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Συνοπτικά ςτοιχεία Ζργου 

Κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ αξιοποίθςθ και θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν 
λογιςμικοφ ϊςτε θ Α.ΔΙ.Π να επιτφχει ςτθν αποςτολι τθσ με τον πιο 
αποτελεςματικό, ζγκυρο και αποδοτικό τρόπο. 

το παρόν υποζργο προτείνεται ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ και θ υλοποίθςθ 
ολοκλθρωμζνου εκνικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ δεδομζνων ποιότθτασ, που 
κα αποτελζςει το ςθμαντικό μοχλό υποςτιριξθσ του εκνικοφ ςυςτιματοσ 
διαςφάλιςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ των ιδρυμάτων ανϊτατθσ 
εκπαίδευςθσ. υγκεκριμζνα, προτείνεται θ ανάπτυξθ επιμζρουσ πλθροφοριακϊν 
υποςυςτθμάτων που το κάκε ζνα κα εξυπθρετεί διαφορετικό επιχειρθςιακό ςτόχο. 
Σο ςφνολο των υποςυςτθμάτων κα αποτελεί το ολοκλθρωμζνο εκνικό 
πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ δεδομζνων ποιότθτασ. Όλα τα υποςυςτιματα 
κα πρζπει να αναπτυχκοφν και να εγκαταςτακοφν ςε εξοπλιςμό τθσ Α.ΔΙ.Π από τον 
ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν πλιρθ τεχνικι ανάλυςθ, μελζτθ, ςχεδιαςμό, 
υλοποίθςθ, εγκατάςταςθ, τεκμθρίωςθ, πιλοτικι λειτουργία, εφαρμογι 
διαλειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων, αποςφαλμάτωςθ, και εκπαίδευςθ των χρθςτϊν 
του ςυςτιματοσ. Επιπλζον ο ανάδοχοσ ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ του 
ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ κα περιλάβει και τθ μετάπτωςθ των δεδομζνων από 
τα ιδθ υφιςτάμενα ςυςτιματα τθσ Α.ΔΙ.Π.  

το ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα για το οποίο γίνεται λόγοσ κα πρζπει να 
μποροφν να ειςζρχονται χριςτεσ από τισ ΜΟΔΙΠ των ιδρυμάτων, από τθν Α.ΔΙ.Π, 
από τισ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ και από όπου αλλοφ απαιτείται, οι οποίοι κα 
ειςαγάγουν τα κατάλλθλα εκείνα ποςοτικά και ποιοτικά δεδομζνα ϊςτε, πζρα των 
άλλων, να είναι εφικτό: 

 να εξάγει τισ αναφορζσ εκείνεσ οι οποίεσ απαιτοφνται από τισ διαδικαςίεσ 
ακαδθμαϊκισ πιςτοποίθςθσ προγραμμάτων ςπουδϊν, εξωτερικισ 
αξιολόγθςθσ τμθμάτων, εξωτερικισ αξιολόγθςθσ ιδρυμάτων και 
πιςτοποίθςθσ των ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των ιδρυμάτων. 
Ενδεικτικά, οριςμζνεσ από τισ αναφορζσ μποροφν να βρεκοφν ςτισ 
διευκφνςεισ:  

o http://www.adip.gr/gr/exteval.php 

o http://www.adip.gr/gr/insteval.php 

 να παράγει αναφορζσ κατά τθν επικυμία του χριςτθ (μζςα από 
προκακοριςμζνα ερωτιματα τα οποία κα παραμετροποιοφνται κάκε φορά 
από τον χριςτθ) όπωσ περιγράφεται ςτο υποςφςτθμα επιχειρθματικισ 
ευφυΐασ και λιψθσ αποφάςεων. 

Ενδεικτικά το ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα ποιότθτασ κα αποτελείται 
από τα ακόλουκα επιμζρουσ υποςυςτιματα: 

 Υποςφςτθμα 1: Διαχείριςθ εξωτερικϊν αξιολογιςεων 

http://www.adip.gr/gr/exteval.php
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 Υποςφςτθμα 2: Διαχείριςθ δεδομζνων ποιότθτασ των ΑΕΙ.  

 Υποςφςτθμα 3: Εςωτερικό ςφςτθμα λειτουργίασ Α.ΔΙ.Π. 

 Υποςφςτθμα 4: φςτθμα υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων. 

 Υποςφςτθμα 5: Πλθροφοριακι και επιχειρθςιακι διαδικτυακι πφλθ 
διαχείριςθσ και διάκεςθσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν τθσ Α.ΔΙ.Π. 

 

Αναμενόμενα αποτελζςματα: 

 Εξοικονόμθςθ διοικθτικϊν πόρων. 

 Επαρκισ ζλεγχοσ και αςφάλεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. 

 Αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα επιχειρθςιακισ λειτουργίασ. 

 Δθμιουργία δυνατότθτασ διαλειτουργικότθτασ και διαςυνδεςιμότθτασ των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςυνεργαηόμενων φορζων. 

 Εξοικονόμθςθ πόρων των ςυνεργαηόμενων φορζων.  

 Διαςφάλιςθ διαφάνειασ και εμπιςτοςφνθσ μεταξφ τθσ Αρχισ και των 
ςυνεργαηόμενων φορζων. 

 υμβολι ςτθν διαςφάλιςθ και τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ιδρυμάτων 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ. 

 Εκπλιρωςθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν υποχρεϊςεων. 
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ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ 

Συντομογραφίεσ 

Συντομογραφίεσ γενικά 

ΑΑ Ανακζτουςα Αρχι 

ΕΕ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

ΕΔΒΜ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 

ΕΥΔ Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ 

ΕΛ.ΣΤΑΤ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι 

ΕΣΡΑ Εκνικό τρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ 

ΕΡ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 

ISO International Organization for Standardization 

ΕΕΕΚ Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων/ επίςθμο 
ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Νομοκεςία, κακϊσ και 
διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που 
ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι 
αυτοφσ που αφοροφν. 

ΕΡΡΕ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου 

ΕΔΔΑΡ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ 
Προςφορϊν 

ΦΕΚ Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ 

ΕΡ ΕΚΔιΒιΜ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 
Μάκθςθ 

ΕΥΔ ΕΚΔιΒιΜ Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθ» 

ΣΑΕ υλλογικι Απόφαςθ Ζργου 

SDMX Statistical Data and Metadata eXchange 

ΤΡΕ Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

ΟΡΣ Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα  

Συντομογραφίεσ ζργου 

ΟΡΕΣΡ Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό Εκνικό φςτθμα 
Ποιότθτασ 

ΡΕΣ υνολικι Περίοδοσ Εγγφθςθσ και υντιρθςθσ του Ζργου  

ΑΜ Ακαδθμαϊκι Μονάδα 

Α.ΔΙ.Ρ Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ 
Εκπαίδευςθ 

ΜΟ.ΔΙ.Ρ Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ Εκπαιδευτικοφ 
Ιδρφματοσ 

Ο.ΜΕ.Α Ομάδα Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ Ακαδθμαϊκισ Μονάδασ 
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Ε.Ε.Α Επιτροπι Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ. Σα μζλθ τθσ 
ονομάηονται Εξωτερικοί Αξιολογθτζσ 

Οριςμοί διακθρφξεων 

Ανάδοχοσ Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα κλθκεί να 
υπογράψει τθ φμβαςθ και κα υλοποιιςει το ςφνολο 
του Ζργου. 

Ανακζτουςα Αρχι Η Α.ΔΙ.Π θ οποία κα υπογράψει με τον Ανάδοχο τθ 
φμβαςθ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

Αντίκλθτοσ Σο πρόςωπο που ο ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ με ζγγραφθ 
διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι 
διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.) ορίηει ωσ 
υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν. 

Αρικμόσ Διακιρυξθσ Ο αρικμόσ Πρωτοκόλλου τθσ απόφαςθσ τθσ διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ του Ζργου 

Διακιρυξθ Σο παρόν ζγγραφο που εκδίδεται για τουσ 
ενδιαφερόμενουσ/ υποψθφίουσ διαγωνιηόμενουσ από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι και περιζχει τθν περιγραφι του 
αντικειμζνου και τισ προχποκζςεισ με βάςθ τισ οποίεσ 
διενεργείται ο Διαγωνιςμόσ. 

Επίςθμθ Γλϊςςα του 
Διαγωνιςμοφ και τθσ 
Σφμβαςθσ 

Επίςθμθ γλϊςςα τθσ φμβαςθσ είναι θ ελλθνικι. Η 
παροφςα Διακιρυξθ, τα ζντυπα τθσ Σεχνικισ και 
Οικονομικισ Προςφοράσ και θ φμβαςθ είναι 
ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Όλα τα 
δικαιολογθτικά και οι προςφορζσ των διαγωνιηομζνων 
που κα υποβλθκοφν κα είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, εκτόσ από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που 
μπορεί να είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

ΕΔΔΑΡ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ 
Προςφορϊν 
Η ΕΔΔΑΠ ςυςτινεται με απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ τθσ 
Α.ΔΙ.Π και ςυγκροτείται από Μζλθ τθσ Α.ΔΙ.Π 

ΕΡΡΕ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου 
Η ΕΠΠΕ ςυςτινεται κάκε φορά με απόφαςθ τθσ 
Ολομζλειασ τθσ Α.ΔΙ.Π και ςυγκροτείται από Μζλθ τθσ 
Α.ΔΙ.Π  

Ζργο Σο ςφνολο του υπό ανάκεςθ Ζργου. 

Κανονιςμόσ 
Ρρομθκειϊν 

Ο Κανονιςμόσ Προμθκειϊν του Δθμοςίου όπωσ 
περιγράφεται ςτο ΠΔ 118/07.  

Ολοκλθρωμζνο 
Ρλθροφοριακό 
Σφςτθμα (ΟΡΣ) 

Ζνα πλιρεσ και ενοποιθμζνο φςτθμα παροχισ 
Ψθφιακϊν Τπθρεςιϊν 
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Ρροχπολογιςμόσ 
Ζργου 

Η εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι δαπάνθ για τθν 
υλοποίθςθ του Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ). 

Σφμβαςθ Σο ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των 
ςυμβαλλομζνων μερϊν για το ςφνολο του Ζργου, 
δθλαδι μεταξφ τθσ Α.ΔΙ.Π ωσ Ανακζτουςασ Αρχισ και 
του Αναδόχου του Ζργου που κα επιλεγεί. 

Συμβατικά Τεφχθ Σα τεφχθ τθσ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
και του Αναδόχου, κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθ 
ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν 
κατά ςειρά ιςχφοσ : (α) τθ φμβαςθ, (β) τον Κανονιςμό 
Προμθκειϊν του Δθμοςίου βάςει του ΠΔ118/07, (γ) τθν 
Προςφορά του Αναδόχου, και (δ) τθ Διακιρυξθ. 

Συμβατικό Τίμθμα Σο ςυνολικό τίμθμα τθσ φμβαςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ). 
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Α1. Ρεριβάλλον του Ζργου 

Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου του Ζργου 

Για τθν υλοποίθςθ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ εμπλζκονται οι ακόλουκοι: 
 
ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡ ΕΔΒΜ ΕΤΔ ΕΠ Ανάπτυξθ, 

Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ, 
Εκπαίδευςθ και Διά 
Βίου Μάκθςθ 

http://www.edulll.gr/ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ –ΦΟΕΑΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ & 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ 
ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 
ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ 
ΑΝΩΣΑΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

http://www.hqaa.gr/ 

ΦΟΕΑΣ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

http://www.minedu.gov.gr/ 

Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν (ΕΔΔΑΡ) 

Βλ. παρ. Α1.13  

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ) 

Βλ. παρ. Α1.1.3  

Α1.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ Φορζα Λειτουργίασ & Υλοποίθςθσ 

Η Αρχι Διαςφάλιςθσ και Πιςτοποίθςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (Α.ΔΙ.Π) 
που ιδρφκθκε με τον ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α’ 189) με τθν ονομαςία Αρχι για τθ Διαςφάλιςθ 
τθσ Ποιότθτασ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και μετονομάςτθκε με τον ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 
195) ςε Αρχι Διαςφάλιςθσ και Πιςτοποίθςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Ανωτάτθ Εκπαίδευςθ 
(Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency), είναι ανεξάρτθτθ διοικθτικι αρχι 
με ζδρα τθν Ακινα, θ οποία ζχει διοικθτικι αυτοτζλεια και εποπτεφεται από τον Τπουργό 
Πολιτιςμοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων για τον ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ των πράξεϊν τθσ. 

Η Α.ΔΙ.Π. ζχει ωσ αποςτολι τθ διαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ 
και τθν εγγφθςθ τθσ διαφάνειασ όλων των δράςεων τθσ ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ και 
πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ των ΑΕΙ. το πλαίςιο αυτισ τθσ αποςτολισ, θ Αρχι 
υποςτθρίηει τα Ιδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν πραγματοποίθςθ των διαδικαςιϊν 
που ςτοχεφουν ςτθ διαςφάλιςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου ζργου τουσ, 
πιςτοποιεί τθν ποιότθτα τθσ λειτουργίασ τουσ και υποςτθρίηει τθν Πολιτεία και τα ΑΕΙ ςτθ 
διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 
Επιπλζον ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, θ Α.Δ.Ι.Π. αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ περιοδικισ 
πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ των εςωτερικϊν ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των 
Α.Ε.Ι. (που προβλζπονται ςτο άρκρο 14 ν. 4009/2011) και των προγραμμάτων ςπουδϊν 
ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα ςφντομου 
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κφκλου, δια βίου μάκθςθσ, εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ςυνεργαςίασ με άλλα 
εκπαιδευτικά ι ερευνθτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. Η Α.Δ.Ι.Π. ειςθγείται 
ςτον Τπουργό Πολιτιςμοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, κακϊσ και τα όργανα διοίκθςθσ 
των Α.Ε.Ι., τρόπουσ και μζςα για τθ ςυνεχι διαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ 
εκπαίδευςθ. 

Για τθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ τθσ και τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ, θ Αρχι: 

 διαμορφϊνει, οργανϊνει, εξειδικεφει, τυποποιεί και δθμοςιοποιεί εκ των 
προτζρων τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ, κριτιρια και δείκτεσ, ςτο πλαίςιο, ιδίωσ, των 
κοινϊν αρχϊν και κατευκφνςεων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, 

 αναπτφςςει ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ και βάςθ 
δεδομζνων τθσ αξιολόγθςθσ, ςε ςυνεργαςία με τισ Μονάδεσ Διαςφάλιςθσ τθσ 
Ποιότθτασ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., 

 υποςτθρίηει τα Α.Ε.Ι. και τισ επί μζρουσ μονάδεσ τουσ ςτο ςχεδιαςμό των 
διαδικαςιϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πιςτοποίθςθσ και 

 διεξάγει μελζτεσ και ζρευνεσ ςχετικζσ με τθν αποςτολι τθσ ι ανακζτει τθ 
διεξαγωγι τουσ ςε άλλουσ φορείσ. 

το πλαίςιο των δραςτθριοτιτων τθσ, θ Αρχι μπορεί: 

 Να διαφοροποιεί τισ διαδικαςίεσ και τα κριτιρια για τθν πιςτοποίθςθ τθσ 
ποιότθτασ των προγραμμάτων ςπουδϊν, που προβλζπονται ςτα άρκρα 71 και 72 
του νόμου 4009/2011, για: 

o τα ιδρφματα που ζχουν λάβει πιςτοποίθςθ των εςωτερικϊν ςυςτθμάτων 
διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και τα ιδρφματα που δεν ζχουν λάβει ανάλογθ 
πιςτοποίθςθ και 

o νζα προγράμματα ςπουδϊν και προγράμματα ςπουδϊν που ιδθ 
λειτουργοφν. 

 Να αναβάλλει ι να αναςτζλλει τθν αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ ενόσ 
προγράμματοσ ςπουδϊν ι ενόσ εςωτερικοφ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ 
ποιότθτασ, αν το ςχετικό αίτθμα για αξιολόγθςθ ι πιςτοποίθςθ δεν ςυνοδεφεται 
από το απαιτοφμενο υλικό πλθροφόρθςθσ και τθν απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ. 

 Να ορίηει ωσ γλϊςςα για τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ και άλλθ, πλθν 
τθσ ελλθνικισ. 

Σο ανϊτατο διοικθτικό όργανο τθσ Αρχισ είναι το υμβοφλιο. Σο υμβοφλιο τθσ Αρχισ 
ςυγκροτείται από δεκαπζντε μζλθ, τα οποία ορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ 
Πολιτιςμοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ. Σα μζλθ του υμβουλίου απολαμβάνουν κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων 
τουσ προςωπικισ και λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ. 

Η Αρχι, προκειμζνου να ςυμβάλει ςτθν υλοποίθςθ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν 
ανϊτατθ εκπαίδευςθ και τθν χρθματοδότθςθ των Α.Ε.Ι. ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 
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 γνωμοδοτεί για το πρόγραμμα εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ 
που προβλζπεται ςτο άρκρο 61 του Ν. 4009/2011, 

 υποςτθρίηει τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν 
ανϊτατθ εκπαίδευςθ και τθ χρθματοδότθςθ των Α.Ε.Ι., 

 εγγυάται τθ διαφάνεια των κριτθρίων χρθματοδότθςθσ των Α.Ε.Ι. και 

 ειςθγείται ςτον Τπουργό Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, κακϊσ και ςτα 
όργανα διοίκθςθσ των Α.Ε.Ι., τρόπουσ και μζςα για τθ ςυνεχι διαςφάλιςθ υψθλισ 
ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

Εν κατακλείδι, θ Α.ΔΙ.Π λειτουργεί βάςει του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/06.09.2011), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν Α.Δ.Ι.Π. παρζχονται από τον 
ιςτότοπο http://www.hqa.gr/. 

Α1.1.2 Άλλοι Φορείσ που εμπλζκονται ςτθν επιτυχι ζκβαςθ του Ζργου 

Η ΕΤΔ ΕΠ Ανάπτυξθ, Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ 
εμπλζκεται ωσ ο φορζασ πιςτοποίθςθσ και ελζγχου των δαπανϊν τθσ χρθματοδότθςθσ. 
Κάκε κζμα που αφορά το ζργο - ςυμβάςεισ, πιςτοποίθςθ και διλωςθ δαπανϊν, 
δθμοςιότθτα, χρονοδιαγράμματα κλπ. - άπτεται του ελζγχου και κριτικισ τθσ ΕΤΔ ΕΠ 
Ανάπτυξθ, Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ, πριν από τθν 
οριςτικι βεβαίωςι του. 

Σο Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ωσ φορζασ χρθματοδότθςθσ του 
ζργου μζςω του ΕΠ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ αλλά και ωσ θ αρχι που ρυκμίηει το 
νομοκετικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Α.Δ.Ι.Π. 

Α1.1.3 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ) 

Για τισ ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ και τελικισ παραλαβισ του Ζργου όπωσ κα προκθρυχκεί 
από τθν παροφςα διακιρυξθ κα οριςτεί από τθν Α.ΔΙ.Π θ «Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και 
Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότθτα τθσ ΕΠΠΕ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ 
υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του παρόντοσ 
Ζργου. 

Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν (ΕΔΔΑΠ) 

Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα οριςτεί «Επιτροπι 
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν (ΕΔΔΑΠ)». Αρμοδιότθτα τθσ ΕΔΔΑΠ 
αποτελεί θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν του παρόντοσ 
Ζργου (βλ. παρ.«Διαδικαςία Παραλαβισ Ζργου»). 

Ομάδα Ζργου 

Για τθν κακθμερινι εναςχόλθςθ, τθν επίλυςθ προβλθμάτων, τον ςυντονιςμό και τθ 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του ζργου θ Α.ΔΙ.Π κα ςυςτιςει ομάδα ζργου αποτελοφμενθ 
από ςτελζχθ τθσ. 

http://www.hqa.gr/
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Α1.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ (ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Ζργου) 

Α1.2.1 Συνοπτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ του Φορζα 
Λειτουργίασ 

Αποςτολι τθσ Α.ΔΙ.Π 

Η Αρχι Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (Α.ΔΙ.Π) είναι ανεξάρτθτθ 
διοικθτικι αρχι με ζδρα τθν Ακινα, θ οποία ζχει διοικθτικι αυτοτζλεια και εποπτεφεται 
από τον Τπουργό Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων για τον ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ 
των πράξεϊν τθσ. 

Γενικότερα, θ αποςτολι τθσ Α.ΔΙ.Π είναι θ διαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ 
εκπαίδευςθ. το πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ θ Α.ΔΙ.Π υποςτθρίηει τθν πολιτεία και τα 
Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Α.Ε.Ι.) ςτθ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ τθσ εκνικισ 
ςτρατθγικισ για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ και πιςτοποιεί τθν ποιότθτα τθσ λειτουργίασ των 
Α.Ε.Ι. 

Ειδικότερα, θ Α.ΔΙ.Π ζχει ωσ αποςτολι: 

1. Σθν περιοδικι πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ των εςωτερικϊν ςυςτθμάτων 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των Α.Ε.Ι. και των προγραμμάτων ςπουδϊν των ΑΕΙ και 

ειςθγείται ςτον Τπουργό Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, κακϊσ και τα 

όργανα διοίκθςθσ των Α.Ε.Ι., τρόπουσ και μζςα για τθ ςυνεχι διαςφάλιςθ υψθλισ 

ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. τα πιςτοποιοφμενα προγράμματα ςπουδϊν 

ςυμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα ςφντομου κφκλου, δια βίου μάκθςθσ, εξ 

αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ςυνεργαςίασ με άλλα εκπαιδευτικά ι 

ερευνθτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. 

2. Να ειςθγείται ςτον Τπουργό Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, κακϊσ και 

τα όργανα διοίκθςθσ των Α.Ε.Ι., τρόπουσ και μζςα για τθ ςυνεχι διαςφάλιςθ 

υψθλισ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

3. Να εγγυάται τθ διαφάνεια όλων των δράςεϊν τθσ ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ και 

πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ των Α.Ε.Ι. 

Για τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων τθσ θ Αρχι, με απόφαςθ του 
υμβουλίου τθσ, μπορεί να προςκαλεί και να ςυνεργάηεται με κακθγθτζσ των Α.Ε.Ι. τθσ 
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, οι οποίοι διακζτουν εξειδικεφςεισ και εμπειρία ςχετικζσ με τθ 
δραςτθριότθτα και τθν αποςτολι τθσ Αρχισ. Για τον ίδιο ςκοπό, θ Αρχι μπορεί να 
προςκαλεί επιςτιμονεσ από αντίςτοιχεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ αξιολόγθςθσ, πιςτοποίθςθσ 
τθσ ποιότθτασ και χρθματοδότθςθσ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν 
ι να προςλαμβάνει ειδικό επιςτθμονικό προςωπικό. 

Περιγραφι Αρμοδιοτιτων Α.ΔΙ.Π 

το πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, θ Αρχι αςκεί, ιδίωσ, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 
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  Πιςτοποιεί περιοδικά τθν ποιότθτα των εςωτερικϊν ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ 
ποιότθτασ των Α.Ε.Ι. που προβλζπονται ςτο άρκρο 14 του Ν. 4009/2011 και των 
προγραμμάτων ςπουδϊν ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται 
και τα προγράμματα ςφντομου κφκλου, δια βίου μάκθςθσ, εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ςυνεργαςίασ με άλλα εκπαιδευτικά ι ερευνθτικά 
ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ. 

  Ειςθγείται ςτον Τπουργό Πολιτιςμοφ, Παιδείασ Θρθςκευμάτων, κακϊσ και τα 
όργανα διοίκθςθσ των Α.Ε.Ι., τρόπουσ και μζςα για τθ ςυνεχι διαςφάλιςθ υψθλισ 
ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

 Διαμορφϊνει, οργανϊνει, εξειδικεφει, τυποποιεί και δθμοςιοποιεί εκ των 
προτζρων τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ, κριτιρια και δείκτεσ, ςτο πλαίςιο, ιδίωσ, των 
κοινϊν αρχϊν και κατευκφνςεων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, 

 Αναπτφςςει ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ και βάςθ 
δεδομζνων τθσ αξιολόγθςθσ, ςε ςυνεργαςία με τισ Μονάδεσ Διαςφάλιςθσ τθσ 
Ποιότθτασ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., 

 Τποςτθρίηει τα Α.Ε.Ι. και τισ επί μζρουσ μονάδεσ τουσ ςτο ςχεδιαςμό των 
διαδικαςιϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πιςτοποίθςθσ  

 διεξάγει μελζτεσ και ζρευνεσ ςχετικζσ με τθν αποςτολι τθσ ι ανακζτει τθ 
διεξαγωγι τουσ ςε άλλουσ φορείσ 

 Διαφοροποιεί τισ διαδικαςίεσ και τα κριτιρια για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ 
των προγραμμάτων ςπουδϊν, που προβλζπονται ςτα άρκρα 71 και 72 του 
Ν.4009/2011, για τα ιδρφματα που ζχουν λάβει πιςτοποίθςθ των εςωτερικϊν 
ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και τα ιδρφματα που δεν ζχουν λάβει 
ανάλογθ πιςτοποίθςθ και για τα νζα προγράμματα ςπουδϊν και προγράμματα 
ςπουδϊν που ιδθ λειτουργοφν. 

 Να αναβάλλει ι να αναςτζλλει τθν αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ ενόσ 
προγράμματοσ ςπουδϊν ι ενόσ εςωτερικοφ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ 
ποιότθτασ, αν το ςχετικό αίτθμα για αξιολόγθςθ ι πιςτοποίθςθ δεν ςυνοδεφεται 
από το απαιτοφμενο υλικό πλθροφόρθςθσ και τθν απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ 

 Να ορίηει ωσ γλϊςςα για τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ και άλλθ, πλθν 
τθσ ελλθνικισ 

 Γνωμοδοτεί για το πρόγραμμα εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ 
που προβλζπεται ςτο άρκρο 61 του Ν. 4009/2011 

 Τποςτθρίηει τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν 
ανϊτατθ εκπαίδευςθ και τθ χρθματοδότθςθ των Α.Ε.Ι. 

 Εγγυάται τθ διαφάνεια των κριτθρίων χρθματοδότθςθσ των Α.Ε.Ι.  

 Ειςθγείται ςτον Τπουργό Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, κακϊσ και ςτα 
όργανα διοίκθςθσ των Α.Ε.Ι., τρόπουσ και μζςα για τθ ςυνεχι διαςφάλιςθ υψθλισ 
ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ 
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 Διαπραγματεφεται τισ ςυμφωνίεσ προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ με τα επί μζρουσ 
ιδρφματα, 

 Ειςθγείται ςτον Τπουργό Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων τισ ςυμφωνίεσ 
προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ των Α.Ε.Ι. και τθν κατανομι τθσ δθμόςιασ 
χρθματοδότθςθσ ςε αυτά και 

 Παρακολουκεί ςε ετιςια βάςθ και αξιολογεί τθν πορεία εκτζλεςθσ των ςυμφωνιϊν 
προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ κάκε ιδρφματοσ και ειςθγείται για τθν τροποποίθςι 
τουσ ςτον Τπουργό Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

 Επεξεργάηεται και δθμοςιοποιεί κριτιρια, δείκτεσ και πρότυπα κοςτολόγθςθσ των 
υπθρεςιϊν που παρζχονται από τα Α.Ε.Ι., με βάςθ και τισ διεκνείσ πρακτικζσ και 
ιδίωσ του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 υλλζγει από τα επί μζρουσ ιδρφματα και αναλφει τα αναγκαία για τθν άςκθςθ των 
αρμοδιοτιτων τθσ ςτοιχεία  

 Προγραμματίηει και ςυντονίηει ςε εκνικό επίπεδο τισ διαδικαςίεσ εξωτερικισ 
αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ των ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και των 
ακαδθμαϊκϊν τουσ μονάδων, κακϊσ και των προγραμμάτων ςπουδϊν και των 
υπθρεςιϊν που μποροφν να αποτελζςουν αυτοτελζσ αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ  

 Συποποιεί, εξειδικεφει και ανακεωρεί με κατευκφνςεισ και πρότυπα τθ μορφι των 
εκκζςεων αξιολόγθςθσ των ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τα 
κριτιρια και τουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ για το υποκείμενο ςε αξιολόγθςθ ζργο των 
ακαδθμαϊκϊν μονάδων, των προγραμμάτων ςπουδϊν και των λοιπϊν υπθρεςιϊν 
που παρζχονται από τα ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. 

 Εκπροςωπεί τθ χϊρα, ςτα κεςμικά όργανα και οργανιςμοφσ που αποτελοφνται από 
αντίςτοιχουσ εκνικοφσ φορείσ των κρατϊν – μελϊν τθσ Ε.Ε. ι και τρίτων χωρϊν. 
που αφοροφν ςτθ διαςφάλιςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ 
εκπαίδευςθ ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο. 

 Διατθρεί ςυνεργαςία με αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ του εξωτερικοφ και ενθμερϊνει 
τα ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, τουσ αρμόδιουσ φορείσ ςε 
ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο και κάκε ενδιαφερόμενο για τθ διαςφάλιςθ και 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ελλθνικισ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. 

 Ενθμερϊνει τα αρμόδια όργανα τθσ Πολιτείασ και τα ελλθνικά ιδρφματα ανϊτατθσ 
εκπαίδευςθσ για τα υφιςτάμενα δεδομζνα και τισ ςφγχρονεσ διεκνείσ τάςεισ και 
εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ διαςφάλιςθσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ 
εκπαίδευςθ και τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ ςτον τομζα αυτό.  

 Αναλφει τα δεδομζνα που προκφπτουν από τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ των 
ελλθνικϊν ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, επιςθμαίνει καλζσ πρακτικζσ και 
ενδεχόμενεσ αδυναμίεσ, διατυπϊνει προτάςεισ βελτίωςθσ, εκπονεί μελζτεσ και, 
τζλοσ, διεξάγει ζρευνεσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ μεκοδολογίασ, των τεχνικϊν και 
των εφαρμογϊν διαςφάλιςθσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ 
εκπαίδευςθ.  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Τποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό Εκνικό φςτθμα 
Ποιότθτασ» 

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου 

 

 
ελίδα 15 από 82 

 Δθμοςιοποιεί τα αποτελζςματα των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνονται για τθ διαςφάλιςθ και βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ.  

 Διοργανϊνει θμερίδεσ, ςυνζδρια, διαλζξεισ και ςεμινάρια κακϊσ και ςυναντιςεισ 
ενθμζρωςθσ και ςυνεργαςίασ με τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και τισ 
επαγγελματικζσ και επιςτθμονικζσ οργανϊςεισ για τα κζματα διαςφάλιςθσ και 
βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

 Διατυπϊνει προτάςεισ για τθ λιψθ μζτρων και τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν 
διαςφάλιςθσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του εκνικοφ 
ςυςτιματοσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ, εμπειρίεσ και 
πρακτικζσ. 

 υντάςςει ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ ζκκεςθ ποιότθτασ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, τθν 
οποία υποβάλλει ςτον Πρόεδρο τθσ Βουλισ και τον Τπουργό Πολιτιςμοφ, Παιδείασ 
και Θρθςκευμάτων ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που προβλζπει ο νόμοσ. 

Περιγραφι Τφιςτάμενων Τπθρεςιακϊν διαδικαςιϊν Α.ΔΙ.Π 

Η αποςτολι τθσ Α.ΔΙ.Π είναι θ διαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

θμαντικόσ ςτόχοσ που κα βοθκιςει τθν αποςτολι τθσ Α.Δ.Ι.Π. είναι θ αυτοματοποίθςθ 
και ο εκςυγχρονιςμόσ τουσ ςυνόλου των διαδικαςιϊν και μεκόδων ςυλλογισ και 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων από όλουσ τουσ εξωτερικά ςυναλλαςςόμενουσ με αυτιν, 
μζςω ενόσ πρότυπου, εφχρθςτου και ςφγχρονου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, που θ 
ανάπτυξθ και λειτουργία του αποτελεί το αποτζλεςμα του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. Σα 
δεδομζνα ποιότθτασ είναι το ςφνολο των αρχείων ψθφιακϊν και μθ που υποβάλλονται με 
ςυμβατικοφσ ι θλεκτρονικοφσ τρόπουσ ςτθν Α.ΔΙ.Π και ςχετίηονται με τισ αξιολογιςεισ των 
ιδρυμάτων, τθν περιοδικι πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ των εςωτερικϊν ςυςτθμάτων 
διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των ΑΕΙ και των προγραμμάτων ςπουδϊν. Κατά βάςθ ωσ 
δεδομζνα λογίηονται οι αξιολογιςεισ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, αλλά ςτα πλαίςια του 
προτεινόμενου ζργου προδιαγράφεται θ ολιςτικι διαχείριςθ των αξιολογιςεων και των 
ςυνοδευτικϊν αρχείων αυτϊν που απαιτοφνται ςτο πλαίςιο μια ολοκλθρωμζνθσ 
αυτοματοποίθςθσ και διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ. 

Η ανταλλαγι των δεδομζνων μζχρι ςτιγμισ γίνεται με ςυμβατικοφσ θλεκτρονικοφσ ι μθ 
τρόπουσ (αποςτολι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι αποςτολι εντφπων μζςω 
ταχυδρομείου). Οι διαδικαςίεσ που ζχουν τυποποιθκεί αλλά δεν ζχουν 
θλεκτρονικοποιθκεί παρουςιάηονται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. 

Σο διάςτθμα 2008 ζωσ και 2014 ζχει υλοποιθκεί ο πρϊτοσ κφκλοσ τθσ εξωτερικισ 
αξιολόγθςθσ των τμθμάτων των ΑΕΙ. το διάςτθμα αυτό ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 
τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των τμθμάτων ΑΕΙ. Η τελικι φάςθ του πρϊτου κφκλου 
ολοκλθρϊνεται με τισ εξωτερικζσ αξιολογιςεισ του ςυνόλου των ιδρυμάτων τθσ χϊρασ.  

Ο επόμενοσ κφκλοσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ αναφζρεται ςτθν ακαδθμαϊκι πιςτοποίθςθ 
των προγραμμάτων ςπουδϊν και των εςωτερικϊν ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
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των ιδρυμάτων. Η πιςτοποίθςθ αφορά δφο επίπεδα: το επίπεδο του Ιδρφματοσ και το 
επίπεδο του τμιματοσ ι του προγράμματοσ ςπουδϊν.  

Η Α.ΔΙ.Π ζχει διατυπϊςει αναλυτικά τισ διαδικαςίεσ και τα κριτιρια για τθν αξιολόγθςθ 
των ακαδθμαϊκϊν μονάδων (Σμιματα και χολζσ) των ΑΕΙ (Πανεπιςτιμια και ΣΕΙ). Επίςθσ 
είναι δθμοςιοποιθμζνα τα κριτιρια και οι διαδικαςίεσ για τθν Αξιολόγθςθ και Πιςτοποίθςθ 
των ίδιων των Ιδρυμάτων και των ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτάσ τουσ. 

Οι διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ: 

υνοπτικά τα βιματα για τθν Ακαδθμαϊκι πιςτοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν ι 
τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ ενόσ Ιδρφματοσ ΑΕΙ και τθν πιςτοποίθςθ του εςωτερικοφ του 
ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ είναι τα εξισ: 

1. Η Αρχι ςυγκροτεί επιτροπι πιςτοποίθςθσ για τθν αξιολόγθςθ ενόσ προγράμματοσ 

ςπουδϊν ι του εςωτερικοφ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ ενόσ 

ιδρφματοσ. 

2. Η επιτροπι πιςτοποίθςθσ αποτελείται από ανεξάρτθτουσ εμπειρογνϊμονεσ που 

προζρχονται από το Μθτρϊο Ανεξάρτθτων Εμπειρογνωμόνων. Σο μθτρϊο τθρείται 

και ενθμερϊνεται από τθν Αρχι, θ οποία για το ςκοπό αυτόν λαμβάνει υπόψθ 

ειςθγιςεισ των Α.Ε.Ι. και άλλων ςχετικϊν με το αντικείμενο τθσ Αρχισ φορζων. 

3. Η επιτροπι πιςτοποίθςθσ αξιολογεί τθν ποιότθτα του προγράμματοσ ςπουδϊν ι 

του εςωτερικοφ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ του ιδρφματοσ, με βάςθ 

τα προκακοριςμζνα κριτιρια, μελετά το υλικό και τα ςτοιχεία που κζτει υπόψθ τθσ 

θ Αρχι και επιςκζπτεται, όταν απαιτείται, τθν αντίςτοιχθ μονάδα ι ίδρυμα. Η ίδια 

επιτροπι πιςτοποίθςθσ μπορεί: α) να αξιολογεί περιςςότερα από ζνα 

προγράμματα ςπουδϊν, ιδίωσ αν θ ολοκλιρωςθ του ενόσ είναι προχπόκεςθ για 

τθν ειςαγωγι ςτο άλλο και β) να αξιολογεί ςυναφι προγράμματα ςπουδϊν ι τα 

εςωτερικά ςυςτιματα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ διαφορετικϊν ιδρυμάτων. 

4. Η επιτροπι πιςτοποίθςθσ ςυντάςςει ζκκεςθ πιςτοποίθςθσ, θ οποία υποβάλλεται 

ςτο υμβοφλιο τθσ Αρχισ, προκειμζνου να εκδοκεί και να δθμοςιοποιθκεί θ 

απόφαςθ πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το επόμενο άρκρο. 

5. Με απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Αρχισ πιςτοποιοφνται τα προγράμματα ςπουδϊν 

και τα εςωτερικά ςυςτιματα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των ιδρυμάτων, με βάςθ 

τισ εκκζςεισ των επιτροπϊν πιςτοποίθςθσ. Η απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Αρχισ 

μπορεί να είναι κετικι, κετικι υπό όρουσ ι αρνθτικι. 

6. Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ πιςτοποίθςθσ ορίηεται ανά πρόγραμμα ι 

εςωτερικό ςφςτθμα διαςφάλιςθσ από τθν Αρχι και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

οκτϊ ζτθ. Δεν απαιτείται πιςτοποίθςθ ανακεωριςεων επί μζρουσ πτυχϊν των 

προγραμμάτων και των εςωτερικϊν ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ. Κατά 

τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ κετικισ απόφαςθσ πιςτοποίθςθσ, το υμβοφλιο τθσ 
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Αρχισ, αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από ςχετικό ερϊτθμα του Τπουργοφ Πολιτιςμοφ, 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, μπορεί να εξετάηει αν τα κριτιρια πιςτοποίθςθσ 

εξακολουκοφν να ικανοποιοφνται. Αν τα κριτιρια πιςτοποίθςθσ δεν 

ικανοποιοφνται, το υμβοφλιο τθσ Αρχισ ανακαλεί τθν απόφαςθ πιςτοποίθςθσ και 

ενθμερϊνει αμελλθτί το οικείο Α.Ε.Ι. και τον Τπουργό Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων. Ο πρφτανθσ οφείλει να ενθμερϊνει τθν Αρχι αν τα κριτιρια 

πιςτοποίθςθσ ζχουν παφςει να ικανοποιοφνται ι αν ζχει τζτοια αμφιβολία. 

7. τθ κετικι υπό όρουσ απόφαςθ αναφζρονται τα κριτιρια που δεν ικανοποιοφνται 

και τίκεται ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα για τθ ςυμμόρφωςθ ςτα κριτιρια αυτά 

και τθν επανεξζταςθ τθσ απόφαςθσ. Σο υμβοφλιο, φςτερα από τθν υποβολι 

ςυμπλθρωματικισ ζκκεςθσ πιςτοποίθςθσ ςχετικά με τθ ςυμμόρφωςθ ι μθ ςτα 

ανωτζρω κριτιρια, εκδίδει νζα απόφαςθ. 

8. Αν εκδοκεί αρνθτικι απόφαςθ πιςτοποίθςθσ, ο Τπουργόσ Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων μπορεί, με απόφαςι του, να περιορίςει τθ χρθματοδότθςθ του 

ιδρφματοσ και τθν ειςαγωγι νζων φοιτθτϊν ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν ι το ίδρυμα, 

ανάλογα με το αντικείμενο τθσ πιςτοποίθςθσ (πρόγραμμα ςπουδϊν ι εςωτερικό 

ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ του ιδρφματοσ 

9. Οι εκκζςεισ πιςτοποίθςθσ των επιτροπϊν πιςτοποίθςθσ και οι αποφάςεισ 

πιςτοποίθςθσ του υμβουλίου τθσ Αρχισ κοινοποιοφνται ςτο ίδρυμα και τον 

Τπουργό Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και δθμοςιοποιοφνται ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ. Σο Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

τθρεί μθτρϊο των πιςτοποιθμζνων προγραμμάτων ςπουδϊν και των ιδρυμάτων με 

πιςτοποιθμζνο εςωτερικό ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ. 

10. Η πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ για ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν ι εςωτερικό 

ςφςτθμα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ Α.Ε.Ι. μπορεί να υποκακίςταται από 

πιςτοποίθςθ από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ 

αλλοδαπισ, που ορίηεται με απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Αρχισ.  

Σα κριτιρια πιςτοποίθςθσ: 

Η πιςτοποίθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν βαςίηεται ςε ζνα ςφνολο γενικϊν και ειδικϊν 
κριτθρίων. Σα γενικά κριτιρια αφοροφν όλα τα προγράμματα ςπουδϊν ενϊ τα ειδικά 
κριτιρια εξειδικεφονται κατά περίπτωςθ. Η εξωτερικι αξιολόγθςθ ενόσ ιδρφματοσ και θ 
πιςτοποίθςθ του εςωτερικοφ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ βαςίηεται επίςθσ ςε 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια. τον νόμο 4009/2011 αναφζρονται τα ςθμαντικότερα από τα πιο 
πάνω αναφερόμενα κριτιρια. Η Α.Δ.Ι.Π., με αποφάςεισ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ, 
ζχει εξειδικεφςει περαιτζρω τα κριτιρια αυτά Σα ςθμαντικότερα κριτιρια, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 του νόμου 4009/2011, ζχουν ωσ εξισ: 

Γενικά κριτιρια ακαδθμαϊκισ πιςτοποίθςθσ των προγραμμάτων ςπουδϊν: 

 θ ακαδθμαϊκι φυςιογνωμία και ο προςανατολιςμόσ του προγράμματοσ ςπουδϊν, 
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 τα μακθςιακά αποτελζςματα και τα επιδιωκόμενα προςόντα ςφμφωνα με το 
Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ που προβλζπεται ςτθν 
περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 16 του ν. 3879/2010,όπωσ 
προςτίκεται με το άρκρο 46 του Ν. 4009/2011. 

 θ δομι και θ οργάνωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν, 

 θ ποιότθτα και αποτελεςματικότθτα του διδακτικοφ ζργου, όπωσ τεκμθριϊνεται 
ιδίωσ από τθν αξιολόγθςθ από τουσ φοιτθτζσ, 

 θ καταλλθλότθτα των προςόντων του διδακτικοφ προςωπικοφ, 

 θ ποιότθτα του ερευνθτικοφ ζργου τθσ ακαδθμαϊκισ μονάδασ, 

 ο βακμόσ ςφνδεςθσ τθσ διδαςκαλίασ με τθν ζρευνα, 

 θ ηιτθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ των αποκτϊμενων προςόντων και 

 θ ποιότθτα των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ οι διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, οι 
βιβλιοκικεσ και οι υπθρεςίεσ φοιτθτικισ μζριμνασ. 

Πρόςκετα Ειδικά κριτιρια ακαδθμαϊκισ πιςτοποίθςθσ προγραμμάτων ςπουδϊν: 

Με απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Αρχισ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ, διαμορφϊνονται πρόςκετα κριτιρια για τα προγράμματα ςπουδϊν που 
οδθγοφν ςτθν άςκθςθ νομοκετικϊσ ρυκμιηόμενων επαγγελμάτων ςφμφωνα με τθν 
περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του π.δ. 38/2010 (Αϋ 78), ϊςτε να 
διαςφαλίηεται ότι τα ςυγκεκριμζνα προγράμματα ςπουδϊν ανταποκρίνονται 
αποτελεςματικά ςτισ εκπαιδευτικζσ και κεςμικζσ απαιτιςεισ των οικείων επαγγελματικϊν 
κλάδων. Για το ςκοπό αυτόν, θ Αρχι ςυνεργάηεται με τισ αντίςτοιχεσ επαγγελματικζσ 
ενϊςεισ και επιμελθτιρια. 

τα γενικά κριτιρια για τθν πιςτοποίθςθ των εςωτερικϊν ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ 
ποιότθτασ των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνονται, ιδίωσ, τα εξισ: 

α) θ κζςπιςθ ςαφϊν και κακοριςμζνων ςτόχων για τθ διαςφάλιςθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ των προγραμμάτων ςπουδϊν και των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν του 
ιδρφματοσ, 

β) θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ πολιτικισ, θ αποτελεςματικι οργάνωςθ και θ διαδικαςία 
λιψθσ αποφάςεων για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, 

γ) θ διαδικαςία εφαρμογισ τθσ πολιτικισ για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και 

δ) θ τεκμθριωμζνθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ. 

Σα κριτιρια των προθγοφμενων παραγράφων ςυμπλθρϊνονται, εξειδικεφονται και 
ανακεωροφνται με απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Αρχισ, που δθμοςιεφεται ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, με βάςθ τθ γνϊςθ και εμπειρία από τθν εφαρμογι των 
διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ και τισ αντίςτοιχεσ διεκνείσ εξελίξεισ. Κατά τθν εξειδίκευςθ των 
κριτθρίων λαμβάνεται, επίςθσ, υπόψθ θ διακριτι φυςιογνωμία και αποςτολι των ΑΕΙ, 
κακϊσ και κάκε ςχολισ 

Επιπλζον πλθροφορίεσ 
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Οι παραπάνω διαδικαςίεσ περιγράφουν περιλθπτικά το ςφνολο των βθμάτων που 
απαιτοφνται ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ ενόσ προγράμματοσ 
ςπουδϊν ι του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ενόσ ιδρφματοσ. Σα βιματα αυτά 
αλλά και το ςφνολο των παράλλθλων διαδικαςιϊν που εκτελοφνται εντόσ Α.ΔΙ.Π και 
υποβοθκοφν τθν επιμζρουσ αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ κάκε Ακαδθμαϊκοφ Φορζα 
αποτελοφν αντικείμενο του ζργου. 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τισ διαδικαςίεσ τθσ Α.ΔΙ.Π ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ μπορεί να 
βρει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.ΔΙ.Π. (www.hqa.gr). Ενδεικτικά δίνονται οι  παρακάτω 
διευκφνςεισ: 

 Για τθν ακαδθμαϊκι πιςτοποίθςθ προγραμμάτων ςπουδϊν : 
http://www.adip.gr/gr/accreditation.php 

 Για τθν αξιολόγθςθ ιδρφματοσ και τθν πιςτοποίθςθ του εςωτερικοφ ςυςτιματοσ 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:  http://www.adip.gr/gr/insteval.php 

Σο όργανο αξιολόγθςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςε επίπεδο Ιδρφματοσ είναι θ οικεία 
ΜΟΔΙΠ. 

http://www.hqa.gr/
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Α1.2.2 Οργανωτικι Δομι και Στελζχωςθ του Φορζα 

Η Α.ΔΙ.Π διοικείται από 15μελζσ υμβοφλιο που ςυγκροτείται ςφμφωνα με το άρκρο 67 
του ν. 4009/2011 και αποτελείται από τον Πρόεδρο τθσ Αρχισ, ζξι κακθγθτζσ 
Πανεπιςτθμίου, τζςςερισ κακθγθτζσ ΣΕΙ, ζναν εκπρόςωπο των φοιτθτϊν, ζναν εκπρόςωπο 
των ςπουδαςτϊν, ζναν ερευνθτι και ζναν εκπρόςωπο επιμελθτθρίου. 

Σο υμβοφλιο είναι υπεφκυνο για το ςυντονιςμό όλων των δράςεων τθσ Αρχισ, που είναι 
αναγκαίεσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων και τθσ αποςτολισ τθσ. Ορίηει το πλαίςιο, τουσ 
ςτόχουσ, τα κριτιρια, τισ διαδικαςίεσ και τισ μεκόδουσ διεκπεραίωςθσ των αρμοδιοτιτων 
των υπθρεςιϊν διοικθτικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ τθσ Αρχισ. 

Ο Πρόεδροσ τθσ Αρχισ ζχει τθν ευκφνθ τθσ εφαρμογισ τθσ ςτρατθγικισ, θ οποία 
χαράςςεται από το υμβοφλιο τθσ Α.ΔΙ.Π, αλλά και τθσ λειτουργίασ τθσ Αρχισ. Ζχει τθν 
εποπτεία των υπθρεςιϊν και του διοικθτικοφ και ειδικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ τθσ. 
Ο Πρόεδροσ τθσ Αρχισ, μζςω του Γενικοφ Διευκυντι τθσ, ζχει τθ γενικι ευκφνθ 
λειτουργίασ τθσ Α.ΔΙ.Π ωσ ςυλλογικοφ οργάνου κακϊσ και των υπθρεςιϊν τθσ. Αποτελεί το 
ανϊτατο μονομελζσ όργανο τθσ Αρχισ και είναι αρμόδιοσ για κάκε ηιτθμα που αφορά τθ 
διοικθτικι λειτουργία και τθν οικονομικι τθσ διαχείριςθ, για το οποίο ο νόμοσ δεν 
προβλζπει αρμοδιότθτα τθσ Αρχισ ωσ ςυλλογικοφ οργάνου. Η κθτεία του Προζδρου είναι 
τετραετισ. Επίςθσ εκπροςωπεί τθν Αρχι δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ, ςυγκαλεί το υμβοφλιο 
και προεδρεφει ςτισ ςυνεδριάςεισ του, καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ, φςτερα από 
ειςιγθςθ του γενικοφ διευκυντι, παρακολουκεί τθν πορεία εκτζλεςθσ των αποφάςεων 
του υμβουλίου και του ςυνολικοφ ζργου τθσ Αρχισ, ζχει τθν ευκφνθ των διαδικαςιϊν για 
τθν ανάδειξθ των μελϊν του υμβουλίου των περιπτϊςεων βϋ, γϋ και ςτϋ τθσ παραγράφου 
2 του άρκρου 65 του Ν.4009/2011 και διορίηει τον γενικό διευκυντι και το λοιπό 
προςωπικό τθσ Αρχισ. Αν ο πρόεδροσ απουςιάηει, ελλείπει ι κωλφεται, αναπλθρϊνεται 
από τον αντιπρόεδρο που ορίηεται με απόφαςι του. 

Για τθ λειτουργία τθσ θ Αρχι υποςτθρίηεται από διοικθτικι και επιςτθμονικι υπθρεςία 
ςφμφωνα με το άρκρο 69 του ν. 4009/2011, τθσ οποίασ προϊςτάμενοσ είναι ο γενικόσ 
διευκυντισ τθσ Αρχισ. 

Ο γενικόσ διευκυντισ τθσ Αρχισ διορίηεται με απόφαςθ του προζδρου τθσ Αρχισ, φςτερα 
από δθμόςια προκιρυξθ τθσ κζςθσ και αξιολόγθςθ των υποψθφίων από τριμελι επιτροπι 
που ορίηει το υμβοφλιο μεταξφ των μελϊν του, μετά από ειςιγθςθ του προζδρου. 

Ο γενικόσ διευκυντισ ζχει τθν ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ και λειτουργίασ τθσ Αρχισ και αςκεί, 
ιδίωσ, τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: υντονίηει και κατευκφνει τθν επιςτθμονικι και τθ 
διοικθτικι υπθρεςία και τισ μονάδεσ τουσ, ειςθγείται ςτον πρόεδρο τθ ςφγκλθςθ του 
υμβουλίου και τθν θμεριςια διάταξθ και ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ χωρίσ δικαίωμα 
ψιφου, είναι υπεφκυνοσ για τθν υλοποίθςθ των αποφάςεων, κατευκφνςεων και 
οποιωνδιποτε άλλων πράξεων τθσ Αρχισ, είναι διοικθτικόσ και πεικαρχικόσ προϊςτάμενοσ 
του ειδικοφ επιςτθμονικοφ και του διοικθτικοφ προςωπικοφ, μπορεί να μεταβιβάηει το 
δικαίωμα υπογραφισ και να εξουςιοδοτεί μζλθ του προςωπικοφ τθσ Αρχισ να 
υπογράφουν ζγγραφα ι άλλεσ πράξεισ «με εντολι γενικοφ διευκυντι», είναι διατάκτθσ 
των δαπανϊν τθσ Αρχισ και εκπροςωπεί τθν Αρχι δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ ςε περίπτωςθ 
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κωλφματοσ ι απουςίασ του προζδρου. Πρόςκετεσ και ειδικότερεσ αρμοδιότθτεσ μπορεί να 
ορίηονται ςτον Οργανιςμό τθσ Αρχισ. 

Η διοικθτικι και επιςτθμονικι υποςτιριξθ τθσ Αρχισ, κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων 
και των εν γζνει εργαςιϊν τθσ, οργανϊνεται ςε Διευκφνςεισ, ςτισ οποίεσ κατανζμεται με 
απόφαςθ του υμβουλίου, φςτερα από ειςιγθςθ του Γενικοφ Διευκυντι, το ειδικό 
επιςτθμονικό και το διοικθτικό προςωπικό τθσ Αρχισ. 

Οι προϊςτάμενοι των Διευκφνςεων είναι υπεφκυνοι για τθν εφρυκμθ και αποδοτικι 
λειτουργία των τμθμάτων τουσ και τον ζλεγχο του προςωπικοφ τουσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν 
επίτευξθ του ζργου τθσ Αρχισ και ςτθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ. 

Οι προϊςτάμενοι των Διευκφνςεων: 

I. ειςθγοφνται ςτον Γενικό Διευκυντι κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 

II. είναι υπεφκυνοι για τον ςυντονιςμό και τθν υλοποίθςθ του ζργου που αντιςτοιχεί 
ςτισ αρμοδιότθτζσ τουσ, όπωσ αυτό διαμορφϊνεται από τισ αποφάςεισ του 
υμβουλίου και τισ ςχετικζσ κατευκφνςεισ του Προζδρου και του Γενικοφ 
Διευκυντι, κακϊσ και για τθν επίβλεψθ τθσ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του 
προςωπικοφ και τθ διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν των Διευκφνςεϊν τουσ, 

III. μεριμνοφν για τθ ςφνταξθ των ςχεδίων προγραμματιςμοφ, των εκκζςεων 
πεπραγμζνων, αξιολόγθςθσ και προχπολογιςμοφ τθσ Αρχισ κακϊσ και για τθν 
εκτζλεςθ κάκε άλλθσ εργαςίασ ςυναφοφσ προσ τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, φςτερα από 
απόφαςθ του υμβουλίου, του Προζδρου ι του Γενικοφ Διευκυντι. 

Οι προϊςτάμενοι των Διευκφνςεων και το προςωπικό τουσ ςυνεργάηονται για τθν 
εκπλιρωςθ του ζργου και τθσ αποςτολισ τθσ Αρχισ κακϊσ και με το Κζντρο Μελετϊν και 
Ερευνϊν για τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ των δραςτθριοτιτων τθσ. 

Μζχρι τθν πλιρωςθ των προβλεπομζνων ςτον παρόντα Οργανιςμό κζςεων ςτελεχϊν και 
προςωπικοφ είναι δυνατι, με απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ 
του Προζδρου ι του Γενικοφ Διευκυντι, θ ανακατανομι των παραπάνω προβλεπόμενων 
αρμοδιοτιτων και εργαςιϊν μεταξφ των Διευκφνςεων και των Σμθμάτων τουσ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ το μζγεκοσ τθσ απαςχόλθςθσ, τα προςόντα και τθν ειδίκευςθ των 
υπαλλιλων τουσ. 

Για τθ λειτουργία τθσ θ Αρχι υποςτθρίηεται από διοικθτικι και επιςτθμονικι υπθρεςία, 
ςτισ οποίεσ προΐςταται ο γενικόσ διευκυντισ. 

Η διοικθτικι υπθρεςία τθσ Αρχισ διαρκρϊνεται ςτισ ακόλουκεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ 
(διευκφνςεισ): 

α) Διεφκυνςθ Διαςφάλιςθσ και Πιςτοποίθςθσ τθσ Ποιότθτασ, 

β) Διεφκυνςθ υμφωνιϊν Προγραμματικοφ χεδιαςμοφ και Χρθματοδότθςθσ, 

γ) Διεφκυνςθ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων και Σεκμθρίωςθσ και 

δ) Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ. 

Η βαςικζσ αρμοδιότθτεσ κάκε διεφκυνςθσ ζχουν ωσ εξισ: 

α) Διεφκυνςθ Αϋ: Διαςφάλιςθ και Πιςτοποίθςθ τθσ Ποιότθτασ 
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Ειςθγείται ςτον Γενικό Διευκυντι και υλοποιεί τισ αποφάςεισ του υμβουλίου τθσ Αρχισ 
ιδίωσ ςχετικά με: 

 τον προγραμματιςμό, τον ςυντονιςμό και τθν οργάνωςθ των διαδικαςιϊν 
αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ των ΑΕΙ κακϊσ και των διαδικαςιϊν για τθν 
ανάδειξθ κζντρων αριςτείασ, 

 τθ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν εμπειρογνωμόνων για τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ 
των ΑΕΙ, 

 τθν επικοινωνία με τα ΑΕΙ και τα μζλθ των επιτροπϊν εμπειρογνωμόνων για τθν 
οργάνωςθ και διαχείριςθ των εξωτερικϊν αξιολογιςεων, 

 τον ζλεγχο και τθ διαχείριςθ των εκκζςεων εςωτερικισ αξιολόγθςθσ, 

 τισ αποφάςεισ πιςτοποίθςθσ των ΑΕΙ, 

 τθν δθμοςιοποίθςθ των εκκζςεων εξωτερικισ αξιολόγθςθσ και των αποφάςεων 
πιςτοποίθςθσ, 

 τθν τυποποίθςθ, εξειδίκευςθ, ανακεϊρθςθ κατευκφνςεων και προτφπων των 
εκκζςεων αξιολόγθςθσ, των ερωτθματολογίων που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 
διαδικαςία εςωτερικισ αξιολόγθςθσ κακϊσ και των κριτθρίων και των δεικτϊν 
αξιολόγθςθσ των ΑΕΙ, 

 τθ ςφνταξθ, τιρθςθ και ανανζωςθ του μθτρϊου ανεξάρτθτων εμπειρογνωμόνων 
και ειδικϊν ςτον τομζα τθσ διαςφάλιςθσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν 
ανϊτατθ εκπαίδευςθ, 

 τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν, τθν τιρθςθ μθτρϊου αξιολογιςεων και βάςθσ 
δεδομζνων με τα ςτοιχεία των εςωτερικϊν εκκζςεων των ΑΕΙ, των εκκζςεων 
αξιολόγθςθσ, και των αποφάςεων πιςτοποίθςθσ των ΑΕΙ, 

 τον ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ των ΑΕΙ ςτθν ανάπτυξθ των διαδικαςιϊν και 
των εςωτερικϊν ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ τουσ,  

 τθν εκτζλεςθ κάκε άλλθσ εργαςίασ ςυναφοφσ προσ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ και τθσ 
αποςτολισ τθσ Αρχισ, φςτερα από εντολι του Γενικοφ Διευκυντι. 

β) Διεφκυνςθ Βϋ: υμφωνιϊν Προγραμματικοφ χεδιαςμοφ και Χρθματοδότθςθσ ΑΕΙ 

Ειςθγείται ςτον Γενικό Διευκυντι και υλοποιεί τισ αποφάςεισ τθσ Αρχισ ιδίωσ ςχετικά με: 

 τον προγραμματιςμό, τον ςυντονιςμό και τθν οργάνωςθ των διαδικαςιϊν 
κατάρτιςθσ τθσ ειςιγθςθσ τθσ Αρχισ για τισ ςυμφωνίεσ προγραμματικοφ 
ςχεδιαςμοφ και χρθματοδότθςθσ των ΑΕΙ, 

 τθν παρακολοφκθςθ ςε ετιςια βάςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ 
του προγράμματοσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ και τθν 
επίτευξθ των ςτόχων του, 

 τθν παρακολοφκθςθ ςε ετιςια βάςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων των ΑΕΙ, τθ ςφνταξθ 
ετιςιων εκκζςεων αξιολόγθςθσ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων των ΑΕΙ και του 
προγράμματοσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, και τθν 
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τροποποίθςθ των ςυμφωνιϊν προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ 
χρθματοδότθςθσ των ΑΕΙ, 

 τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ εκνικισ 
ςτρατθγικισ κακϊσ και τθν τυποποίθςθ, εξειδίκευςθ, ανακεϊρθςθ κατευκφνςεων, 
ςτόχων, κριτθρίων, προτφπων κοςτολόγθςθσ των ςυμφωνιϊν προγραμματικοφ 
ςχεδιαςμοφ και χρθματοδότθςθσ των ΑΕΙ, 

 τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν και τθν τιρθςθ βάςεων δεδομζνων με ςτοιχεία για 
τθ χρθματοδότθςθ, τισ υποδομζσ, τθ λειτουργία και τα αποτελζςματα των ΑΕΙ, 

 τθν εκτζλεςθ κάκε άλλθσ εργαςίασ ςυναφοφσ προσ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ και τθσ 
αποςτολισ τθσ Αρχισ, φςτερα από εντολι του γενικοφ διευκυντι. 

γ) Διεφκυνςθ Γϋ: Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων και Σεκμθρίωςθσ 

Ειςθγείται ςτον Γενικό Διευκυντι, υλοποιεί τισ αποφάςεισ του υμβουλίου τθσ Αρχισ και 
υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ και λειτουργία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και των 
εφαρμογϊν τθσ Αρχισ και είναι αρμόδια για: 

 τθν αςφαλι τιρθςθ των πλθροφοριϊν, 

 τθν ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των χρθςτϊν, 

 τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και εφαρμογϊν διαδικτυακϊν και τοπικϊν, 

 τον προγραμματιςμό και τθν ανάπτυξθ λειτουργικϊν εφαρμογϊν και των 
διαδικτυακϊν εφαρμογϊν ζτοιμου ι παραμετροποιθμζνου λογιςμικοφ, 

 τθν εςωτερικι ανάπτυξθ λογιςμικοφ, 

 τθν ανάλυςθ απαιτιςεων και ςφνταξθ προδιαγραφϊν, τθν εκπόνθςθ τεχνικϊν 
μελετϊν, 

 τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ Αρχισ, 

 τθ ςυντιρθςθ και ευκφνθ καλισ λειτουργίασ λογιςμικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ τθσ 
Αρχισ, 

 τον ςυντονιςμό και υποςτιριξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των ΑΕΙ, 

 τθν μζτρθςθ και παρακολοφκθςθ των επιδόςεων των ΑΕΙ, 

 τα εργαλεία αναφορϊν, 

 τισ δυναμικζσ απεικονίςεισ τθσ ςυνολικισ ι μερικισ δραςτθριότθτασ τθσ Αρχισ, 

 τθν διαχείριςθ δεδομζνων και αναηιτθςθ αναγκαίων κειμζνων, 

 τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ με νζεσ τεχνολογίεσ με εξαςφάλιςθ, εφαρμογι και 
παρακολοφκθςθ των διεργαςιϊν τθσ υςτιματοσ Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ τθσ 
Αρχισ και τθ ςυνεχι βελτίωςι του. 

δ) Διεφκυνςθ Δϋ: Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ  

Ειςθγείται ςτον Γενικό Διευκυντι, υλοποιεί τισ αποφάςεισ και υποςτθρίηει τθ λειτουργία 
τθσ Αρχισ ιδίωσ ςχετικά με: 
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 τισ διοικθτικζσ υποκζςεισ τθσ Αρχισ, 

 τθν επικοινωνία και δθμοςιότθτα των δραςτθριοτιτων τθσ Αρχισ, 

 τθ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Αρχισ και του υμβουλίου τθσ, 

 τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ λειτουργίασ τθσ, 

 τθν εκτζλεςθ των προμθκειϊν και των οικονομικϊν πράξεων τθσ Αρχισ, 

 τθν εκτζλεςθ κάκε άλλθσ εργαςίασ ςυναφοφσ προσ τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και τθν 
αποςτολι τθσ Αρχισ, φςτερα από εντολι του Προζδρου ι του Γενικοφ Διευκυντι. 

ε) Κζντρο Μελετϊν και Ερευνϊν τθσ Αρχισ 

Σο Κζντρο Μελετϊν και Ερευνϊν αποτελεί τθν επιςτθμονικι υπθρεςία τθσ Αρχισ, 
λειτουργεί ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ και διευκφνεται από τον διευκυντι Μελετϊν και 
Ερευνϊν. 

Σο Κζντρο: 

 ςυγκεντρϊνει ςτοιχεία, τθρεί βάςεισ δεδομζνων, διεξάγει ζρευνεσ, εκπονεί 
μελζτεσ, δθμοςιεφει εκκζςεισ και οργανϊνει επιςτθμονικζσ θμερίδεσ και ςυνζδρια 
για κζματα ςχετικά με τθν διαςφάλιςθ ποιότθτασ, τθν πιςτοποίθςθ, τθν 
χρθματοδότθςθ, τθ διοίκθςθ και τθ λειτουργία, τα προγράμματα ςπουδϊν, τθν 
διεκνοποίθςθ, τθν ερευνθτικι δραςτθριότθτα, τισ καινοτομίεσ, το προςωπικό, τουσ 
φοιτθτζσ, τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ των ΑΕΙ, 

 εκπονεί ι ανακζτει τθν εκπόνθςθ ςχετικϊν μελετϊν και ερευνϊν, 

 ςυνεργάηεται με τισ άλλεσ Διευκφνςεισ τθσ Αρχισ για τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ 
των δραςτθριοτιτων, ειςθγιςεων και αποφάςεϊν τουσ. 

ςτ) Δικαςτικό Γραφείο τθσ Αρχισ 

τθν Αρχι λειτουργεί Δικαςτικό Γραφείο του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ που 
εκπροςωπεί δικαςτικϊσ τθν Αρχι και ςτελεχϊνεται από ζναν Πάρεδρο του Νομικοφ 
υμβουλίου του Κράτουσ, ο οποίοσ τοποκετείται ςτθν Αρχι με απόφαςθ του Προζδρου 
του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ. 

Σο Γραφείο: 

 παρζχει νομικι υποςτιριξθ ςτα όργανα διοίκθςθσ και τισ οργανικζσ μονάδεσ τθσ 
Αρχισ, 

 υποςτθρίηει τισ υπθρεςίεσ τθσ Αρχισ για τθ ςφνταξθ διοικθτικϊν πράξεων, 

 ελζγχει τθ νομιμότθτα των διαφόρων ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν, μελετϊν και 
προμθκειϊν για τθν λειτουργία τθσ Αρχισ, 

 παρίςταται και υπεραςπίηει τισ νομικζσ υποκζςεισ τθσ Αρχισ ενϊπιον των 
δικαςτθρίων, των δικαςτικϊν και διοικθτικϊν αρχϊν, το χειριςμό εξϊδικων 
διαφορϊν και γενικϊσ τθν εκτζλεςθ κάκε ζργου που εμπίπτει ςτθν άςκθςθ του 
δικθγορικοφ λειτουργιματοσ,  
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 τθρεί αρχείο νομοκεςίασ ςχετικά με τθ λειτουργία των ΑΕΙ και τισ διαδικαςίεσ 
διαςφάλιςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτάσ τουσ.  

Γραμματειακι υποςτιριξθ ςτο Δικαςτικό Γραφείο παρζχεται από ζνα υπάλλθλο τθσ Δ/ςθσ 
Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ. 
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χθματοποιθμζνθ, θ λειτουργικι δομι τθσ Α.ΔΙ.Π παρουςιάηεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χήμα 1: Λειτουργική Δομή τησ Α.ΔΙ.Π 

Α1.2.3 Ανάλυςθ υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν  

H Α.ΔΙ.Π ςτα πλαίςια του διαγωνιςμοφ που πρόκειται να υλοποιθκεί, κα προχωριςει ςτθν 
προμικεια του παρακάτω εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ, που κα εγκαταςτακεί ςτο Datacenter 
του Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων.  

 

Πίνακασ 1 Εξοπλιςμόσ Α.ΔΙ.Ρ Datacenter 

Οι υποδομζσ αυτζσ κα εξυπθρετιςουν το ςφνολο των υποςυςτθμάτων του ΟΠΕΠ εκτόσ 
του υποςυςτιματοσ «Εςωτερικό Σφςτθμα Λειτουργίασ Α.ΔΙ.Ρ» το οποίο κα εγκαταςτακεί 
ςτον τοπικό κόμβο των γραφείων τθσ Α.ΔΙ.Π. 

Α/Α Ρεριγραφι  Ροςότθτα 

1.  Servers, Intel Xeon 2 x E5-2650v3 10core processors, 256GB 3 

2.  SAN Storage 24x 600 GB 10,000 SAS disk drives, iscsi 1 

3.  VMware Vsphere 5.5 Core linc. 
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Οι υπολογιςτικζσ υποδομζσ, οι υποδομζσ αποκθκευτικοφ χϊρου κακϊσ και το λογιςμικό 
που ζχει προδιαγραφεί για τον τοπικό κόμβο τθσ Α.ΔΙ.Π περιλαμβάνουν τα ςτοιχεία που 
φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

Πίνακασ 2 Εξοπλιςμόσ Α.ΔΙ.Π τοπικόσ κόμβοσ 

θμειϊνεται ότι για τθν εξυπθρζτθςθ των ςτακμϊν εργαςίασ τθσ Α.ΔΙ.Π κακϊσ και για τθν 
πρόςβαςθ του προςωπικοφ τθσ Α.ΔΙ.Π ςτισ εφαρμογζσ που υλοποιοφνται ςτον τοπικό 
κόμβου, κα λειτουργεί υπθρεςία Microsoft AD-DC και AD-LDAP. θμειϊνεται ότι το 
υποςφςτθμα «Εςωτερικό φςτθμα Λειτουργίασ Α.ΔΙ.Π» κα πρζπει να βαςίηεται ςε αυτό το 
πλζγμα υπθρεςιϊν για τισ διαδικαςίεσ αυκεντικοποίθςθσ και εξουςιοδότθςθσ χρθςτϊν 
του. 

Οι εφαρμογζσ λογιςμικοφ που υπάρχουν ςτθν Α.ΔΙ.Π είναι οι εξισ: 

Α/Α Ρεριγραφι  

1 Μθτρϊο εξωτερικϊν αξιολογθτϊν ςε (JAVA/MS SQL) 

2 φςτθμα διαχείριςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Microsoft Exchange. 

3 φςτθμα διαχείριςθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ αξιολόγθςθσ αϋ κφκλου (PHP/MS SQL) 

4 
φςτθμα ειςαγωγισ ποιοτικϊν ςτοιχείων από τισ Εκκζςεισ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ 
(PHP/MSSQL) 

5 φςτθμα θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου OTS ςε βάςθ Oracle 

Πίνακασ 3 Εφαρμογζσ λογιςμικοφ Α.ΔΙ.Π. 

Α/Α Ρεριγραφι  Ροςότθτα 

1 Servers, Intel Xeon 2 x E5-2430L, 64GB 2 

2 DAS Storage 8x 600 GB 10,000 SAS disk drives 1 

3 NAS Storage 8x 1TB 7200 SAS disk drives 1 

4 VMware Vsphere 5.5 Core linc. 

5 Microsoft Windows Server 2012 R2 (2 CPUs)  6 
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Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου 

Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου 

Αντικείμενο του ζργου αποτελεί θ ανάλυςθ, ο ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ενόσ 
ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα αποτελείται από ζνα πλιρεσ και 
διαλειτουργικό ςφςτθμα εφαρμογϊν και εργαλείων ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα ςφγχρονο 
θλεκτρονικό περιβάλλον ςυλλογισ, αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ και διαχείριςθσ 
επιχειρθςιακϊν δεδομζνων και δεδομζνων ποιότθτασ. Σο νζο Π πρόκειται να 
αναβακμίςει τθν κακθμερινι λειτουργία τθσ Α.ΔΙ.Π τόςο ςε ςχζςθ με τουσ 
ςυναλλαςςομζνουσ με αυτιν (Ανϊτατα Ιδρφματα, Εξωτερικοί Αξιολογθτζσ, ευρφ κοινό), 
όςο και ςε ςχζςθ με τισ εςωτερικζσ κακθμερινζσ διεργαςίεσ των χρθςτϊν τθσ Α.ΔΙ.Π, 
παρζχοντασ ζνα διαφανζσ, λειτουργικό, αςφαλζσ και φιλικό ςτο χριςτθ περιβάλλον 
εργαςίασ με ςκοπό τθν πλιρθ αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν. 

Ο ανάδοχοσ του ζργου κα ζχει τθν υποχρζωςθ να ςχεδιάςει τθ λφςθ του χρθςιμοποιϊντασ 
τον εξοπλιςμό που κα αποκτθκεί από τον διαγωνιςμό του υποζργου 2 «Προμικεια και 
Εγκατάςταςθ Ηλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ, Λοιποφ Εξοπλιςμοφ και Λογιςμικοφ»  

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να κατανοιςει το ςφνολο των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν και 
λειτουργιϊν τθσ Α.ΔΙ.Π ϊςτε να μπορζςει να καταςκευάςει ι να ςυνκζςει μζςω των 
παραγόμενων υποςυςτθμάτων το ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα που κα 
ανταποκρίνεται και κα καλφπτει απολφτωσ τισ τωρινζσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ Α.ΔΙ.Π. 
Για να επιτευχκεί αυτό πρζπει να ςυνεργαςτεί με τθν Α.ΔΙ.Π ϊςτε να ζχει μια λεπτομερι 
και απολφτωσ περιγραφικι εικόνα των διαδικαςιϊν ςυναλλαγισ δεδομζνων, μεταξφ Α.ΔΙ.Π 
και ςυναλλαςςομζνων με αυτι. Τποχρζωςθ του αναδόχου είναι θ ανάλυςθ του 
προβλιματοσ (διεργαςιϊν, διαδικαςιϊν και δεδομζνων) και ανάλυςθ απαιτιςεων πριν τθν 
υλοποίθςθ του εκνικοφ ΟΠ ποιότθτασ τθσ Α.ΔΙ.Π. Επίςθσ ςτο υποςφςτθμα υποςτιριξθσ 
λιψθσ αποφάςεων κα πρζπει ο ανάδοχοσ να διερευνιςει τισ απαιτιςεισ τθσ Α.ΔΙ.Π ςτο να 
διεξάγει μελζτεσ και ζρευνεσ ςχετικζσ με τθν αποςτολι τθσ. 

Σο Π τθσ Α.ΔΙ.Π πρζπει να είναι ζνα λειτουργικά ολοκλθρωμζνο και ςφγχρονο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα, το οποίο: 

 κα ανταποκρίνεται με πλθρότθτα και αποτελεςματικότθτα ςτθν επιχειρθςιακι 
ταυτότθτα τθσ Α.ΔΙ.Π, ςτον ρόλο και προοριςμό τθσ, 

 κα βαςίηεται ςε τεκμθριωμζνεσ μεκόδουσ τεχνολογίασ λογιςμικοφ, 

 κα χρθςιμοποιεί ςφγχρονα εργαλεία και τεχνικζσ, και 

 κα ςυμβαδίηει με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο των υπολογιςτϊν και τθσ 
πλθροφορικισ. 

Βαςικι προχπόκεςθ επιτυχίασ και βιωςιμότθτασ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ είναι θ 
ςυμμόρφωςθ των παρεχόμενων λειτουργιϊν με τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ του ςυνόλου των 
χρθςτϊν του. 
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Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν και με ςτόχο τθν κάλυψθ των εν λόγω 
λειτουργικϊν αναγκϊν, το ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα ποιότθτασ κα 
αποτελείται από τα ακόλουκα επιμζρουσ υποςυςτιματα: 

 Υποςφςτθμα 1: Διαχείριςθ εξωτερικϊν αξιολογιςεων. 

 Υποςφςτθμα 2: Διαχείριςθ δεδομζνων ποιότθτασ των ΑΕΙ. 

 Υποςφςτθμα 3: Εςωτερικό ςφςτθμα λειτουργίασ Α.ΔΙ.Π. 

 Υποςφςτθμα 4: φςτθμα υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων. 

 Υποςφςτθμα 5: Πλθροφοριακι και επιχειρθςιακι διαδικτυακι πφλθ διαχείριςθσ 
και διάκεςθσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν τθσ Α.ΔΙ.Π. 
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Σθμειϊνεται πωσ ςτθν Τεχνικι προςφορά του ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει όλο 
το απαιτοφμενο ζτοιμο λογιςμικό (π.χ. Λειτουργικό φςτθμα, Βάςθ Δεδομζνων, 
Εξυπθρετθτισ Εφαρμογϊν κλπ.) για τθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ. Η προμικεια κακϊσ 
και θ εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ αυτοφ του ζτοιμου λογιςμικοφ κα γίνει από τον 
Ανάδοχο και αποτελεί αντικείμενο του παρόντοσ ζργου. 

Α2.2 Στόχοι και Ζκταςθ του Ζργου 

Ο κφριοσ ςτόχοσ του εν λόγω ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ είναι ο εξισ: 

 Η κάλυψθ του μεγαλφτερου μζρουσ τθσ λειτουργίασ των επιχειρθςιακϊν 
απαιτιςεων τθσ Α.ΔΙ.Π από ζνα ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα με τα 
επιμζρουσ υποςυςτιματα να διαλειτουργοφν και να παρζχουν πλθροφορίεσ 
τζτοιεσ ϊςτε θ Α.ΔΙ.Π να λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεςματικά ςτο πλαίςιο τθσ 
αποςτολισ τθσ. 

Αναλυτικότερα οι επιμζρουσ ςτόχοι των υποςυςτθμάτων: 

 Η αναβάκμιςθ και επαναςχεδίαςθ του μθτρϊου εξωτερικϊν αξιολογθτϊν τθσ 
Α.ΔΙ.Π, από τθν υφιςτάμενθ μορφι του, με ταυτόχρονθ μετάπτωςθ και 
αναδιάρκρωςθ των υπαρχόντων δεδομζνων. Η εξαςφάλιςθ ενόσ ςφγχρονου και 
φιλικοφ τρόπου διαχείριςθσ των δεδομζνων τοπικά ι απομακρυςμζνα και 
αναβάκμιςθ θλεκτρονικοποίθςθσ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ. 

 Η θλεκτρονικι διαχείριςθ του ςυνόλου των αξιολογιςεων των ανϊτατων 
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και του ςυνόλου των αξιολογιςεων των εξωτερικϊν 
αξιολογθτϊν μζςα από ζνα ςφγχρονο και αςφαλζσ πλθροφοριακό ςφςτθμα.  

 Η οργάνωςθ των δεδομζνων και μεταδεδομζνων ποιότθτασ με ζμφαςθ ςτθν 
εννοιολογικι αποςαφινιςθ, τθν διαλειτουργικόθτα και με άλλα ςυςτιματα, τθν 
διάχυςθ και ανάλυςθ των αποτελεςμάτων. 

 Η κακολικι διαχείριςθ των ςτοιχείων ποιότθτασ ςε ζνα ςφγχρονο περιβάλλον 
κακοριςμζνων ροϊν εργαςίασ, διαχείριςθσ ροϊν ζργου, διαχείριςθσ εγγράφων και 
πρωτοκόλλθςθσ, με αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν ταυτοποίθςθσ χρθςτϊν και 
εφαρμογισ του οργανογράμματοσ και των διαχειριςτικϊν δικαιωμάτων των 
χρθςτϊν τθσ Α.ΔΙ.Π. Δυνατότθτα εφκολθσ διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων που περιζχονται τόςο ςε επίπεδο μιασ ακαδθμαϊκισ μονάδασ όςο και 
ςτο ςφνολο των ακαδθμαϊκϊν μονάδων και ιδρυμάτων, που ζχουν ςυγκεντρωκεί 
και αποκθκευτεί ςτθ ΒΔ. 

 Η δυνατότθτα ταυτοποιθμζνθσ εργαςίασ και διαχείριςθσ των δεδομζνων του 
ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ μζςω ζξυπνων ςυςτθμάτων 
αςφαλείασ τόςο ςε περιβάλλον εργαςίασ (intranet) όςο και απομακρυςμζνα. 

 Η δυνατότθτα επεξεργαςίασ των δεδομζνων που περιζχονται ςτο ςφνολο των 
αξιολογιςεων των ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, που ζχουν ςυγκεντρωκεί 
και αποκθκευτεί για τθν παραγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, αναφορϊν και δεικτϊν, 
τόςο για τθν αξιολόγθςθ των τμθμάτων και ιδρυμάτων όςο για τθν εκπόνθςθ 
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μελετϊν, ερευνϊν για τθν ανάπτυξθ μεκοδολογίασ, τεχνικϊν και εφαρμογϊν 
διαςφάλιςθσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

 Η δυνατότθτα παραγωγισ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων μζτρθςθσ τθσ εξζλιξθσ των 
παρακολουκοφμενων δεικτϊν βελτίωςθσ τθσ παροχισ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν 
των ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. Η δυνατότθτα ςυνεχοφσ 
παρακολοφκθςθσ των δεικτϊν απόδοςθσ, θ δυνατότθτα ανάλυςθσ τουσ. 

 Η δυνατότθτα παραγωγισ αναλφςεων, ςτατιςτικϊν αναφορϊν και δεικτϊν για τθν 
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, μζςα από τα φιλικά εργαλεία επιχειρθματικισ ευφυΐασ, 
που κα εξαςφαλίηει τθν δυνατότθτα παραγωγισ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεικτϊν, 
ανάλογα με τισ εκάςτοτε απαιτιςεισ τθσ Α.ΔΙ.Π, ςε ςυνάρτθςθ με τισ ανάγκεσ τθσ. 

 Η δυνατότθτα απεικόνιςθσ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των ιδρυμάτων 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με επεξεργαςία των δεδομζνων που περιζχονται ςτο 
ςφνολο των αξιολογιςεων και τθν παραγωγι δεικτϊν για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
διαςφάλιςθσ και βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

 Η πλθροφόρθςθ, ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και δθμοςιότθτα ςε ςυγκεκριμζνο 
και ευρφ κοινό. Η δυνατότθτα μζςω τθσ πφλθσ τθσ ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ των 
δεικτϊν απόδοςθσ των ιδρυμάτων και ακαδθμαϊκϊν μονάδων με δυνατότθτα 
ανάλυςθσ και πρόβλεψθσ των αλλαγϊν τουσ. 

Σο ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα κα πρζπει να υλοποιεί τθν αυτοματοποίθςθ 
και τον εκςυγχρονιςμό του ςυνόλου των διαδικαςιϊν και μεκόδων ςυλλογισ και 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων από όλουσ τουσ εξωτερικά ςυναλλαςςόμενουσ και 
εςωτερικϊν χρθςτϊν, μζςω ενόσ πρότυπου, εφχρθςτου και ςφγχρονου μοντζλου. Σα 
δεδομζνα είναι το ςφνολο των αρχείων ψθφιακϊν και μθ που διαχειρίηεται με 
ςυμβατικοφσ ι θλεκτρονικοφσ τρόπουσ θ Α.ΔΙ.Π και ςχετίηονται τόςο με τθ λειτουργία τθσ 
όςο και με τθ διαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Κατά βάςθ ωσ 
δεδομζνα λογίηονται όλα τα ςτοιχεία αναφορικά με τα ΑΕΙ, εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ, 
αξιολογιςεισ, πιςτοποιιςεισ, εκκζςεισ αξιολόγθςθσ, διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, και άλλα, 
που αποτελοφν τθν ολιςτικι διαχείριςθ ςτο γενικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ και που 
απαιτοφνται για μια ολοκλθρωμζνθ αυτοματοποίθςθ και διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ. 
Επιπρόςκετα ωσ δεδομζνα (πρωτογενι ι/και δευτερογενι) ςυμπεριλαμβάνονται και το 
ςφνολο των ςτοιχείων που διαχειρίηεται θ Αρχι ωσ προσ τθν λειτουργία τθσ ι που κα 
ικελε να διαχειρίηεται προσ τθν κατεφκυνςθ υλοποίθςθσ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν 
ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

Σο ςφνολο των χρθςτϊν του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ είναι οι χριςτεσ 
τθσ Α.ΔΙ.Π, οι εξωτερικά ςυναλλαςςόμενοι με αυτιν και ο κάκε πολίτθσ τθσ χϊρασ. Σο 
ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα λαμβάνει υπόψθ του το ςφνολο των χρθςτϊν που κα το 
χρθςιμοποιοφν και προδιαγράφει ζνα ςφνολο από διαδικαςίεσ που κα ακολουκοφνται 
ϊςτε θ ανταλλαγι δεδομζνων με αυτό και των υποςυςτθμάτων του να γίνεται 
προγραμματιςμζνα, αυτοματοποιθμζνα και με αςφάλεια. 

Α3. Λειτουργικζσ και Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ζργου 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΡΑΑΤΗΗΣΗ:  
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Ππου θ ανακζτουςα αρχι, ςτα τεφχθ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ,  προβλζπει  απαιτιςεισ 
επιδόςεων ι λειτουργικϊν απαιτιςεων, δεν μπορεί να απορρίπτει προςφορά ζργων, 
προϊόντων ι υπθρεςιϊν, που πλθροί ζνα εκνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά 
ευρωπαϊκοφ προτφπου, μία ευρωπαϊκι τεχνικι ζγκριςθ, μία κοινι τεχνικι 
προδιαγραφι, ζνα διεκνζσ πρότυπο ι ζνα τεχνικό πλαίςιο αναφοράσ που ζχει 
εκπονθκεί από ευρωπαϊκό οργανιςμό τυποποίθςθσ, εφόςον οι εν λόγω προδιαγραφζσ 
καλφπτουν τισ επιδόςεισ ι τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ που ζχουν ορίςει. Ππου 
χρθςιμοποιοφνται ςυγκεκριμζνεσ φίρμεσ προϊόντων ι ςυγκριμζνα πρότυπα αυτό γίνεται 
για τον επαρκζςτερο προςδιοριςμό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των ιδιοτιτων των 
προϊόντων ι των υπθρεςιϊν, ενϊ γίνονται δεκτά και οποιαδιποτε άλλα ιςοδφναμα 
πζρα από τα κατονομαηόμενα. 
Ο προςφζρων υποχρεοφται να αποδεικνφει ςτθν προςφορά του, κατά τρόπον 
ικανοποιθτικό για τθν ανακζτουςα αρχι και με κάκε ενδεδειγμζνο μζςο, ότι το ζργο, το 
προϊόν ι θ υπθρεςία που πλθροί το πρότυπο ανταποκρίνεται ςτισ λειτουργικζσ 
επιδόςεισ ι λειτουργικζσ απαιτιςεισ που ορίηει θ ανακζτουςα αρχι. Τεχνικόσ φάκελοσ 
του καταςκευαςτι ι ζκκεςθ δοκιμϊν από αναγνωριςμζνο οργανιςμό μπορεί να ςυνιςτά 
ενδεδειγμζνο μζςο (Άρκρο 53 Ρ.Δ.60/2007). 

Α3.1 Απαιτιςεισ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ 

το παρακάτω ςχιμα παρουςιάηεται μια ενδεικτικι εννοιολογικι προςζγγιςθ 

αρχιτεκτονικισ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ Εκνικοφ υςτιματοσ Ποιότθτασ 

(ΟΠΕΠ) όπωσ προκφπτει από μια αρχικι ομαδοποίθςθ των ςχετικϊν λειτουργικϊν 

ενοτιτων από το ςφνολο των αναγκϊν που περιγράφονται ωσ αντικείμενο του ζργου. τθ 

φάςθ τθσ Ανάλυςθσ Απαιτιςεων κα οριςτικοποιθκεί ο τρόποσ με τον οποίο τα 

(υπό)ςυςτιματα κα είναι οργανωμζνα και κα διαλειτουργοφν μεταξφ τουσ ι με τρίτεσ 

εφαρμογζσ. Η περιγραφι τθσ προςζγγιςθσ είναι ενδεικτικι για τθν πλθρζςτερθ 

εννοιολογικι κατανόθςθ και δεν αποτελεί ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει 

να αναπτφξει τθν αρχιτεκτονικι τθσ λφςθσ που κα παρζχει ανάλογα με τθν κατανόθςθ των 

ςυνολικϊν απαιτιςεων και τθ μεκοδολογία ανάπτυξθσ τθσ ηθτοφμενθσ λειτουργικότθτασ. 

Ενδεικτικά τα υποςυςτιματα είναι τα εξισ: 

1. Υποςφςτθμα 1: Διαχείριςθ εξωτερικϊν αξιολογιςεων. 

2. Υποςφςτθμα 2: Διαχείριςθ δεδομζνων ποιότθτασ των ΑΕΙ. 

3. Υποςφςτθμα 3: Εςωτερικό ςφςτθμα λειτουργίασ Α.ΔΙ.Π. 

4. Υποςφςτθμα 4: φςτθμα υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων. 

5. Υποςφςτθμα 5: Πλθροφοριακι και επιχειρθςιακι διαδικτυακι πφλθ διαχείριςθσ 

και διάκεςθσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν τθσ Α.ΔΙ.Π. 

Η προτεινόμενθ από τον Ανάδοχο αρχιτεκτονικι κα πρζπει να είναι πολυεπίπεδθ (Multi-

Tier) τουλάχιςτον δφο (2) επιπζδων, με το επίπεδο τθσ ΒΔ να υλοποιείται ςε ανεξάρτθτα 

λειτουργικά ςυςτιματα. Επιπλζον κα πρζπει θ αρχιτεκτονικι να είναι αρκρωτι (modular) 

και τα υποςυςτιματα που ςχθματίηουν ανεξάρτθτεσ λειτουργικζσ ενότθτεσ, ςφμφωνα με 

τθν προτεινόμενθ από τον Ανάδοχο αρχιτεκτονικι, να υλοποιοφνται από αντίςτοιχα 
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διακριτά τμιματα λογιςμικοφ που μποροφν να αναπτφςςονται και να λειτουργοφν 

ανεξάρτθτα μζςα από ζνα πλαίςιο εςωτερικισ διαλειτουργικότθτασ που πρζπει να 

περιγράφεται ςτθν πρόταςθ του Αναδόχου. 

 

Ειδικά όςον αφορά ςτθ φυςικι αρχιτεκτονικι και για τθν αξιολόγθςθ τθσ αρκρωτότθτασ 

του προςφερόμενου λογιςμικοφ και του βακμοφ που αυτό μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ 

άμεςεσ και μελλοντικζσ απαιτιςεισ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςδιορίςει 

ςτθν προςφορά του και για κάκε ζνα από τα επίπεδα τθσ αρχιτεκτονικισ (Web, 

Application, Database): 

 ποια υποςυςτιματα ι ενότθτεσ υποςυςτθμάτων μποροφν να αναπτυχκοφν ςε 

ανεξάρτθτεσ εγκαταςτάςεισ εξυπθρετθτϊν,  

 ποια είναι τα τεχνικά χαρακτθριςτικά ι δυνατότθτεσ όςον αφορά ςτθν οριηόντια 

επεκταςιμότθτα (scale out), 

 ποια είναι τα τεχνικά χαρακτθριςτικά ι δυνατότθτεσ τθσ λφςθσ όςον αφορά ςτθν 

υψθλι διακεςιμότθτα, 

 ποια είναι τα τεχνικά χαρακτθριςτικά ι δυνατότθτεσ τθσ λφςθσ όςον αφορά ςε 

μθχανιςμοφσ προςταςίασ και δθμιουργίασ ηωνϊν αςφάλειασ (security isolation 

levels). 

θμειϊνεται ότι θ φυςικι εγκατάςταςθ των υποςυςτθμάτων 1,2,4,5 κα υλοποιθκεί ςε 

Κεντρικό DataCenter του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (Α. 

Παπανδρζου 37, Μαροφςι 151 80), ενϊ το υποςφςτθμα 2 κα εγκαταςτακεί ςε τον τοπικό 

κόμβο των γραφείων τθσ Α.ΔΙ.Π (Λ. υγγροφ 44, 11472, Ακινα). 

 
Σχήμα 4: Λογική αρχιτεκτονική ΟΠΕΣΠ. 
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Α3.2 Τεχνολογίεσ και ςχζδιο υλοποίθςθσ Ζργου 

Οι γενικζσ αρχζσ που διζπουν τθ ςχεδίαςθ του ΟΠΕΠ και τα επιμζρουσ υποςυςτιματα 

του ςε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο, τισ οποίεσ θ τεχνολογικι λφςθ που κα 

προςφερκεί πρζπει να υπθρετεί κατ’ ελάχιςτον, είναι οι εξισ: 

1. Ανοικτι αρχιτεκτονικι (open architecture), με χριςθ προτφπων που διαςφαλίηουν: 

o Ομαλι ςυνεργαςία και (δια)λειτουργία μεταξφ των επιμζρουσ λειτουργικϊν 

ενοτιτων (όπωσ και αν αυτζσ ομαδοποιοφνται) και εφαρμογϊν είτε του 

υφιςτάμενου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ είτε με άλλεσ εξωτερικζσ 

εφαρμογζσ. 

o Σθ δικτυακι ςυνεργαςία μεταξφ εφαρμογϊν ι/και ςυςτθμάτων τα οποία 

βρίςκονται ςε διαφορετικά και πικανϊσ ετερογενι υπολογιςτικά ςυςτιματα. 

o Σθν επεκταςιμότθτα τθσ λειτουργικότθτασ των εφαρμογϊν χωρίσ αλλαγζσ ςτθ 

δομι και αρχιτεκτονικι τουσ. 

2. Αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ, ϊςτε να επιτρζπονται 

μελλοντικζσ επεκτάςεισ και αντικαταςτάςεισ, ενςωματϊςεισ, αναβακμίςεισ ι 

αλλαγζσ διακριτϊν τμθμάτων λογιςμικοφ ι εξοπλιςμοφ. 

3. Πολφ-επίπεδθ αρχιτεκτονικι (3-Σier), για τθν ευελιξία τθσ κατανομισ του κόςτουσ 

και φορτίου, τθν επεκταςιμότθτα και τθν για τθν αποδοτικι εκμετάλλευςθ του 

δικτφου και τθν ευελιξία διαχείριςθσ. 

4. Λειτουργία των επιμζρουσ εφαρμογϊν, υποςυςτθμάτων και λφςεων που κα 

αποτελζςουν διακριτά τμιματα του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ςε ζνα 

ολοκλθρωμζνο περιβάλλον, το οποίο κα αποτελζςει το βαςικό «χϊρο εργαςίασ» 

για τουσ «διαχειριςτζσ» και τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ των εφαρμογϊν του 

με ςτόχο τθν: 

o Επίτευξθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ ομοιομορφίασ ςτισ διεπαφζσ μεταξφ των 

διαφόρων υποςυςτθμάτων και ςτον τρόπο εργαςίασ των χρθςτϊν. 

o Επιλογι κοινϊν και φιλικϊν τρόπων παρουςίαςθσ, όςον αφορά τισ διεπαφζσ 

των χρθςτϊν με τισ εφαρμογζσ. 

5. Σθ χριςθ ανοικτϊν προτφπων (open standards) και τεχνολογιϊν XML και 

WebServices για τθν υποςτιριξθ υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ με εξωτερικζσ 

εφαρμογζσ μζςω προγραμματιςτικϊν διεπαφϊν (APIs) που ςυνοδεφονται από 

αντίςτοιχα τεχνικά εγχειρίδια. 
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Θα πρζπει να διαςφαλίηονται: 

 Ανοικτά ςυςτιματα διεπαφισ για τον ςυγχρονιςμό με τρίτα ςυςτιματα. 

 Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίασ. 

 Ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθ μεταφορά και ανταλλαγι δεδομζνων με άλλα 
ςυςτιματα. 

Α3.3 Ρροδιαγραφζσ Υποςυςτθμάτων 

τθ ςυνζχεια περιγράφεται το ςφνολο των βαςικϊν απαιτιςεων για κάκε ζνα από τα 
υποςυςτιματα τθσ νζασ εφαρμογισ.  

Α3.3.1  Υποςφςτθμα 1: Διαχείριςθ Εξωτερικϊν Αξιολογιςεων 

Σο ςφςτθμα κα αποτελείται από τρεισ διακριτζσ ενότθτεσ. Μια ενότθτα διαχείριςθσ 

μθτρϊου εξωτερικϊν αξιολογθτϊν με δυνατότθτα πλιρουσ παρακολοφκθςθσ των 

εμπειρογνωμόνων ωσ προσ το βιογραφικό τουσ, αλλαγι επιςτθμονικϊν ενδιαφερόντων ι 

μετατοπίςεισ του γνωςτικοφ τουσ αντικειμζνου. Δεφτερθ ενότθτα επικοινωνίασ τθσ Α.ΔΙ.Π 

με τουσ εμπειρογνϊμονεσ για τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ, με 

τυποποιθμζνθ διαδικαςία και καταγεγραμμζνα τα κριτιρια ςυγκρότθςθσ. Σρίτθ ενότθτα 

τθσ θλεκτρονικισ διαχείριςθσ όλων των ςταδίων τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ. ε αυτιν τθν 

ενότθτα βαςικά ςτάδια κα είναι: θ προετοιμαςία τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ εκ μζρουσ 

των εμπειρογνωμόνων εξ αποςτάςεωσ από τθν ζδρα τουσ, θ διαχείριςθ τθσ ζκκεςθσ 

εξωτερικισ αξιολόγθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψισ του και θ θλεκτρονικι υποβολι 

τθσ ζκκεςθσ. 

Σο υποςφςτθμα πρόκειται να αντικαταςτιςει τθν υπάρχουςα εφαρμογι που λειτουργεί 

ςτθν Α.ΔΙ.Π που διαχειρίηεται και περιζχει ζνα ςφνολο από δεδομζνα ςχετικά με το μθτρϊν 

αξιολογθτϊν. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να φροντίςει ϊςτε να γίνει θ μετάπτωςθ των 

υφιςτάμενων δεδομζνων, ςτο νζο ςχιμα βάςθσ που κα ζχει προτείνει και υλοποιιςει. 

Η εφαρμογι μθτρϊου αξιολογθτϊν κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να διαχειρίηεται τόςο 

εςωτερικά από τουσ χριςτεσ τθσ Α.ΔΙ.Π, όςο και από τουσ ίδιουσ τουσ εξωτερικοφσ 

αξιολογθτζσ που κα καλοφνται να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτθν Α.ΔΙ.Π. Ο Ανάδοχοσ 

κα πρζπει να παραδϊςει ζνα λειτουργικό διαδικτυακό περιβάλλον εργαςίασ που κα 

διαλειτουργεί αρμονικά με τθν εφαρμογι ελζγχου πρόςβαςθσ και ταυτοποίθςθσ χρθςτϊν 

και κα παρζχει ζνα φιλικό περιβάλλον διεπαφισ ςτουσ εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ ςτθν 

επικοινωνία με τθν Α.ΔΙ.Π, τόςο για τθν ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του βιογραφικοφ τουσ 

όςο και για τθν μελλοντικι/ςταδιακι επικαιροποίθςθ τουσ. 

Αναλυτικά το υποςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει: 

 Ζνα πλιρωσ παραμετροποιιςιμο και επεκτάςιμο περιβάλλον εργαςίασ, ϊςτε θ 
Α.ΔΙ.Π να μπορεί να μεταβάλει τισ φόρμεσ ειςαγωγισ δεδομζνων βάςει των 
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μελλοντικϊν αναγκϊν τθσ, όπωσ κα κακοριςτεί και από τθν Ανάλυςθ Απαιτιςεων 
κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

 Πλιρεσ ιςτορικό καταγραφισ ςυμμετοχϊν των αξιολογθτϊν ςε επιτροπζσ 
εξωτερικισ αξιολόγθςθσ. 

 Σθν δυνατότθτα αναηιτθςθσ μζςω κατθγοριοποίθςθσ και ομαδοποίθςθσ των 
εξωτερικϊν αξιολογθτϊν ανά επιςτθμονικι κατθγορία, πεδίο ι ότι άλλο κα είναι 
απαραίτθτο. 

 Πλιρωσ διαλειτουργικζσ διεπαφζσ με τισ εφαρμογζσ ελζγχου πρόςβαςθσ, ϊςτε να 
επιτρζπεται και θ απομακρυςμζνθ χριςθ τθσ εφαρμογισ, αλλά και θ 
διαβακμιςμζνθ χριςθ τθσ εφαρμογισ ανάλογα με τθν πολιτικι αςφαλείασ των 
χρθςτϊν τθσ Α.ΔΙ.Π. 

 Πλιρωσ διαλειτουργικι διαςφνδεςθ με το εςωτερικό ςφςτθμα λειτουργίασ Α.ΔΙ.Π 
(όπωσ περιγράφετε αναλυτικά παρακάτω). Η εφαρμογι πρζπει να επιτρζπει ςτον 
εξωτερικό αξιολογθτι, να ζχει πρόςβαςθ ςε υλικά που κα του είναι απαραίτθτα για 
τθν επίτευξθ τθσ εργαςίασ του. 

 Σθ δυνατότθτα οργάνωςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ Επιτροπισ 
από τουσ εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ. Σιρθςθ θμερολογίου και δυνατότθτα 
θλεκτρονικά επιλογισ του χρονοδιαγράμματοσ επίςκεψθσ των αξιολογθτϊν που 
αποτελοφν τθν Επιτροπι. 

Σθ δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ ταυτοποιθμζνθσ χριςθσ τθσ εφαρμογισ με ςφςτθμα 

αςφάλειασ που κα εξαςφαλίηει τθν ακεραιότθτα, διακεςιμότθτα και εμπιςτευτικότθτα τθσ 

πλθροφορίασ. Δυνατότθτα «ςυναγερμοφ» (alarming) και υπενκφμιςθσ για τθν τιρθςθ 

χρονοδιαγραμμάτων αποδοχισ τθσ αξιολόγθςθσ ι απόρριψισ τθσ. Θα πρζπει ςτο 

υποςφςτθμα να είναι αποτυπωμζνθ όλθ θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ/ πιςτοποίθςθσ 

ϊςτε οι εξωτερικοί αξιολογθτζσ να μποροφν εφκολα και τυποποιθμζνα να οδθγοφνται από 

τθν εφαρμογι ςτθν επίτευξθ του ζργου τουσ. 

Α3.3.2 Υποςφςτθμα 2: Διαχείριςθ Δεδομζνων Ροιότθτασ των ΑΕΙ 

Σο βαςικότερο ςυςτατικό του νζου μοντζλου διαχείριςθσ δεδομζνων ποιότθτασ τθσ Α.ΔΙ.Π, 
είναι θ ζμφαςθ ςε κζματα διαλειτουργικότθτασ. Αυτι θ ςτρατθγικι επιλογι, καταρχάσ κα 
διαμορφϊςει τθ νζα αρχιτεκτονικι των Π τθσ Α.ΔΙ.Π, αλλά αναμζνεται ςτθ ςυνζχεια να 
κζςει τισ νζεσ κατευκφνςεισ όςον αφορά ςτθν επικοινωνία μεταξφ τθσ Α.ΔΙ.Π και των 
ΜΟΔΙΠ. Οι βαςικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ ςτισ οποίεσ πρζπει να ανταποκρικεί το παρόν 
υποςφςτθμα όςον αφορά τα κζματα διαλειτουργικότθτασ είναι οι εξισ: 

1. Η υλοποίθςθ του προτφπου SDMX 2.1 (Statistical Data &Metadata eXchange – 
http://sdmx.org) ι ιςοδφναμου προτφπου, για τθν τυποποίθςθ των οντοτιτων που 
αφοροφν τθν Αρχι, τθν αναηιτθςθ και διάκεςθ των δεδομζνων που ςυγκεντρϊνει 
και τον φορμαλιςμό τθσ επικοινωνίασ μεταξφ τθσ Α.ΔΙ.Π και των ΜΟΔΙΠ.  

2. Η διαςφνδεςθ με το Π Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (ΒΙ) που υλοποιεί το Ακαδθμαϊκό 
Δικαδίκτυο (GUnet) για τθν άντλθςθ ςτοιχείων από αναφορζσ που κα 
διαμορφωκοφν από τθν Αρχι για το ςκοπό αυτό. Σο Π Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ 
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αντλεί ςτοιχεία από οργανωμζνα πρωτογενι Π των ιδρυμάτων μζςω διαδικαςιϊν 
ETL (Extract Transform Load) και παράγει ςτατιςτικζσ αναφορζσ ςε επίπεδο 
ιδρφματοσ ι/και επικράτειασ με ςτόχο τθ διοικθτικι υποςτιριξθ ςε και τθν 
υποςτιριξθ ςε κζματα ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. Σο Π Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ 
είναι διακζςιμο ςε εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ των ΑΕΙ, του Τπουργείου 
Πολιτιςμοφ, Παιδείασ & Θρθςκευμάτων, αλλά και άλλων δθμόςιων φορζων όπωσ θ 
ΕΛ.ΣΑΣ. 

Σο παρόν υποςφςτθμα κα πρζπει να αναπτυχτεί ςε δφο κατευκφνςεισ. Η πρϊτθ αφορά 
ςτθν υλοποίθςθ Π προκειμζνου θ Αρχι να ανταποκρικεί ςτο ρόλο του φορζα ςυλλογισ 
δεδομζνων (collecting organization) ςφμφωνα με το SDMX πρότυπο. Η δεφτερθ 
κατεφκυνςθ αφορά ςτθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ τθσ «Εικονικισ ΜΟΔΙΠ» το οποίο 
αποτελεί μια δικτυακι Web εφαρμογι υποβολισ ςτοιχείων από τισ ΜΟΔΙΠ ςτθν Αρχι που 
πρωτίςτωσ κα ζχει το ρόλο μεταβατικοφ - ςυμπλθρωματικοφ εργαλείου ζωσ ότου τα Π 
των ΜΟΔΙΠ και Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ μπορζςουν να εναρμονιςκοφν με το SMDX 
πρότυπο.  
 

SDMX 

Ο ςτόχοσ του ςυςτιματοσ SDMX είναι να κακοδθγιςει τθν Αρχι μζςα από τισ πρακτικζσ 
που ενςωματϊνει ςε κζματα που αφοροφν α)ςτθν εννοιολογικι αποςαφινιςθ των 
μετρικϊν που ςυλλζγονται από τισ ΜΟΔΙΠ και β)να κζςει το πλαίςιο διαλειτουργικότθτασ 
και επικοινωνίασ με τισ ΜΟΔΙΠ ςε επίπεδο δικτυακϊν υπθρεςιϊν. 
 
ε πρϊτο ςτάδιο κα πρζπει να διαμορφωκοφν από τον Ανάδοχο τα DSD (Data-Structure-
Definitions) και MSD (Metadata-Structure-Definitions) που απαιτοφνται για τθν 
μοντελοποίθςθ των αναφορϊν που ηθτάει θ Αρχι από τισ ΜΟΔΙΠ. Η διαμόρφωςθ των 
DSDs και MSDs κα πρζπει να βαςίηεται ςε καλά οριςμζνεσ ζννοιεσ (SDMX Concepts) 
αξιοποιϊντασ τα υφιςτάμενεσ ζννοιεσ που ζχουν οριςκεί από το πρότυπο (Cross Domain 
Concepts). Η διαμόρφωςθ των DSDs και MSDs κα πρζπει να γίνει αξιοποιϊντασ πλιρωσ το 
SDMX IM (Informational Model) και να εξυπθρετεί τόςο τον υφιςτάμενο όςο και τον 
μελλοντικό τφπο αναφορϊν τθσ Α.ΔΙ.Π όπωσ αυτοί κα προκφψουν κατά τθν φάςθ 
ανάλυςθσ απαιτιςεων. 
 
Σα αποτελζςματα τθσ μοντελοποίθςθσ κα αποτελζςουν τθ βάςθ των «Μεταδεδομζνων τθσ 
Ελλθνικισ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ (ΜΕΑΕ)» που θ Αρχι κα δθμοςιοποιεί προκειμζνου να 
αποτελζςουν ςθμείο αναφοράσ για όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ. Η διαχείριςθ, 
προςπζλαςθ, αναηιτθςθ και δθμοςιοποίθςθ των ΜΕΑΕ, κα πραγματοποιείται κατά τα 
πρότυπο του SDMX RR (Registry/Repository) με εργαλεία και λογιςμικά που υλοποιοφν το 
πρότυπο αυτό. Η εφκολθ προςπζλαςι ςε πλθροφορίεσ που αφοροφν τα ΜΕΑΕ είναι 
κεμελιϊδθσ για τθν κοινι κατανόθςθ από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ τόςο των δεδομζνων 
που παρζχονται όςο και των αποτελεςμάτων που καταλιγει θ Α.ΔΙ.Π μετά από τθν 
επεξεργαςία τουσ. 
 
Μζςα από το περιβάλλον του SDMX-RR κα πρζπει να παρζχονται τα παρακάτω ςτοιχεία 
για τα δεδομζνα που ςυλλζγει θ Αρχι και περιγράφονται από τα ΜΕΑΕ: 
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 θ εννοιολογικι τουσ ςθμαςία, 

 οι μεταξφ τουσ ιεραρχίεσ, 

 οι μεταξφ τουσ ςυςχετίςεισ, 

 θ μεκοδολογία ςυλλογισ των ςτοιχείων, 

 τα ποιοτικά τουσ χαρακτθριςτικά, 

 τα πεδία τιμϊν τουσ, 

 θ νομικι τεκμθρίωςθ, για τθν εννοιολογικι απόδοςθ που ζχει δοκεί, 

 οι πολιτικζσ διαχείριςθσ και πιςτοποίθςθσ νζου τφπου δεδομζνων. 
Πζραν των διαδικαςιϊν που αφοροφν τθ διαχείριςθ των δομικϊν μεταδεδομζνων 
(structural metadata) και των μεταδεδομζνων αναφοράσ (reference metadata), το παρόν 
υποςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει SDMX ςυμβατοφσ μθχανιςμοφσ αναηιτθςθσ και 
διάκεςθσ των δεδομζνων που ςυλλζγονται. το πλαίςιο αυτό πζραν του SDMX RR το 
παρόν ςφςτθμα κα πρζπει επιπλζον να υλοποιεί: 

 κεντρικι Αποκικθ Δεδομζνων (DataWare House) που κα ενθμερϊνεται περιοδικά 
από τισ περιφερειακζσ ΜΟΔΙΠ (βλ SDMX Database Driven Architectures) 

 SDMX RI (Reference Infrastructure) ι ιςοδφναμο για τθν διαςφνδεςθ τθσ Αποκικθσ 
Δεδομζνων με τα υπόλοιπα υποςυςτιματα τθσ αρχιτεκτονικισ SDMX (SDMX-RR), 
και τθν διάκεςθ των ςτοιχείων αυτισ μζςω SDMX Queries 

Η ενθμζρωςθ τθσ Αποκικθσ Δεδομζνων κα γίνεται 
1. είτε μζςω τθσ δικτυακισ εφαρμογισ «Εικονικι Εφαρμογι» που κα παρζχει θ Α.ΔΙ.Π 

ςτισ ΜΟΔΙΠ 
2. είτε απευκείασ με χριςθ push ι pull μθχανιςμϊν μζςω διεπαφϊν SDMX όπωσ 

προβλζπονται από το ςτάνταρτ (SDMX-ML URLs/files ι SDMX WebServices), όταν 
αυτά κα είναι διακζςιμα μζςα από τουσ παρόχουσ δεδομζνων. 

Σζλοσ για τθν πρόςβαςθ τόςο ςτα μεταδεδομζνα και τον εννοιολογικό προςδιοριςμό των 
δεικτϊν όςο και ςτα ίδια τα δεδομζνα (datasets, aggregated datasets, micro-data) κα 
πρζπει να προςφζρεται εφχρθςτο γραφικό Web περιβάλλον που να διευκολφνει τον τελικό 
χριςτθ ςτθν περιιγθςθ και αναηιτθςθ πλθροφοριϊν. Η πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ που 
αφοροφν τα μεταδεδομζνα κα είναι δθμόςια προςπελάςιμεσ ενϊ θ πρόςβαςθ ςτα ίδια τα 
αποτελζςματα κα υπόκεινται ςτουσ περιοριςμοφσ που απορρζουν από τισ ςυμφωνίεσ 
μεταξφ τθσ Α.ΔΙ.Π και των ΜΟΔΙΠ. 

Εικονικι ΜΟΔΙΡ 

Σο ςφςτθμα τθσ Εικονικισ ΜΟΔΙΠ κα αντικαταςτιςει τθν υφιςτάμενθ διαδικαςία 
αποςτολισ θλεκτρονικϊν αρχείων από τισ ΜΟΔΙΠ ςτθν Α.ΔΙ.Π και κα ςυμπλθρϊςει το 
μοντζλο των εκκζςεων αξιολόγθςθσ, με ςαφϊσ οριςμζνουσ ποςοτικοφσ ι ποιοτικοφσ 
δείκτεσ που κα οδθγοφν ςε μετριςιμα, ςτατιςτικά αξιοποιιςιμα και ςυγκρίςιμα 
αποτελζςματα, για τουσ ςκοποφσ τθσ Α.ΔΙ.Π. Η λειτουργικότθτα του υποςυςτιματοσ όςον 
αφορά τθν ςυγκζντρωςθ των δεδομζνων αυτϊν υλοποιείται με τισ ακόλουκεσ 
διεπαφζσ/διαςυνδζςεισ: 

• Εφαρμογι Web, με φόρμεσ καταχϊρθςθσ των ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων που κα 
καταχωροφνται χειροκίνθτα από το προςωπικό τθσ ΜΟΔΙΠ (Web Forms),  

• Διαςφνδεςθ με το Π Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ του Ακαδθμαϊκοφ Διαδικτφου μζςω 
προγραμματιςτικϊν διεπαφϊν που παρζχει το Π (BI SOAP WebServices) 
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• Διαςφνδεςθ για τθ λιψθ δεδομζνων με τθ μορφι SDMX-ML από δικτυακό τόπο τθσ 
ΜΟΔΙΠ (SMDX-ML File) 

• Διαςφνδεςθ με SDMX Provider, που κα υλοποιεί θ ΜΟΔΙΠ, μζςω 
προγραμματιςτικϊν διεπαφϊν (SMDX Web Services) 

Σα παραπάνω κα χρθςιμοποιοφνται παράλλθλα και ςυμπλθρωματικά προκειμζνου το 
παρόν υποςφςτθμα να ςυγκεντρϊνει ςτοιχεία ανάλογα με τθν επιχειρθςιακι ετοιμότθτα 
των ιδρυματικϊν ςυςτθμάτων και τισ δυνατότθτεσ διαςφνδεςθσ που αυτά παρζχουν. 
 
το ςφςτθμα τθσ Εικονικισ ΜΟΔΙΠ κα πρζπει να μποροφν να ειςζρχονται χριςτεσ από τισ 
ΜΟΔΙΠ των ιδρυμάτων, από τθν Α.ΔΙ.Π, από τισ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ και λοιποφσ 
άλλουσ εμπλεκόμενουσ, οι οποίοι κα ειςαγάγουν τα απαιτοφμενα εκείνα ποςοτικά και 
ποιοτικά δεδομζνα ϊςτε να είναι εφικτό να εξάγει τισ αναφορζσ εκείνεσ οι οποίεσ 
απαιτοφνται από τισ διαδικαςίεσ ακαδθμαϊκισ πιςτοποίθςθσ προγραμμάτων ςπουδϊν, 
εξωτερικισ αξιολόγθςθσ τμθμάτων, εξωτερικισ αξιολόγθςθσ ιδρυμάτων και 
πιςτοποίθςθσ των ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των ιδρυμάτων.  
Προκειμζνου να προςδιοριςκεί το κανάλι άντλθςθσ και θ μορφι με τθν οποία κα 
αντλθκοφν τα δεδομζνα διαχείριςθσ ποιότθτασ, τα διακρίνουμε ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

1. τα δεδομζνα των οποίων θ διαχείριςθ δεν γίνεται μζςα από οργανωμζνα Π 
και ωσ εκ τοφτου δεν μποροφν να εξαχκοφν αυτόματα. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ 
ςυνικωσ χρειάηονται ενδιάμεςα ςτάδια ςυγκζντρωςθσ και επεξεργαςίασ από 
το προςωπικό του ιδρφματοσ. 

2. τα δεδομζνα των οποίων θ διαχείριςθ γίνεται μζςα από οργανωμζνα Π, 
οπότε μποροφν να εξαχκοφν μζςα από αυτόματουσ μθχανιςμοφσ και να 
διατεκοφν μζςω διαδικτυακϊν διεπαφϊν. Αυτοφ του τφπου τα δεδομζνα 
διακρίνονται ςτισ εξισ υποκατθγορίεσ 

i. ε αυτά που είναι διακζςιμα μζςα από τον κεντρικό κόμβο του Π 
Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ τθσ GUnet, γιατί τα ιδρυματικά Π από τα 
οποία προζρχονται υπάγονταν ςτθν οριηόντια δράςθ υλοποίθςθσ του 
Π Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ. τθν κατθγορία αυτι βρίςκονται (με 
ςειρά ποςοςτοφ ζνταξθσ) τα Π Ηλεκτρονικισ Γραμματείασ Φοιτθτϊν, 
Διαχείριςθσ Προςωπικοφ, Οικονομικϊν, ΕΛΚΕ, Σεχνικϊν Ζργων.  

ii. ε αυτά που παρά το ότι υποςτθρίηονται από οργανωμζνα Π, δεν 
είναι διακζςιμα μζςω του Π Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ τθσ GUnet. 
Ενδεικτικά αναφζρονται τα Π Βιβλιοκθκϊν, ΔΑΣΑ (Δομι 
Απαςχόλθςθσ και ταδιοδρομίασ), Εφδοξοσ (Διαχείριςθ 
υγγραμμάτων), που επίςθσ διακζτουν ςτοιχεία χριςιμα για τουσ 
ςκοποφσ τθσ Α.ΔΙ.Π. 

το παρακάτω πίνακα ςυνοψίηονται οι διεπαφζσ που πρζπει να υποςτθρίηονται από το 
ςφςτθμα τθσ Εικονικισ ΜΟΔΙΠ, όςον αφορά ςτθ ςυγκζντρωςθ δεδομζνων. 
 

 Δεδομζνα από οργανωμζνο Π Δεν υπάρχει οργανωμζνο Π 

Ζχει ενταχκεί 
ςτο Π 
Επιχειρθματικισ 
Ευφυΐασ 

• BI SOAP WebServices  
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Δεν ζχει 
ενταχκεί ςτο Π 
Επιχειρθματικισ 
Ευφυΐασ  

• SDMX-ML File (από ΜΟΔΙΠ) 
• SDMX Web Services (από ΜΟΔΙΠ) 

• Web Forms 

Πίνακασ 4 Διεπαφζσ για τθ υποβολι δεδομζνων ςτο υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Δεδομζνων Ποιότθτασ των ΑΕΙ 

Σο περιβάλλον τθσ Εικονικισ ΜΟΔΙΠ κα πρζπει να παρζχει τισ παρακάτω ειδικζσ 
λειτουργίεσ: 

• Προςυμπλιρωςθ των πεδίων που είναι διακζςιμα από τα Π Επιχειρθματικισ 
Ευφυίασ ι το ιδρυματικό ςφςτθμα τθσ ΜΟΔΙΠ μζςω των αντίςτοιχων διεπαφϊν. Θα 
πρζπει θ υπάρχει ςχετικι ςιμανςθ, από τθν οποία να προκφπτει θ πθγι από τθν 
οποία ζχουν προζλκει οι τιμζσ των προςυμπλθρωμζνων πεδίων.  

• Αυτόματθ ι κατόπιν επιλογισ προςυμπλιρωθςθ των πεδίων από τα 
απομακρυςμζνα Π, ανά κατθγορία δεδομζνων. 

• Δυνατότθτα τροποποίθςθσ ι κλειδϊματοσ των τιμϊν που προζρχονται από τα 
απομακρυςμζνα Π, ανά κατθγορία δεδομζνων. 

Σο υποςφςτθμα προκειμζνου να ανταποκρίνεται και ςτισ μελλοντικζσ απαιτιςεισ που 

ορίηονται από τισ διαδικαςίεσ τθσ Α.ΔΙ.Π κα πρζπει να παρζχει μθχανιςμοφσ ϊςτε, με 

κατάλλθλθ παραμετροποίθςθ και χωρίσ προγραμματιςτικζσ αλλαγζσ από τθν πλευρά των 

διαχειριςτϊν, να μπορεί να επεκτακεί με νζα πεδία / δείκτεσ. Ο οριςμόσ των δεικτϊν 

αυτϊν κα πρζπει πζρα από τα βαςικά ςτοιχεία (όνομα, τφποσ κ.λπ.) να περιλαμβάνει και 

τα ςτοιχεία διαςφνδεςθσ με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία ςτα απομακρυςμζνα Π, ζτςι ϊςτε να 

είναι άμεςα διακζςιμεσ οι ηθτοφμενεσ λειτουργίεσ αυτόματθσ ςυμπλιρωςισ τουσ.  

Επιπλζον το ςφςτθμα τθσ Εικονικισ ΜΟΔΙΠ πρζπει να παρζχει: 

• ταδιακι υποβολι των ςτοιχείων, βάςει των φορμϊν υποβολισ και δυνατότθτα 
επιςιμανςθσ τθσ ορκισ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςυμπλιρωςθσ των 
απαιτοφμενων πεδίων χωρίσ δυνατότθτα περαιτζρω μεταβολισ των δεδομζνων 
που αναρτοφνται. 

• Αυτοματοποιθμζνεσ λειτουργίεσ παραγωγισ αναφορϊν και alarms για κάκε 
ίδρυμα. Κάκε χριςτθσ του ςυςτιματοσ κα ενθμερϊνεται για τισ θμερομθνίεσ 
υποβολισ των ςτοιχείων, με αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία και μινυμα που κα 
περιζχει ςτοιχεία για το είδοσ των ςτοιχείων που πρζπει να υποβλθκοφν, τον τρόπο 
υποβολισ και τα χρονικά περικϊρια. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τον 
προκακοριςμζνο προγραμματιςμό το Π κα μπορεί να παράγει τθν αντίςτοιχθ 
αναφορά ελζγχου προσ τουσ χριςτεσ τθσ Α.ΔΙ.Π. 

• Με τθν οριςτικοποίθςθ των υποβαλλόμενων ςτοιχείων, κα παρζχει τθ δυνατότθτα 
ψθφιακισ υπογραφισ του PDF αντιγράφου (οι ζμπιςτεσ Αρχζσ Πιςτοποίθςθσ κα 
κακοριςτοφν από τθν Α.ΔΙ.Π) 

• Δυνατότθτα πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςε διαδικτυακό χϊρο αποκικευςθσ 
(repository) για τθν προςπζλαςθ ςτοιχείων αξιολόγθςθσ. Οι χριςτεσ κα μποροφν να 
ζχουν πρόςβαςθ ςε ανάγνωςθ και αποκικευςθ των ςτοιχείων. 
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• Δυνατότθτα οργανωμζνθσ, ταυτοποιθμζνθσ, επιχειρθςιακισ επικοινωνίασ με τθν 
Α.ΔΙ.Π για κάκε υπθρεςιακό λόγο. 

• Αςφαλι πρόςβαςθ μζςω μθχανιςμοφ ταυτοποίθςθσ για κάκε χριςτθ. 

• Διαχείριςθ μθτρϊου ταυτοποιθμζνων χρθςτϊν. Κάκε ΑΕΙ κα υποχρεοφται να 
δθλϊνει θλεκτρονικά τουσ χριςτεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και να 
επικαιροποιεί τα ςτοιχεία τουσ, ζτςι ϊςτε θ Α.ΔΙ.Π να διατθρεί τθν λίςτα με το 
ςφνολο των εξουςιοδοτθμζνων χρθςτϊν. 

θμειϊνεται ότι κατά τον πρϊτο κφκλο αξιολογιςεων των ΑΕΙ (2008 – 2014) και ανάπτυξθσ 

των Π των ΜΟΔΙΠ δεν υποδείχτθκε μθχανιςμόσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των 

ςυςτθμάτων τθσ Α.ΔΙ.Π και των ΜΟΔΙΠ ςτο βακμό που επιδιϊκεται από το παρόν ζργο. 

το πλαίςιο αυτό αναμζνεται θ πλειοψθφία των δεδομζνων να προζρχεται από τα 

χειροκίνθτα υποβαλλόμενα ςτοιχεία ςτισ Web φόρμεσ του υποςυςτιματοσ και από 

αυτόματα ςτοιχεία από το Π Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ κακϊσ μικρό ποςοςτό ιδρυμάτων 

κα ζχει επιχειρθςιακά ζτοιμεσ υλοποιιςεισ SDMX Web Services ι κα μπορεί να παράγει 

από το Π τθσ ΜΟΔΙΠ τθν SMDX-ML αναπαράςταςθ των δεδομζνων του. Ωςτόςο ςε κάκε 

περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει μια πρότυπθ υλοποίθςθ, του SDMX Provider 

που κα υλοποιοφςε μια εικονικι ΜΟΔΙΠ και να επιδείξει τθν end-to-end λειτουργικότθτα. 

Α3.3.3 Υποςφςτθμα 3: Εςωτερικό Σφςτθμα Λειτουργίασ Α.ΔΙ.Ρ 

Σο ςφςτθμα αυτό κα αποτελείται από διακριτζσ ενότθτεσ, όπωσ τθν ενότθτα τθσ 

θλεκτρονικισ διοίκθςθσ και λειτουργίασ τθσ Α.ΔΙ.Π το οποίο περιλαμβάνει: υποςτιριξθ 

ςυνεδριάςεων,  πρωτόκολλο και ψθφιακι διαχείριςθ κεμάτων και αλλθλογραφίασ. Σθν 

ενότθτα τθσ νομικισ και επιςτθμονικισ βιβλιοκικθσ.  

Σο υποςφςτθμα κα υποςτθρίηει τισ εςωτερικζσ λειτουργίεσ τθσ Α.ΔΙ.Π. Θα πρζπει να 

ακολουκεί και να υπόκειται ςτουσ κανόνεσ των επιχειρθςιακϊν ροϊν, διαχείριςθσ 

εγγράφων και θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου που κα υποςτθρίηει τθν θλεκτρονικι διοίκθςθ 

και λειτουργία τθσ Α.ΔΙ.Π. Μετά από τθν ανάλυςθ απαιτιςεων των χρθςτϊν τθσ Α.ΔΙ.Π κα 

πρζπει να γίνει θ καταγραφι, αποτφπωςθ και θλεκτρονικοποίθςθ των επιχειρθςιακϊν 

ροϊν εργαςίασ όπωσ αυτζσ κα κακορίηονται και από τον οργανιςμό τθσ Α.ΔΙ.Π. Βαςικό 

ςτοιχείο τθσ θλεκτρονικισ διοίκθςθσ είναι θ θλεκτρονικι πρωτοκόλλθςθ και ψθφιοποίθςθ 

των διακινοφμενων εγγράφων και ςθμαντικϊν δεδομζνων. Επίςθσ κα πρζπει να υπάρχει 

εφαρμογι διαχείριςθσ και διεκπεραίωςθσ εγγράφων βάςει των ροϊν εργαςιϊν που κα 

είναι ο πυρινασ τθσ θλεκτρονικισ διοίκθςθσ τθσ Α.ΔΙ.Π. 

Γενικά οι απαιτιςεισ του υποςυςτιματοσ παρατίκενται παρακάτω: 

 Σο μοντζλο επιχειρθςιακϊν ροϊν τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ τθσ Α.ΔΙ.Π. Ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει γνϊςθ τθσ νομοκεςίασ και ςυνεργαηόμενοσ με τθν 
Α.ΔΙ.Π να προτείνει μετά από ανάλυςθ και ςχεδιαςμό, το τελικό ςχιμα 
επιχειρθςιακϊν ροϊν που κα υποςτθρίηει το υποςφςτθμα. 
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 Μια απολφτωσ παραμετροποιιςιμθ και επεκτάςιμθ εφαρμογι επιχειρθςιακϊν 
ροϊν με δυνατότθτα επαναςχεδίαςθσ ι ειςαγωγισ νζων ροϊν εργαςίασ, 
εξαςφαλίηοντασ τθ βιωςιμότθτα του λογιςμικοφ ςτο ενδεχόμενο αλλαγισ του 
επιχειρθςιακοφ προςανατολιςμοφ τθσ Α.ΔΙ.Π ι τθσ αφξθςθσ των αρμοδιοτιτων τθσ 
και των διαδικαςιϊν με τουσ εξωτερικά ςυναλλαςςόμενουσ με αυτι. 

 Μια λειτουργικι και απολφτωσ ςφγχρονθ εφαρμογι διαχείριςθσ εγγράφων με 
αντίςτοιχα τθ παρακολοφκθςθ και διεκπεραίωςθ του κζματοσ, βαςιςμζνθ ςτθν 
καταγραφι του ςυνόλου των ςυμβατικϊν και ςθμαντικϊν εγγράφων που 
διακινοφνται από και προσ τθν Α.ΔΙ.Π, ςε πλιρθ διαλειτουργικότθτα με τισ ροζσ 
διαδικαςιϊν και με πλιρθ ανάδειξθ όλων εκείνων των χαρακτθριςτικϊν υψθλισ 
λειτουργικότθτασ και διαςυνδεςιμότθτασ με το ςφνολο των υπόλοιπων 
εφαρμογϊν.  

 Μια ςφγχρονθ και απολφτωσ λειτουργικι εφαρμογι πρωτοκόλλθςθσ του ςυνόλου 
των διαφορετικϊν ειδϊν ςυμβατικϊν (που κα ψθφιοποιοφνται) και θλεκτρονικϊν 
εγγράφων που διακινεί θ Α.ΔΙ.Π, ςε πλιρθ διαςφνδεςθ με τθν εφαρμογι 
διαχείριςθσ τουσ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ τουσ δθμόςιου τομζα. Η εφαρμογι πρωτοκόλλθςθσ κα πρζπει να 
διαςφαλίηει τθν υποςτιριξθ τθσ εςωςτρζφειασ και εξωςτρζφειασ τθσ Α.ΔΙ.Π. 

 φμφωνα με τισ ροζσ εργαςιϊν κα πρζπει να υποςτθρίηονται οι ςυνεδριάςεισ και 
να παρακολουκοφνται τα κζματα ανά ςυνεδρίαςθ ι ςυνεδριάςεων.  

 Σθ αποκικευςθ και διαχείριςθ νομοκεςίασ και άλλων επιςτθμονικϊν αναφορϊν 
που κα κεωροφνται χριςιμεσ και κα είναι διακζςιμεσ είτε μζςω ςυνδρομϊν τθσ 
Α.ΔΙ.Π είτε ελεφκερα από το διαδίκτυο. 

Εφαρμογι Διαχείριςθσ Ηλεκτρονικοφ Ρρωτοκόλλου  

Σο ςφςτθμα αυτό κα εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ Ηλεκτρονικοφ Πρωτοκόλλου των τμθμάτων 

και διευκφνςεων που κα εξυπθρετεί το ΟΠΕΠ. Σο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο αποβλζπει 

ςτθν αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ χειριςμοφ τθσ επίςθμθσ ειςερχόμενθσ, εξερχόμενθσ 

και εςωτερικισ αλλθλογραφίασ. Η εφαρμογι κα διαχειρίηεται και κα αρχειοκετεί πάςθσ 

φφςεωσ ζγγραφα -θλεκτρονικά ι ζντυπα- τα οποία ειςζρχονται ςτο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα ι δθμιουργοφνται από αυτό. Σο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο κα πρζπει να είναι 

άμεςα διαςυνδεδεμζνο με τα άλλα υποςυςτιματα του ΟΠΕΠ, ϊςτε τα πιςτοποιθτικά που 

εκδίδονται από αυτό να λαμβάνουν αρικμό πρωτοκόλλου από το υποςφςτθμα διαχείριςθσ 

Ηλεκτρονικοφ Πρωτοκόλλου και να αρχειοκετοφνται ςε αυτό. 

κοπόσ του υποςυςτιματοσ είναι: 

 Η ψθφιοποίθςθ και κεντρικι αποκικευςθ / διαχείριςθ του ςυνόλου των εγγράφων 
που διακινοφνται ςτον οργανιςμό ςε οποιαδιποτε μορφι (ζντυπθ, θλεκτρονικι). 

 Η γριγορθ και αξιόπιςτθ αναηιτθςθ, ανάκτθςθ και εκτφπωςθ των εγγράφων. 

 Η λειτουργία θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου για υποςφνολο των εγγραφϊν 
(ειςερχόμενα / εξερχόμενα). 

Οι εργαςίεσ του τμιματοσ πρωτοκόλλου χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ ομάδεσ: 
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 Διαχείριςθ Ειςερχόμενων Εγγράφων. 

 Διαχείριςθ Εξερχόμενων Εγγράφων. 
Η εφαρμογι κα υποςτθρίηει τθν αυτόματθ πρωτοκόλλθςθ και διανομι ςτουσ παραλιπτεσ 

των ειςερχόμενων εγγράφων, όπωσ και τθν πρωτοκόλλθςθ των εξερχόμενων εγγράφων. 

Σα ζγγραφα πρωτοκόλλου κα ςυνοδεφονται κατά τθν καταχϊριςι τουσ με ζνα αρικμό 

πρωτοκόλλου. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου κα παράγεται αυτόματα από το ςφςτθμα και κα 

είναι μοναδικόσ για κάκε ζγγραφο. Σο ςφςτθμα κα παρακολουκεί τθν ιχνθλαςιμότθτα 

όλων των διακινιςεων του εγγράφου ςε ςχζςθ πάντα με τον αρχικό αρικμό που δίνεται 

κατά τθν καταχϊριςθ. Παράλλθλα, κα παρζχει θλεκτρονικι υπθρεςία για τθν 

παρακολοφκθςθ/ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν πορεία ενόσ αιτιματοσ με βάςθ τον αρικμό 

πρωτοκόλλου. 

Σο υποςφςτθμα Ηλεκτρονικοφ Πρωτοκόλλου κα πρζπει να διακζτει εφχρθςτο περιβάλλον 

εργαςίασ, κακϊσ κα αποτελεί εργαλείο διεκπεραίωςθσ μεγάλου όγκου δουλειάσ από τουσ 

χριςτεσ του.  

Σο ςφςτθμα διαχείριςθσ θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου κα πρζπει να υποςτθρίηει: 

 τθν προβολι εικόνασ προεπιςκόπθςθσ εγγράφων χωρίσ το άνοιγμά τουσ (για 
ζγγραφα που το υποςτθρίηουν). 

 Σθ λιψθ κάποιου θλεκτρονικοφ εγγράφου για επεξεργαςία από κάποιο χριςτθ και 
ταυτόχρονα κλείδωμα του για τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
επεξεργαςίασ. Προβολι λίςτασ των εγγράφων που ζχουν λθφκεί προσ επεξεργαςία. 

 τθν αποκικευςι του εγγράφου ςτο ςφςτθμα (ςυμπεριλαμβάνει αποκικευςθ ςτθ 
βάςθ δεδομζνων ςυςτιματοσ). 

 τον κακοριςμό κριτθρίων και τρόπων αναηιτθςθσ όπωσ indexing, κακοριςμόσ 
λζξεων κλειδιϊν. 

 τθν αναηιτθςθ και ανάκτθςθ του εγγράφου ι ομάδασ εγγράφων βάςει κριτθρίων 
αναηιτθςθσ. 

Σο ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τον κακοριςμό κριτθρίων και πολλαπλοφσ τρόπουσ 

Αναηιτθςθσ. Η διαδικαςία αυτι κα πρζπει να διακρίνεται ςε δφο φάςεισ: 

 Κακοριςμόσ Πεδίων (Indexing): τθ φάςθ αυτι που λαμβάνει μζροσ κατά τθν 
παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ, ο διαχειριςτισ κακορίηει τα πεδία βάςει των 
οποίων κα γίνονται οι αναηθτιςεισ των εγγράφων. Σα πεδία αυτά οριηόμενα και 
μποροφν να είναι για παράδειγμα θ θμερομθνία ειςαγωγισ τουσ, ο κωδικόσ του 
υπαλλιλου που το ειςιγαγε, το κζμα του, ο αποςτολζασ, ο αποδζκτθσ, κλπ. 

 Ειςαγωγι Λζξεων – Φράςεων Αναηιτθςθσ: τθ φάςθ αυτι που λαμβάνει μζροσ 
κατά τθν αποκικευςθ του εγγράφου, ο χειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να ειςάγει 
τα δεδομζνα – καταχϊρθςθ ςτα πεδία - τα κριτιρια αναηιτθςθσ. 

Οποιοςδιποτε χριςτθσ του ςυςτιματοσ που ζχει το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε αυτό, κα 

μπορεί βάηοντασ μία λζξθ ι λζξεισ κλειδιά αναηιτθςθσ να ψάξει και να δει ςτθν οκόνθ του 

τα ανακτθκζντα ζγγραφα που πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ζκεςε. Επίςθσ θ ανάκτθςθ 
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των εγγράφων κα πρζπει να μπορεί να γίνει με εκφράςεισ αναηιτθςθσ ςχετικζσ με το 

περιεχόμενο των εγγράφων. Σζλοσ πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ λίςτασ 

λζξεων κλειδιϊν (προεπιλογζσ) από τθν οποία ο τελικόσ χριςτθσ κα επιλζγει ζτοιμεσ λζξεισ 

κλειδιά που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά. 

Σζλοσ, 

 το παρεχόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν καταχϊρθςθ και άλλων 
πλθροφοριϊν, πζραν των αναγκϊν πρωτοκόλλθςθσ και διαχείριςθσ εγγράφων. Σο 
είδοσ τθσ πλθροφορίασ που κα καταχωρείται πρζπει να είναι παραμετροποιιςιμο 
από τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ. Η παραμετροποίθςθ κα γίνεται ςτα πρότυπα 
ενόσ ςυςτιματοσ ςχεδίαςθσ βάςεων δεδομζνων (επιλογι προσ καταχϊρθςθσ 
πεδίων, τφπου δεδομζνων, κανόνων εγκυρότθτασ τιμϊν, επιλογι από λίςτεσ τιμϊν 
κ.α.). 

 κα πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα αντιγραφισ και μεταφοράσ εγγραφϊν από ζνα 
φάκελο ςε ζναν άλλο. 

 ζνασ φάκελοσ κα μπορεί να ζχει τθ δικι του αρίκμθςθ πρωτοκόλλου ι να τθν 
μοιράηεται με άλλουσ υποφακζλουσ. 

 για κάκε πλθροφορία που καταχωρείται κα μπορεί να κακοριςτεί αν κα γίνεται 
επιλογι από κακοριςμζνθ λίςτα τιμϊν. Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ κα πρζπει 
να μπορεί να κακορίςει να θ επιλογι τιμϊν ςε ζνα πεδίο κα γίνεται μόνο από τα 
περιεχόμενα μιασ λίςτασ τιμϊν, αν ο χριςτθσ κα μπορεί να πλθκτρολογιςει τιμζσ 
που δεν περιλαμβάνονται ςτθ λίςτα και αν κα μπορεί να επιλζξει περιςςότερεσ 
από μια τιμζσ από τθ λίςτα. 

 Σο ςφςτθμα επιτρζπει τθ δθμιουργία και διαχείριςθ απεριόριςτων φακζλων 
κακζνασ εκ των οποίων δφναται να ζχει απεριόριςτο αρικμό υπό-φακζλων.  

 ε κάκε φάκελο/υποφάκελο μπορεί να εντάςςεται απεριόριςτοσ αρικμόσ 
εγγράφων διαφόρων τφπων. 

 Σο κάκε ψθφιοποιθμζνο ζγγραφο μπορεί να αποτελείται από απεριόριςτο αρικμό 
ςελίδων. 

 Δυνατότθτα αποςτολισ εγγράφων μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

 Τποςτιριξθ web interface.  

 Άμεςθ διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα ροϊν ΟΠΕΠ. 
Εφαρμογι Διαχείριςθσ οισ Εργαςιϊν 

Θα προςφερκεί ζνα ςφςτθμα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ροισ εργαςιϊν με απϊτερο 

ςτόχο τθν ευκολότερθ και αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ τθσ ροισ εργαςιϊν που 

διενεργοφνται. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προβλζψει και να ςχεδιάςει ζναν μθχανιςμό 

παραμετροποίθςθσ του ςυςτιματοσ για κάκε νζα απαίτθςθ τθσ Α.ΔΙ.Π ςφμφωνα με τισ 

επιχειρθςιακζσ προτεραιότθτεσ και επιλογζσ του και τον τρόπο που είναι οργανωμζνοσ και 

λειτουργεί. 
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Γενικότερα το ςφςτθμα διαχείριςθσ ροισ εργαςιϊν κα πρζπει να παρζχει τθν ευελιξία που 

απαιτείται και ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να περιγράψει ςτθν προςφορά του 

τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτι παρζχεται. 

Η λφςθ, θ οποία κα υλοποιθκεί κα πρζπει να ακολουκεί τα διεκνι standards που ζχουν 

κεςπιςτεί από ανεξάρτθτουσ και ζγκριτουσ οργανιςμοφσ (π.χ. www.wfmc.org ). Θα πρζπει 

δθλαδι να περιζχει κατ’ ελάχιςτο τθν ακόλουκθ λειτουργικότθτα: 

 Workflow business modeling environment. Θα πρζπει να παρζχεται θ 
μεκοδολογία και τα εργαλεία εκείνα για τθν ανάλυςθ τθσ ροισ εργαςιϊν. 

 Workflow development environment. Θα πρζπει να παρζχονται τα κατάλλθλα 
εργαλεία για τθ δόμθςθ τθσ ροισ εργαςιϊν, τθν κατανομι εργαςιϊν, και τον 
κακοριςμό ρόλων. 

 Workflow runtime environment. Θα πρζπει να παρζχεται το περιβάλλον εργαςίασ 
κακϊσ και διαφανισ επικοινωνία αυτοφ με τισ βάςεισ δεδομζνων που κα 
προςφζρει και τισ εφαρμογζσ που κα αναπτφξει ο Ανάδοχοσ. 

 Workflow administration and monitoring environment. Θα πρζπει να παρζχεται 
περιβάλλον διαχείριςθσ και επίβλεψθσ τθσ εφαρμογισ.  

 Workflow management engine. Θα πρζπει να παρζχεται περιβάλλον μζςω του 
οποίου κα γίνεται επίβλεψθ τθσ ροισ των εργαςιϊν. 

 Workflow management statistics. Θα πρζπει να παρζχεται περιβάλλον μζςω του 
οποίου ο χριςτθσ να μπορεί να ορίηει και να βλζπει ςτατιςτικά ςτοιχεία για το 
ςφνολο ι μζροσ των ροϊν εργαςίασ (π.χ. αρικμόσ ροισ εργαςιϊν ανα κατθγορία, 
χρόνουσ διεκπεραίωςθσ, κλπ.). 

Οι ςτόχοι οι οποίοι κα πρζπει να επιτευχκοφν από τθ χριςθ τθσ λφςθσ αυτισ είναι: 

 Η εκκίνθςθ κακϊσ και ενεργι ςυμμετοχι των εργαηομζνων τθσ Α.ΔΙ.Π κακϊσ και 
των ενδιαφερομζνων οργανιςμϊν και ιδρυμάτων ςε αςφαλείσ διαδικαςίεσ με 
ςτόχο τθ ςωςτότερθ και ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ τουσ. 

 Η πλιρθσ διαφάνεια ολοκλιρωςθσ εργαςιϊν με επακριβι γνϊςθ των 
ςυμμετεχόντων και του χρόνου που κα ζχει το κάκε μζλοσ για τθ ολοκλιρωςθ τθσ 
κάκε υπό-εργαςίασ. 

 Η κατάργθςθ όςο αυτό είναι εφικτό τθσ διακίνθςθσ πλθροφορίασ μζςω χαρτιοφ 
ςυρρικνϊνοντασ επακόλουκα και το κόςτοσ λειτουργίασ. 

 Σο ςφςτθμα κα πρζπει επίςθσ να διακζτει λειτουργικότθτα ςχετικι με ζλεγχο ροϊν 

εργαςίασ, με ςυλλογι δεδομζνων και με παρουςίαςθ αποτελεςμάτων.  

Α3.3.4 Υποςφςτθμα 4: Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Αποφάςεων 

κοπόσ του υποςυςτιματοσ είναι θ εξαγωγι ςτατικϊν και διαδραςτικϊν αναφορϊν και 

αναλφςεων. Η εςτίαςθ για το παρόν υποςφςτθμα είναι θ ςυνδυαςτικι ανάλυςθ των 

Δεδομζνων Ποιότθτασ των ΑΕΙ και θ οπτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων μζςα από 

γραφικζσ αναπαραςτάςεισ που κα αναδείκνυαν πρωτογενι και δευτερογενι 

http://www.wfmc.org/
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ςυμπεράςματα. τόχοσ είναι θ υποςτιριξθ του επιςτθμονικοφ ζργου τθσ Α.ΔΙ.Π και θ 

διάχυςθ των αποτελεςμάτων προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ ςτο πλαίςιο υποςτιριξθσ 

ςτρατθγικϊν αποφάςεων. Κακϊσ θ Α.ΔΙ.Π. κα πρζπει να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεςα 

ςτο δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον τθσ Γϋ βάκμιασ εκπαίδευςθσ το υποςφςτθμα 

Τποςτιριξθσ Λιψθσ Αποφάςεων κα πρζπει να παρζχει γραφικζσ και εφχρθςτεσ διεπαφζσ 

ϊςτε θ ανάλυςθ των δεδομζνων, θ διαμόρφωςθ των αναφορϊν και θ δθμιουργία 

ςυνδυαςμοφ αναφορϊν (dashboards) για εποπτικοφσ ςκοποφσ να μθν απαιτεί τθν γνϊςθ 

ειδικϊν γνϊςεων προγραμματιςμοφ. 

Σο υποςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 

 Οι αναφορζσ και οι δείκτεσ αξιολόγθςθσ πρζπει να είναι διακζςιμοι ςτουσ 
εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ ςφμφωνα με ζνα καλά οριςμζνο επίπεδο 
δικαιωμάτων. 

 Οι εφαρμογζσ του ςυςτιματοσ που απευκφνονται ςτουσ επιχειρθςιακοφσ χριςτεσ 
κα είναι διαδικτυακζσ και προςβάςιμεσ μζςω πλοθγοφ (web browser). Εφαρμογζσ 
που απευκφνονται αποκλειςτικά ςε αναλυτζσ και διαχειριςτζσ μποροφν να 
παρζχονται και ςε μθ Web περιβάλλον. 

 Δυνατότθτα εμβάκυνςθσ ςτο περιεχόμενο και μετάβαςθσ ςε ςχετικζσ πλθροφορίεσ 
(drill down-up-across, data pivots, data rotation). 

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων πεδίων και εφαρμογισ ςυναρτιςεων (π.χ. Time 
Series Analysis). 

 On-Line Analytical Processing (OLAP), επιτρζποντασ ςτουσ χριςτεσ να διερευνιςουν 
τα δεδομζνα ςε πολλαπλά επίπεδα λεπτομζρειασ και από διάφορεσ οπτικζσ γωνίεσ 
(drill-down, drill-up, or slice and dice). Τλοποίθςθ XML/A και MDX ςτάνταρτ για τθν 
πρόςβαςθ ςε OLAP εξυπθρετθτζσ.  

 Δυνατότθτα οριςμοφ ςυλλογισ αναφορϊν ςτο Web περιβάλλον του 
υποςυςτιματοσ για εποπτικοφσ ςκοποφσ (dashboards). 

 Δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ διαδραςτικϊν αναφορϊν μζςω Wizard (interactive 
visualizations), προςβάςιμων μζςα από το Web περιβάλλον. 

 Οι αναφορζσ κα πρζπει να μποροφν αν εξάγονται ςε μορφι Adobe PDF, HTML, 
Microsoft Excel, Rich Text Format, και plain text. 

 Δυνατότθτα υποςτιριξθσ μετα-δεδομζνων ϊςτε όροι και ονομαςίεσ πινάκων και 
πεδίων και χρονοςειρϊν τθσ ΒΔ Α.ΔΙ.Π να είναι επιχειρθςιακά κατανοθτοί ςτουσ 
τελικοφσ χριςτεσ. 

 Δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ ςυγκεκριμζνων αναφορϊν με δυναμικό τρόπο μζςω API 
ςτθ δικτυακι πφλθ τθσ Α.ΔΙ.Π (υποςφςτθμα 5), για τθν ευρφτερθ διάχυςθ και 
ενθμζρωςθ των αποτελεςμάτων τθσ πιςτοποίθςθσ των ΑΕΙ. 

 Επικυμθτι είναι θ δυνατότθτα υποβολισ εξειδικευμζνων επερωτιςεων (ad-hoc 
queires), με επιχειρθςιακά κατανοθτοφσ όρουσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ βάςει τθσ 
λογικισ αναπαράςταςθσ και τθσ μοντελοποίθςθσ των δεδομζνων που ζχει επιλεγεί. 
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Α3.3.5 Υποςφςτθμα 5: Ρλθροφοριακι και Επιχειρθςιακι Διαδικτυακι Ρφλθ 
Διαχείριςθσ και Διάκεςθσ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν τθσ Α.ΔΙ.Ρ 

κοπόσ τθσ διαδραςτικισ διαδικτυακισ πφλθσ Α.ΔΙ.Π είναι θ δθμιουργία πολυκαναλικϊν 

ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςτοχεφοντασ πρωτίςτωσ ςτουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν 

τθσ Α.ΔΙ.Π και των πολιτϊν (internet portal). Σο υποςφςτθμα τθσ πφλθσ εξυπθρετεί διπλό 

ρόλο. Πρϊτον κα αποτελεί μια πφλθ ενθμζρωςθσ και προϊκθςθσ του ζργου τθσ Α.ΔΙ.Π και 

δεφτερον κα είναι το ςθμείο αναφοράσ για το ςφνολο των υποςυςτθμάτων που υλοποιεί 

το παρόν Ζργο. Μζςω τθσ πφλθσ οι χριςτεσ κα κατευκφνονται με αντίςτοιχουσ δείκτεσ ςτα 

ςχετικά υποςυςτιματα ι κα παρζχονται απευκείασ ςε αυτοφσ λειτουργικότθτεσ των 

υποςυςτθμάτων μζςω κατάλλθλων διεπαφϊν που κα οριςτικοποιθκοφν κατά τθ φάςθ τθσ 

Ανάλυςθσ Απαιτιςεων. 

 

υγκεκριμζνα θ διαδικτυακι πφλθ κα καλφπτει όλα τα κζματα που αφοροφν τθ 

διαςφάλιςθ και πιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ τίκεται ωσ θ εφκολθ πρόςβαςθ όλων των πολιτϊν ςτα κζματα 

ποιότθτασ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. Επιπλζον θ πφλθ τθσ Α.ΔΙ.Π κα 

προβάλλει τθν ταυτότθτα τθσ Α.ΔΙ.Π που κα καταδεικνφει τθ φιλοςοφία που τθ διζπει. 

 

Οι νζεσ υπθρεςίεσ του ιςτοχϊρου τθσ Α.ΔΙ.Π κα πρζπει να απεικονίηουν τθν 

λειτουργικότθτα μιασ κυβερνθτικισ διαδικτυακισ πφλθσ όπωσ είναι: μθχανιςμόσ 

αναηιτθςθσ, επικοινωνία με email, νζα, πλθροφορίεσ, ςτοιχεία από τισ βάςεισ δεδομζνων 

τθσ Α.ΔΙ.Π, πρόςβαςθ από ΑΜΕΑ κ.λπ. με τθ γενικι αίςκθςθ ςυνζπειασ για τισ 

ποικιλόμορφεσ εφαρμογζσ που βρίςκονται "πίςω" από τθ πφλθ. Επίςθσ κα προβλζπονται 

όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ αςφάλειασ για τθν ειςαγωγι και διάκεςθ δεδομζνων που 

πρζπει να ζχει μια διαδικτυακι πφλθ. Η διαχείριςθ των μεταδεδομζνων κα ζχει κυρίαρχο 

ρόλο. 

Ενδεικτικζσ απαιτιςεισ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: 

 Αςφάλεια: 

o Θζματα διαχείριςθσ, ρόλων χρθςτϊν και δικαιωμάτων. 

o Μθχανιςμοί ελζγχου τθσ ποιότθτασ / αξιοπιςτίασ τθσ διακινοφμενθσ 
πλθροφορίασ. 

o Θζματα ςυντιρθςθσ, τόςο τθσ πφλθσ, όςο και των διαςυνδεδεμζνων ςε 
αυτιν βάςεων δεδομζνων. 

o Ρυκμίςεισ αςφαλείασ ςχετικά με τθ διαςφάλιςθ τθσ εργαςιακισ ροισ. 

 Μεταςχθματιςμόσ του υφιςτάμενου ιςτοχϊρου ςε πλθροφοριακι και 
επιχειρθςιακι διαδικτυακι πφλθ: 

o Δθμιουργία ςυςτιματοσ δυναμικισ διαχείριςθσ περιεχομζνου ανοιχτισ 
αρχιτεκτονικισ και εφκολα παραμετροποιιςιμο,  
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o Η πλατφόρμα διαχείριςθσ περιεχομζνου που κα χρθςιμοποιθκεί κατά το 
μεταςχθματιςμό κα πρζπει να βαςίηεται ςε ςφγχρονο και εξελίξιμο 
framework. 

o Μεταφορά ι / και μεταςχθματιςμόσ των υπαρχόντων αποκθκευμζνων 
δεδομζνων του ιςτοχϊρου τθσ Α.ΔΙ.Π. και ενςωμάτωςθ αυτϊν ςτο 
μεταςχθματιςμζνο ιςτοχϊρο – διαδικτυακι πφλθ, ϊςτε εάν είναι δυνατόν 
να διαςφαλίηεται θ αποφυγι απϊλειασ ι / και αλλοίωςθσ των δεδομζνων 
με ταυτόχρονθ αποκικευςι τουσ ςτθν κεντρικι βάςθ δεδομζνων τθσ Α.ΔΙ.Π 

o Σο λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να επιτρζπει τθν 
ταυτόχρονθ πρόςβαςθ ςε κοινά δεδομζνα και τθν υποςτιριξθ πολλαπλϊν 
sessions. Παράλλθλα, κα πρζπει να επιτρζπει τθν πλιρθ διαχείριςθ των 
πλθροφοριϊν που αποκθκεφονται ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

o Σο ςφςτθμα κα πρζπει να ικανοποιιςει αυξθμζνθ ηιτθςθ ςε ςφντομο 
χρονικό διάςτθμα, ενϊ ταυτόχρονα ο ςχεδιαςμόσ του κα πρζπει να 
επιτυγχάνει χαμθλά ζξοδα λειτουργίασ και γριγορθ ανταπόκριςθ ςτισ 
ανάγκεσ των χρθςτϊν. 

 Θζματα Προϊκθςθσ και Εξαςφάλιςθσ Αποτελεςματικισ Λειτουργίασ τθσ πφλθσ. 

o Ανάπτυξθ μθχανιςμϊν ελζγχου / μζτρθςθσ τθσ επιςκεψιμότθτασ του 
ιςτοχϊρου και εργαλείων για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ και εξόρυξθ χριςιμθσ 
και εφκολα αξιοποιιςιμθσ γνϊςθσ με βάςθ τα ςυλλεχκζντα ςτατιςτικά 
δεδομζνα ι μεταδεδομζνα που κα αποκθκεφονται ςτθν ΒΔ τθσ Α.ΔΙ.Π. 

o Δθμιουργία meta-tags, descriptions και keywords ανά ςελίδα ξεχωριςτά. 

o Δυνατότθτα αυτόματθσ δθμιουργίασ χάρτθ περιεχομζνου (sitemap). 

o Εκπόνθςθ τεχνικϊν βελτιςτοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ ανακάλυψθσ του 
ιςτοχϊρου από μθχανζσ αναηιτθςθσ και μθχανιςμϊν προϊκθςθσ τθσ 
προβολισ του ιςτοχϊρου (S.E.O. optimization). 

o Οι τεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ και οι μθχανιςμοί ελζγχου/μζτρθςθσ τθσ 
επιςκεψιμότθτασ του ιςτοχϊρου που κα αναπτυχκοφν κα πρζπει να 
μποροφν να εκτελοφνται όςο το δυνατόν τοπικά ςτουσ εξυπθρετθτζσ τθσ 
Α.ΔΙ.Π. και όχι μόνο δθμοςίωσ, όπωσ για παράδειγμα με χριςθ μετρικϊν 
εργαλείων, όπωσ το GoogleAnalytics. 

o Σεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ εφρεςθσ τθσ πφλθσ από μθχανζσ 
αναηιτθςθσ και μθχανιςμοφσ προϊκθςθσ τθσ προβολισ του. 

o χεδιαςμόσ ςφμφωνα με τα τρζχοντα state-of-the-art πρότυπα αναφορικά 
με τισ τεχνικζσ και τα πρότυπα που προτείνονται για τθν ανάπτυξθ 
αντίςτοιχων κυβερνθτικϊν διαδικτυακϊν πυλϊν.  

 Ενςωμάτωςθ λειτουργικότθτασ για τθν ευχρθςτία όλων των θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν και πλθροφοριϊν που κα παρζχει. 

o Τποςτιριξθ ενεργοφ Navigation Path. 
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o Τποςτιριξθ ενςωμάτωςθσ μικροεφαρμογϊν που κα βελτιςτοποιοφν τθ 
λειτουργικότθτα των επιμζρουσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν τθσ πφλθσ. 

o Δυνατότθτα προςκικθσ επεκτάςεων για τθ δθμιουργία λειτουργικότερθσ 
δομισ και προςαρμογισ τθσ πφλθσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Α.ΔΙ.Π. 

o Ειςαγωγι και ενοποίθςθ δομθμζνθσ ι / και αδόμθτθσ πλθροφορίασ από 
πθγζσ περιεχομζνου. 

o Ανάπτυξθ μθχανιςμϊν για τθν εφκολθ προςκικθ και διαχείριςθ 
Ανακοινϊςεων και Πλθροφοριακϊν δελτίων, με κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ 
προϊκθςθσ αυτϊν ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ πφλθσ. 

o Ανάπτυξθ υποδομϊν για τθν ενςωμάτωςθ επιπρόςκετων δυναμικϊν και 
εφκολα παραμετροποιιςιμων λειτουργιϊν (όπωσ π.χ. χϊροι ανταλλαγισ 
απόψεων, δθμιουργία και διενζργεια αξιολόγθςθσ ι /και online ερευνϊν 
κτλ.). 

o Δυνατότθτεσ άμεςθσ και εφκολθσ αναηιτθςθσ και ανάκτθςθσ πλθροφοριϊν 
από τθ ςυγκεντρωμζνθ ςτον ιςτοχϊρο πλθροφορία. 

o Δυνατότθτεσ ταξινόμθςθσ και κατθγοριοποιθμζνθσ παρουςίαςθσ τθσ 
πλθροφορίασ, με βάςθ διάφορα κριτιρια (π.χ. λζξεισ - κλειδιά, θμερομθνίεσ 
δθμιουργίασ, ι μετατροπισ των εγγράφων, ςυγγραφζασ κτλ.). 

o Ανάπτυξθ υποδομϊν για πολφ-γλωςςικι υποςτιριξθ. 
 

Ενδεικτικά το υποςφςτθμα κα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ εφαρμογζσ. 

 

Εφαρμογι Ηλεκτρονικισ Ενθμζρωςθσ & Ρλθροφόρθςθσ 

Εν γζνει θ εφαρμογι (portal) κα πρζπει να παρζχει ενθμζρωςθ & πλθροφόρθςθ ςε ό,τι 

αφορά τα ακόλουκα: 

 Γενικι Ενθμζρωςθ: Η κατθγορία αυτι κα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ πικανοφσ 
επιςκζπτεσ τθσ Πφλθσ και κα περιλαμβάνει γενικι ενθμζρωςθ για το κζμα τθσ 
Α.ΔΙ.Π, ιτοι: Χαιρετιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ του Οργανιςμοφ, τόχοι και 
δραςτθριότθτεσ τθσ Α.ΔΙ.Π, Οργανόγραμμα & ςτελζχωςθ, Νομοκεςία που διζπει τθ 
λειτουργία τθσ Α.ΔΙ.Π (to download), Ετιςιεσ αναφορζσ πεπραγμζνων τθσ Α.ΔΙ.Π (to 
download), Links (προσ εκνικοφσ και διεκνείσ Οργανιςμοφσ που αςχολοφνται ι 
ςχετίηονται με ποιότθτα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία), τατιςτικά ςτοιχεία, 
Διαμόρφωςθ ερωταπαντιςεων ςχετικά με κζματα τθσ Α.ΔΙ.Π και γενικότερα 
ποιότθτα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με μορφι Frequently Asked Questions, κ.α. 

 Νζα / Τρζχουςεσ Δραςτθριότθτεσ: Εδϊ κα παρουςιάηονται κατθγοριοποιθμζνα 
όλα τα νζα από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό που αφοροφν τον χϊρο τθσ 
διαςφάλιςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων: Σελευταία νζα, Δελτία Σφπου, Εκδθλϊςεισ (υνζδρια, 
ςεμινάρια, εκκζςεισ), Αναφορζσ / ςτατιςτικά ςτοιχεία, κα. 
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Εφαρμογι Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου (Content Management System) 

Η εφαρμογι διαχείριςθσ περιεχομζνου κα παρζχει τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ όλου του 
κφκλου ηωισ των πλθροφοριϊν (εγγράφων, αρχείων, media). Θα υποςτθρίηει πλιρωσ τθ 
ςυντακτικι πολιτικι (editorial policy) που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ και κα κακιςτά εφικτι 
(και εφκολθ) τθ δθμιουργία και ανανζωςθ του περιεχομζνου, με τθ χριςθ web browser, 
από οποιαδιποτε τοποκεςία (remote locations) και από προςωπικό (editors/authors) 
χωρίσ ιδιαίτερεσ τεχνικζσ γνϊςεισ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ευκολία ενθμζρωςθσ των 
ιςτοςελίδων και κατά ςυνζπεια να περιοριςτεί, κατά το δυνατόν, το λειτουργικό κόςτοσ 
και το κόςτοσ ςυντιρθςθσ τθσ πφλθσ. Ειδικότερα, κα υποςτθρίηει : 

1. Δθμιουργία και ειςαγωγι αρχείων περιεχομζνου ςε μορφι δομθμζνων εγγράφων, 
μζςω φιλικοφ προσ το χριςτθ ςυντάκτθ κειμζνου που κα είναι ενςωματωμζνοσ ςτο 
web browser και δε κα απαιτεί εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ για τθ χριςθ του από τθ 
ςυντακτικι ομάδα.  

2. Τποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ, επιμζλειασ και δυναμικισ ζκδοςθσ-
ςυνδυαςμοφ των αρχείων περιεχομζνου ςε ζνα ι περιςςότερα ςθμεία του 
ιςτοχϊρου, με διακριτοφσ ρόλουσ και δικαιοδοςίεσ επί ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν 
ι/και αρχείων περιεχομζνου, ϊςτε οι χριςτεσ να μποροφν να κάνουν τθν καλφτερθ 
δυνατι επιλογι/διαχωριςμό των πλθροφοριϊν που τουσ ενδιαφζρουν, ςε διάφορα 
εκ των προτζρων οριηόμενα επίπεδα «διείςδυςθσ». 

3. Πολλαπλζσ γλωςςικζσ εκδόςεισ του περιεχομζνου. Σο ςφςτθμα κα πρζπει να 
παρζχει δυνατότθτεσ για τθν ευζλικτθ ςυντιρθςθ του περιεχομζνου ςε πολλζσ 
γλϊςςεσ ειδοποιϊντασ λ.χ. το χριςτθ ότι θ δεφτερθ γλωςςικι ζκδοςθ του 
περιεχομζνου δεν είναι ενθμερωμζνθ ςε ςυγκεκριμζνεσ ενότθτεσ του κ.ο.κ. 

 

Σο περιεχόμενο (πλθροφοριακό υλικό) μπορεί να προζρχεται από διάφορεσ πθγζσ και να 

ζχει διάφορεσ μορφοποιιςεισ (format). Σο ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν ζνταξθ 

κειμζνου, εμπλουτιςμζνου με οπτικό υλικό, αλλά και αρχείων ψθφιακϊν παρουςιάςεων, 

εικόνων, video, ιχου και λοιπϊν ψθφιοποιθμζνων αρχείων, ςυνδζςεισ με εξωτερικζσ 

πθγζσ κλπ. 

Σζλοσ, το υποςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει απολφτωσ τισ δομζσ αποκικευςθσ 

ψθφιοποιθμζνου υλικοφ που υποςτθρίηονται από το αρχείο τθσ Α.ΔΙ.Π και κα παραδοκοφν 

ςε ψθφιακι μορφι ςτον Ανάδοχο κατά τθν ζναρξθ του ζργου. 

Σο παραπάνω υλικό (αρχείο Α.ΔΙ.Π ςε ψθφιακι μορφι) κα ειςαχκεί από τον Ανάδοχο ςτο 

υποςφςτθμα πριν από τθν ζναρξθ πιλοτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

 

Εφαρμογι Δθμοςίευςθσ / Ρροβολισ Ρεριεχομζνου 

Ζνα κατανοθτό υποςφςτθμα πλοιγθςθσ και κεματολογίασ είναι απαραίτθτο για τθν 

υποςτιριξθ των χρθςτϊν του ςυςτιματοσ. Ο χριςτθσ πρζπει να κινείται άνετα ανάμεςα ςε 

περιλιψεισ του περιεχομζνου και ςε λεπτομερι και δομθμζνθ ανάπτυξθ αυτοφ. Θα 

παρζχεται: 
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 Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ιεραρχικοφσ καταλόγουσ εγγράφων και αρχείων 
περιεχομζνου ςφμφωνα με: πολλαπλι κεματικι κατθγοριοποίθςθ, με μορφι 
καταλόγων και πολλαπλϊν μορφϊν ενόσ εκάςτου εγγράφου. 

 Δυνατότθτα πρόςβαςθσ μζςω ςυνδζςμων ςε πρόςκετα κείμενα ι αρχεία 
περιεχομζνου, που κα είναι δυνατόν να δθλϊνονται είτε ad-hoc είτε 
προγραμματικά ανάλογα με το κζμα, τθν ιδιότθτα του ςυντάκτθ και άλλεσ 
ιδιότθτεσ. 

 Site Map & FAQs. Ο χάρτθσ του δικτυακοφ τόπου (site map), κα παρουςιάηει τθ 
δομι τθσ πφλθσ, ϊςτε να μπορεί ο επιςκζπτθσ να δει τι περιζχει κάκε ενότθτα και 
να πλοθγείται γριγορα και εφκολα. O χάρτθσ κα δθμιουργείται δυναμικά κάκε 
φορά που ειςάγεται νζο περιεχόμενο. Με ανάλογο δυναμικό τρόπο κα 
δθμιουργοφνται τα βαςικά ςτοιχεία πλοιγθςθσ όπωσ μενοφ, μονοπάτι πλοιγθςθσ 
κλπ. Ειδικά για τθν υπθρεςία FAQs, θ Πφλθ κα πρζπει να επιτρζπει ςτουσ 
διαχειριςτζσ τθν δυναμικι ανανζωςθ των ερωτιςεων και απαντιςεων, μζςω 
ειδικϊν φορμϊν. 

 Δυνατότθτεσ πολυκριτθριακισ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν. Ευζλικτθ αναηιτθςθ 
ςτο περιεχόμενο (από πολλαπλζσ, δομθμζνεσ και αδόμθτεσ πθγζσ) τθσ πφλθσ βάςει 
πολυκριτθριακϊν πλθροφοριϊν (λζξεισ κλειδιά, κείμενο, θμερομθνία κλπ.). Η 
αναηιτθςθ βάςει κειμζνου κα υποςτθρίηει απλά και δομθμζνα ερωτιματα. 

 Δυνατότθτεσ προβολισ περιεχομζνου ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (social 
media). Αναδθμοςίευςθ ςυγκεκριμζνου περιεχομζνου τθσ πφλθσ (π.χ. νζα, 
εκδθλϊςεισ, ζγγραφα, κτλ.), ςε διάφορα δθμοφιλι μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 
(π.χ. facebook, twitter, google+, κτλ.). 

 Δυνατότθτεσ WEB3.0, για παροχι ςχολίων ςε ςυγκεκριμζνεσ ενότθτεσ και 
περιεχόμενα τθσ πφλθσ, βακμολόγθςθ ενδιαφζροντοσ περιεχομζνου, like – dislike, 
κτλ. 

Σο πλθροφοριακό περιεχόμενο του ςυςτιματοσ διακρίνεται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ: 

 Στατικό περιεχόμενο, το οποίο κα παραδοκεί ςτον Ανάδοχο από τθν Α.ΔΙ.Π. Σο 
περιεχόμενο αυτό κα πρζπει να μορφοποιθκεί κατάλλθλα (και εικαςτικά) ζτςι ϊςτε 
να ενςωματωκεί ςτθν Πφλθ ςε ειδικζσ ςελίδεσ τθσ, πάντα με βάςθ τθν κεματολογία 
τθσ Πφλθσ.  

 Δυναμικό περιεχόμενο, που αφορά πλθροφορίεσ που μποροφν να δομθκοφν 
αποτελεςματικά, ζχουν περίοδο ιςχφοσ ι ανανεϊνονται ςε ςυνεχζσ επίπεδο και 
προζρχονται είτε από τθν Α.ΔΙ.Π είτε από τρίτα ςυςτιματα. 

 

Εφαρμογι Εγγραφισ & Εξουςιοδότθςθσ Χρθςτϊν 

Σο ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει λειτουργίεσ Εγγραφισ & Εξουςιοδότθςθσ χρθςτϊν, με 

ςτόχο τθν αποφυγι χριςθσ του ςυςτιματοσ από κακόβουλουσ χριςτεσ. Η εγγραφι των 

χρθςτϊν κα γίνεται on-line, με δυνατότθτεσ: 

 διαχείριςθσ αιτθμάτων εγγραφισ που είναι ςε εκκρεμότθτα από τον διαχειριςτι,  
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 αυτόματθσ εγγραφισ, με χριςθ θλεκτρονικϊν από τρίτουσ φορείσ (π.χ. Federated 

Login, oAuth Login, OpenID) 

 χειροκίνθτθσ ειςαγωγισ και διαχείριςθσ χρθςτϊν.  

ε περίπτωςθ ζγκριςθσ, ο διαχειριςτισ: 

 Ενθμερϊνει ςχετικά τον χριςτθ και τον εφοδιάηει με τα μοναδικά αναγνωριςτικά 
ςυνκθματικά που κα χρθςιμοποιεί εφεξισ για τθν πρόςβαςι του, 

 Ενθμερϊνει το ςφςτθμα για τθν εγγραφι και ανακζτει ςτο ςυγκεκριμζνο χριςτθ 
ζναν ι περιςςότερουσ ρόλουσ (ιτοι δικαιϊματα πρόςβαςθσ και αξιοποίθςθσ 
υπθρεςιϊν και δεδομζνων του ςυςτιματοσ). 

Ζχουν αναγνωριςκεί τα ακόλουκα επίπεδα διαβάκμιςθσ των υπθρεςιϊν του ςυςτιματοσ: 

 Ελεφκερεσ Υπθρεςίεσ. Πρόκειται για υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ όλοι οι χριςτεσ ζχουν 
δικαίωμα πρόςβαςθσ, όπωσ π.χ. ςτθ Γενικι Πλθροφόρθςθ, χωρίσ τθν υποχρζωςθ 
εγγραφισ ςτο ςφςτθμα. 

 Διαβακμιςμζνεσ Υπθρεςίεσ. Πρόκειται για υπθρεςίεσ που απαιτοφν 
αυκεντικοποίθςθ και εξουςιοδότθςθ του χριςτθ, όπωσ για παράδειγμα θ 
πρόςβαςθ ςε ειδικζσ κατθγορίεσ περιεχομζνου, θ πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ 
θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν ι ειδικζσ διαδραςτικζσ υπθρεςίεσ. ε αυτζσ τισ 
περιπτϊςεισ θ εγγραφι του χριςτθ κα γίνεται θλεκτρονικά, με απλό κωδικό 
(password). τθν πρόταςι του ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει τθν διαδικαςία 
εγγραφισ νζου χριςτθ.  

 Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ. Πρόκειται για υπθρεςίεσ διαχείριςθσ των λειτουργιϊν, 
υπθρεςιϊν και δεδομζνων του ςυςτιματοσ ςτισ οποίεσ πρόςβαςθ κα ζχουν μόνο 
εντεταλμζνα ςτελζχθ τθσ Α.ΔΙ.Π. τθν πρόταςι του ο Ανάδοχοσ μπορεί να 
προτείνει, ειδικά για τισ κατθγορίεσ αυτζσ και πρόςκετουσ τρόπουσ διαςφάλιςθσ 
τθσ πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ. 

Οι διαφορετικοί ρόλοι και τα δικαιϊματα τουσ ςτισ λειτουργίεσ και δεδομζνα του 

ςυςτιματοσ, κακϊσ επίςθσ και οι ομάδεσ χρθςτϊν, κα οριςτικοποιθκοφν κατά τθ φάςθ 

Ανάλυςθσ Απαιτιςεων. 

 

Εφαρμογι Ηλεκτρονικισ Συνεργαςίασ 

θμαντικό ςτοιχείο του όλου ζργου είναι θ διαδικαςία ανταλλαγισ απόψεων με το ευρφ 

κοινό αλλά και ειδικζσ ομάδεσ χρθςτϊν (π.χ. ιδρφματα, οργανιςμοφσ, κ.λ.π.) για κζματα 

που ςχετίηονται με τθν ποιότθτα και πιςτοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ αλλά και 

εν γζνει ςτθν Ευρϊπθ. Ο διαδικτυακόσ τόποσ τθσ Α.ΔΙ.Π κα επιτρζπει τα παραπάνω με μια 

ςειρά από υπθρεςίεσ που περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα παρζχονται 

μόνο μζςω διαδικτφου. 

 Λίςτεσ Συηιτθςθσ (Discussion Lists – Web Forums). Η Πφλθ κα πρζπει να παρζχει 
τθν δυνατότθτα ανταλλαγισ απόψεων, όπου οι χριςτεσ τθσ κα μποροφν να 
ςυμμετζχουν ςε διάφορεσ «Περιοχζσ Διαλόγου», ςτισ οποίεσ κα γίνονται 
ςυηθτιςεισ πάνω ςε διαφορετικά και διακριτά κεματικά πεδία. Σο ςφςτθμα κα 
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πρζπει να παρζχει ςτουσ διαχειριςτζσ τθσ Πφλθσ τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ 
πολλαπλϊν Discussion Lists με πολλαπλά κεματικά αντικείμενα ανά Περιοχι 
Διαλόγου (multi-level catalogue) κακϊσ και τθν δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να 
αποςτζλλουν e-mail ςε οποιονδιποτε χριςτθ ςυμμετζχει ςτισ λίςτεσ. 

 Λίςτεσ Ηλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου (Mailing Lists). Η Πφλθ κα παρζχει τθν 
δυνατότθτα ςτουσ διαχειριςτζσ να δθμιουργοφν, καταργοφν και γενικά να 
διαχειρίηονται λίςτεσ Ηλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου (ι άλλων ςτοιχείων 
επικοινωνίασ π.χ. αρικμόσ fax, αρικμόσ κινθτοφ τθλεφϊνου κλπ). Η εγγραφι των 
πολιτϊν ςτισ λίςτεσ αυτζσ κα γίνεται θλεκτρονικά. Μζςω τθσ υπθρεςίασ αυτισ οι 
χριςτεσ κα μποροφν να αναηθτοφν ι ςυμμετζχουν ςε λίςτεσ Ηλεκτρονικοφ 
Σαχυδρομείου για τθν μαηικι αποςτολι απόψεων & πλθροφοριϊν. 

 Newsletter. H Πφλθ κα πρζπει να παρζχει τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ και 
ενεργοφ αποςτολισ ςφνκετων ψθφιακϊν «εκδόςεων» υλικοφ του ιςτοχϊρου (e-
newsletter) προσ επιλεγμζνεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν που το επιλζγουν, με μορφι 
μαηικοφ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι και εναλλακτικοφσ διαφλουσ επικοινωνίασ 
(π.χ. μζςω Fax). Η προτεινόμενθ λφςθ κα περιλαμβάνει κατάλλθλα εργαλεία για 
εγγραφι και διαγραφι χρθςτϊν και τθν τιρθςθ αρχϊν αποφυγισ spamming. Θα 
υποςτθρίηονται δυνατότθτεσ για: 

o Εφκολθ επιλογι πλθροφοριακοφ υλικοφ από τθν Πφλθ που κα 
ενςωματϊνεται ςτο newsletter, 

o Διαςφνδεςθ του κειμζνου με τα αντίςτοιχα ςτθν Πφλθ,  

o Δθμιουργία / τιρθςθ custom mailing lists για διαφορετικοφ είδουσ 
newsletter, 

o Δυνατότθτα προεπιλογισ του περιεχομζνου (κεματικζσ περιοχζσ) του 
newsletter από τουσ χριςτεσ,  

o Δυνατότθτα ειδοποίθςθσ των χρθςτϊν για νζο υλικό που τουσ ενδιαφζρει 
(updates alert). 

 Ρίνακεσ Ανακοινϊςεων (Bulletin Board). Η Πφλθ κα πρζπει να προςφζρει 
υπθρεςίεσ Πινάκων Ανακοινϊςεων, οι οποίεσ κα επιτρζπουν αφενόσ μεν τθν γενικι 
& ςτοχευμζνθ δθμοςίευςθ ανακοινϊςεων από ειδικζσ ομάδεσ (π.χ. ακαδθμαϊκοί) 
με βάςθ τον ρόλο τουσ, και αφετζρου τθν ενθμζρωςθ ςχετικά με ανακοινϊςεισ 
προσ τουσ κατάλλθλουσ αποδζκτεσ. Παράλλθλα κα παρζχεται θ δυνατότθτα 
δθμοςίευςθσ & ανεφρεςθσ ανακοινϊςεων κάτω από ςυγκεκριμζνα κζματα / 
κατθγορίεσ που κα κακορίηει ο κάκε εξουςιοδοτθμζνοσ ςυντάκτθσ ι θ αναηιτθςθ 
ανακοινϊςεων με χριςθ κριτθρίων.  

 Ηλεκτρονικζσ φόρμεσ (WEB forms). H Πφλθ κα πρζπει να παρζχει τθν δυνατότθτα 
ςτουσ διαχειριςτζσ να ςχεδιάηουν και δθμιουργοφν αυτόματα ειδικζσ φόρμεσ για 
τθν υποβολι αιτιςεων από τουσ χριςτεσ τθσ Πφλθσ ανά κεματικό αντικείμενο. 
Μζςω αυτϊν των φορμϊν οι χριςτεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να επικοινωνιςουν 
με εςωτερικά ςτελζχθ τθσ Α.ΔΙ.Π για υποβολι ερωτιςεων ι παροχι επιπλζον 
πλθροφοριϊν. 
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Α3.3.6 Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Χρθςτϊν  

Σο υποςφςτθμα κα πρζπει κατϋ ελάχιςτο να υποςτθρίηει τα παρακάτω: 

 Διαχείριςθ ρόλων χρθςτϊν, ανάλογα με το αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ. 

 Διαβακμιςμζνα επίπεδα πρόςβαςθσ ανάλογα με τον ρόλο. 

 Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ και απενεργοποίθςθσ ενόσ χριςτθ. 

Επικυμθτό είναι οι παραπάνω λειτουργίεσ να είναι διακζςιμεσ από κεντρικό ςθμείο 
διαχείριςθσ χρθςτϊν και κακοριςμοφ δικαιωμάτων. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε κα 
πρζπει οι αντίςτοιχεσ λειτουργίεσ να παρζχονται ανά υποςφςτθμα. 

 

Ρλάνο Εξουςιοδοτιςεων Χρθςτϊν 

Για τθ δθμιουργία του Πλάνου Εξουςιοδοτιςεων Χρθςτϊν ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

ςυνεργαςτεί με τθν Ανακζτουςα Αρχι και από κοινοφ να κακορίςουν ζναν ικανοποιθτικό 

αρικμό ρόλων, βάςθ των οποίων κα γίνεται θ πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτισ λειτουργίεσ των 

ςυςτθμάτων. 

Για κάκε ρόλο κα κακοριςτοφν ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα πρόςβαςθσ (δθμιουργίασ, 

εμφάνιςθσ, τροποποίθςθσ, διαγραφισ, αρχειοκζτθςθσ) ςε βαςικά δεδομζνα, δεδομζνα 

κινιςεων, αναφορϊν, εκτελζςιμων αρχείων και άλλων τεχνικϊν αντικειμζνων. 

Σο ςχζδιο αυτό κα αποτελζςει τθ βάςθ για τθν εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ των χρθςτϊν 

ςτο ςφςτθμα, αφοφ κάκε χριςτθσ κα μπορεί να αντιςτοιχθκεί ςε ζναν ι περιςςότερουσ 

ρόλουσ. 
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Α3.4 Ρροδιαγραφζσ Οριηόντιων Λειτουργιϊν 

Ταυτοποίθςθ – Αυκεντικοποίθςθ 

Οι μθχανιςμοί ταυτοποίθςθσ/αυκεντικοποίθςθσ χρθςτϊν που κα υλοποιεί το ΟΠΕΠ κα 

είναι ενιαίοι και οριηόντιοι για το ςφνολο των εφαρμογϊν που κα εγκαταςτακοφν ςτο 

Κεντρικό Datacenter. Ειδικότερα οι Web εφαρμογζσ κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ μζςα 

από SSO (Single Sign On) μθχανιςμοφσ. τουσ μθχανιςμοφσ αυτοφσ κα πρζπει να 

περιλαμβάνεται θ δυνατότθτα αυκεντικοποιςθσ: 

 μζςω των Ομοςπονδιακϊν Τπθρεςιϊν Πιςτοποίθςθσ & Εξουςιοδότθςθσ τθσ ΕΔΕΣ 

(http://aai.grnet.gr), μζςω τθσ οποίασ τα μζλθ των AEI που ςυμμετζχουν κα 

μποροφν να αποκτοφν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ του ΟΠ χρθςιμοποιϊντασ τα 

ςτοιχεία αυκεντικοποίςθσ (login, password) που ζχουν από τον ιδρυματικό τουσ 

τουσ λογαριαςμό. Οι ομοςπονδιακζσ υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ & εξουςιοδότθςθσ 

βαςίηονται , όςον αφορά τθν υλοποίθςθ των ιδρυματικϊν Identity Providers ςτο 

λογιςμικό Shibboleth IdP. Για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ, οι Web εφαρμογζσ που 

προςφζρονται ςτο πλαίςιο του ζργου κα πρζπει να υλοποιιςουν τθν 

λειτουργικότθτα του (Service Provider) για να δυςλειτουργιςουν με τουσ 

αντίςτοιχουσ (Identity Providers), 

 μζςω τρίτων φορζων θλεκτρονικισ ταυτότθτασ που θ Α.ΔΙ.Π κα εμπιςτευτεί για τθν 

διαπίςτευςθ των χρθςτϊν τθσ. το πλαίςιο αυτό τουλάχιςτον για τισ Web 

εφαρμογζσ κα πρζπει να υλοποιθκοφν διεπφζσ για τθν πιςτοποίθςθ μζςω oAuth 

και OpenID. 

 μζςω τθσ τοπικισ υποδομισ ταυτοποίθςθσ / αυκεντικοποίθςθσ χρθςτϊν του 

ΟΠΕΠ, θ οποία κα βαςίηεται ςφςτθμα καταλόγου χρθςτϊν (LDAP). ε αυτό κα 

εγγράφονται διαχειριςτικοί λογαριαςμοί κακϊσ και χριςτεσ του ΟΠΕΠ που δεν 

μποροφν να πιςτοποιθκοφν με κάποια από τισ παρακάτω μεκόδουσ. 

Η ταυτοποίθςθ χρθςτϊν για τθν χριςθ δικτυακϊν μθ-Web εφαρμογϊν (π.χ. εφαρμογζσ 

γραφείου) είναι επικυμθτό να βαςίηεται επίςθσ ςτον κατάλογο χρθςτϊν (LDAP) του 

ΟΠΕΠ. 

θμειϊνεται ότι θ ταυτοποίθςθ/αυκεντικοποίθςθ των χρθςτϊν του υποςυςτιματοσ 

«Εςωτερικό φςτθμα Λειτουργίασ Α.ΔΙ.Π» κα παρζχεται από τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ 

Microsoft AD-DS/AD-LDAP οι οποίεσ εξυπθρετοφν αποκλειςτικά τισ υπθρεςίεσ του κόμβου 

των γραφείων τθσ Α.ΔΙ.Π, οπότε και κα ακολουκοφνται οι εςωτερικζσ διαδικαςίεσ τθσ 

Α.ΔΙ.Π για τθν πρόςβαςθ και απόδοςθ ρόλων ςτο προςωπικό τθσ, για τισ εςωτερικζσ 

υπθρεςίεσ (intranet).  

 

Τεχνολογίεσ Βάςθσ Δεδομζνων & Εξυπθρετθτι Εφαρμογϊν 

Σο ςφνολο των υποςυςτθμάτων εκτόσ του υποςυςτιματοσ «Εςωτερικό φςτθμα 

Λειτουργίασ Α.ΔΙ.Π» κα πρζπει να εξυπθρετοφνται από ενιαίο λογιςμικό βάςθσ 
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δεδομζνων και εξυπθρετθτι εφαρμογϊν για λόγουσ ομοιογζνειασ των ςτοιχείων τθσ 

λφςθσ, καλφτερθσ διαχείριςθσ και αποτελεςματικότερθσ εςτίαςθσ του προςωπικοφ 

διαχείριςθσ του κόμβου ςε τομείσ τεχνολογίασ. Σο επιλεγόμενο λογιςμικό ανά επίπεδο 

αρχιτεκτονικισ κα πρζπει να καλφπτει πλιρωσ τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για το 

ςφνολο των υποςυςτθμάτων.  

Η υιοκζτθςθ ενιαίασ λφςθσ για το υποςφςτθμα «Εςωτερικό φςτθμα Λειτουργίασ Α.ΔΙ.Π» 

είναι επικυμθτι, αλλά όχι υποχρεωτικι κακϊσ το ςυγκεκριμζνο υποςφςτθμα, κα 

εγκαταςτακεί εκτόσ του κόμβου ΟΠΕΠ, οπότε και δεν κα υπάρχουν οφζλθ από κοινοφσ 

μθχανιςμοφσ υψθλισ διακεςιμότθτασ και διαμοιραςμοφ πόρων. 

 

Web Services 

 H επικοινωνία μεταξφ εφαρμογϊν του ΟΠΕΠ που αφορά οριηόντιεσ λειτουργίεσ κα 

πρζπει να υλοποιοφνται από καλά οριςμζνα APIs τα οποία να υλοποιοφνται με 

τεχνολογίεσ SOAP όταν αυτό απαιτείται από τθν περιπλοκότθτα των λειτουργιϊν, είτε 

XML/JSON RPC ι REST. ε κάκε περίπτωςθ οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να ζχουν 

τουσ ίδιουσ κανόνεσ αςφαλείασ και να παρζχονται μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ ι 

ςυςτιματα, ςφμφωνα με τθν πολιτικι λειτουργίασ των υπθρεςιϊν. 

Α3.5 Διαλειτουργικότθτα 

Σο ΟΠΕΠ για να παρζχει τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ οφείλει να διαλειτουργεί με 

εξωτερικά ςυςτιματα, με ανοιχτά πρότυπα και τεχνολογίεσ (Web Services). Ο ςχεδιαςμόσ 

και θ υλοποίθςθ του ΟΠΕΠ κα πρζπει να είναι ςυμβατόσ με το «Ελλθνικό Πλαίςιο 

Παροχισ Τπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότθτασ» 

που κυρϊκθκε με τθν υπουργικι Απόφαςθ ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β'/12-04-2012), 

προκειμζνου να είναι εφικτι θ διαςφνδεςθ του με πλθροφοριακά ςυςτιματα άλλων 

φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

Ειδικότερα κζματα διαλειτουργικότθτασ που αφοροφν τον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ του 

ΟΠΕΠ είναι τα εξισ: 

 Η εναρμόνιςθ με το πρότυπο SDMX (ISO 17369:2013 - βλ www.sdmx.org) ι 

ιςοδφναμο αυτοφ, για το ςφνολο των λειτουργιϊν του 

 Η υλοποίθςθ των διεπαφϊν με το  ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (ΒΙ) που 

αφορά ςτθν Γ’ κμια εκπαίδευςθ και υλοποιείται από το Ακαδθμαϊκό Διαδίκτυο 

(GUnet) ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ψθφιακι φγκλιςθ» του 

ΕΠΑ (Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ψθφιακι φγκλιςθ», Οπιζόνηιαρ Ππάξηρ "Ψηθιακέρ 

Υπηπεζίερ Ακαδημαϊκών Ιδπςμάηων - Οπιζόνηια Δπάζη", MIS: 304126, Υποέπγο 1). Σο 

ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (ΒΙ) του GUnet είναι υλοποιθμζνο με το 

λογιςμικό Oracle OBIEE 11g.  H διαλειτουργικότθτα με αυτό αφορά ςτθν πρόςβαςθ:  

http://www.sdmx.org/
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o από το υποςφςτθμα Πλθροφοριακισ και Επιχειρθςιακισ Διαδικτυακισ 

Πφλθσ για τθν άντλθςθ τόςο ςτατικϊν όςο και διαδραςτικϊν αναφορϊν, 

αξιοποιϊντασ τα SOAP APIs 

o από το υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Δεδομζνων Ποιότθτασ των ΑΕΙ, για τθν 

άντλθςθ δεικτϊν από αναφορζσ που ζχουν ειδικά προετοιμαςτεί για τισ 

απαιτιςεισ του ΟΠΕΠ, μζςω των SOAP APIs  

 

Εφόςον αυτό προκφψει από τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ απαιτιςεων, ο 

Ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει ςτο ςφςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ του 

GUnet, τισ αναφορζσ εκείνεσ που κρίνονται χριςιμεσ για τθν λειτουργία του 

ΟΠΕΠ. 

 Η υλοποίθςθ των απαραίτθτων διεπαφϊν για τθ διαςφνδεςθ με τισ 
ομοςπονδιακζσ υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ και εξουςιοδότθςθσ τθσ ΕΔΕΣ αλλά και 
τρίτων φορζων αν αυτό απαιτθκεί, όπωσ π.χ. google, yahoo, μζςω oAuth ι/και 
OpenID. 

Α3.6 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ 

το πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου Ζργου, ο Ανάδοχοσ καλείται να υλοποιιςει μια 

ολοκλθρωμζνθ λφςθ αςφάλειασ για το ΟΠΕΠ. Για το ςκοπό αυτό, παρουςιάηονται ςτθ 

ςυνζχεια οι γενικζσ αρχζσ αςφάλειασ οι οποίεσ κα πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψθ ςτο Ζργο. 

Σα βαςικά επίπεδα αςφάλειασ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων είναι τα ακόλουκα: 

 Αςφάλεια Εφαρμογισ (Application Level Security). Αφορά ςτισ διακζςιμεσ 
λειτουργίεσ των Τποςυςτθμάτων και των επιμζρουσ εφαρμογϊν αυτϊν που 
μποροφν να εκτελοφν οι τελικοί χριςτεσ ανάλογα με ςυγκεκριμζνουσ και 
προκακοριςμζνουσ ρόλουσ που τουσ ανατίκενται. 

 Αςφάλεια Βάςεων Δεδομζνων (Database Security). Αφορά ςτθν εφαρμογι μίασ 
προκακοριςμζνθσ πολιτικισ προςταςίασ των πλθροφοριϊν (Security Policy), 
ςχετικά με τθ δυνατότθτα προςπζλαςθσ και επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν τθσ 
Βάςθσ Δεδομζνων. 

 Αςφάλεια Δικτφων Επικοινωνιϊν (Network Security). Αφορά ςτθν προςταςία των 
πλθροφοριϊν του ςυςτιματοσ, φωνισ ι δεδομζνων, κατά τθ μετάδοςι τουσ μζςω 
ενςφρματων, αςφρματων και δορυφορικϊν δικτφων. 

Για τα δφο πρϊτα επίπεδα αςφάλειασ (Αςφάλεια Εφαρμογισ & Αςφάλεια Βάςεων 

Δεδομζνων) κα πρζπει το πλάνο αςφάλειασ ΟΠΕΠ να καλφπτει τισ εξισ αρχζσ: 

 Εμπιςτευτικότθτα (Confidentiality): ζνασ ςθμαντικόσ όγκοσ δεδομζνων του 
ςυςτιματοσ είναι προςωπικά ι ευαίςκθτα δεδομζνα και επομζνωσ κα πρζπει να 
είναι διακζςιμα μόνο ςτουσ χριςτεσ εκείνουσ που είναι εξουςιοδοτθμζνοι για τθν 
προςπζλαςι τουσ. Η πιςτοποίθςθ τθσ δικαιοδοςίασ των χρθςτϊν κα πρζπει να 
βαςιςτεί πάνω ςε ζνα καλά κακοριςμζνο ςφςτθμα ρόλων. Επίςθσ πρζπει να 
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λαμβάνονται όλα τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε να αποτρζπονται επικζςεισ κλοπισ 
δεδομζνων. 

 Ακεραιότθτα (Integrity): τα δεδομζνα δεν πρζπει να αλλοιωκοφν. Για να 
εξαςφαλιςτεί θ ακεραιότθτα των δεδομζνων κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν 
ςυςτιματα διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων που κα παρζχουν τουσ κατάλλθλουσ 
μθχανιςμοφσ διαφφλαξθσ τθσ ακεραιότθτασ (integrity) και ςυνζπειάσ τουσ 
(consistency) αλλά και να αποτρζπουν επικζςεισ δολιοφκοράσ δεδομζνων. 

 Διακεςιμότθτα δεδομζνων (Availability of information): τα δεδομζνα πρζπει να 
είναι διακζςιμα όποτε απαιτθκεί. 

 Εξουςιοδότθςθ (Access Control): ςε κάκε χριςτθ ζχει δοκεί εξουςιοδότθςθ για 
πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα με πολφ ςυγκεκριμζνα και προκακοριςμζνα δικαιϊματα. 

 Μθ αποποίθςθ ευκφνθσ (Non-Repudiation): ο χριςτθσ δεν κα πρζπει να μπορεί να 
αρνθκεί τθ ςυμμετοχι του ςε μια ςυναλλαγι. Αυτό είναι εφικτό με τθν φπαρξθ του 
κατάλλθλου μθχανιςμοφ καταγραφισ των κινιςεων των χρθςτϊν (auditing, logging) 
και των τροποποιιςεων των δεδομζνων (traceability). 

Σο ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει κρυπτογράφθςθ εγγράφων, ψθφιακι υπογραφι 

εγγράφων, κτλ. Αναλυτικότερα, πιο ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ περιγράφονται 

ςτισ ακόλουκεσ παραγράφουσ. 

 
Αςφάλεια Ρρόςβαςθσ ςτισ Εφαρμογζσ 

Μόνο εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ – οι διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ- κα ζχουν πρόςβαςθ 

ςτθν εφαρμογι τθσ αςφάλειασ και δεδομζνων. Μζςω του υποςυςτιματοσ αυτοφ 

επιτυγχάνεται: 

 Η διαχείριςθ του περιεχομζνου που παρουςιάηεται μζςω του δικτυακοφ τόπου. 

 Η διαχείριςθ χρθςτϊν και θ διαχείριςθ των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςτισ 
υπθρεςίεσ τθσ πφλθσ. 

 Η διαχείριςθ τθσ πφλθσ και των εφαρμογϊν τθσ. 
Η εφαρμογι αυτι κα πρζπει να διακζτει τουσ κατάλλθλουσ παραμετροποιιςιμουσ 

μθχανιςμοφσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται για τουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ αποκλειςτικι 

πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα τουσ ι ςτα κοινόχρθςτα δεδομζνα, για τουσ χριςτεσ τθσ Α.ΔΙ.Π τθ 

διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτο ςφνολο των εφαρμογϊν και δεδομζνων του 

ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

Ο δικτυακόσ τόποσ κα ενςωματϊνει μθχανιςμοφσ αναγνϊριςθσ των χρθςτϊν και κα 

κακορίηει ανάλογα τθν πρόςβαςθ τουσ ςτισ εφαρμογζσ. 

Η ςυλλογι των ςτοιχείων γίνεται με τθν χριςθ των αρχείων καταγραφισ ςυμβάντων του 

εξυπθρετθτι εφαρμογϊν. Επίςθσ να υποςτθρίηεται θ δθμιουργία αναφορϊν. 

O διαχειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να ορίςει πολιτικζσ αςφάλειασ δεδομζνων ςτουσ 

τερματικοφσ ςτακμοφσ όπωσ ενδεικτικά: 

 Αυτόματο logout φςτερα από ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 
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 Αποκλειςμόσ από το ςφςτθμα φςτερα από ςυγκεκριμζνεσ προςπάκειεσ πρόςβαςθσ. 

 Πολιτικζσ οριςμοφ password (ςφνκετοι κωδικοί, αποτροπι χριςθσ κοινϊν 
κωδικϊν), για τουσ τοπικοφσ χριςτεσ του Π. 

χετικά με τθν καταγραφι των ενεργειϊν των χρθςτϊν ενδεικτικά κα μποροφςε να 

παρζχονται οι παρακάτω δυνατότθτεσ: 

 Να παρζχεται τιρθςθ ςτο ιςτορικό ενεργειϊν του ςυςτιματοσ (προςβάςεισ ανά 
κωδικό, χρόνοσ πρόςβαςθσ, μεταβολισ δεδομζνων κ.λπ.). 

 Να υπάρχει δυνατότθτα καταγραφισ αποτυχθμζνων προςπακειϊν ανά κωδικό 
πρόςβαςθσ. Επιπρόςκετα, δίνεται δυνατότθτα ςτον διαχειριςτι να ορίηει τον 
αρικμό των ςυνεχόμενων αποτυχθμζνων προςπακειϊν μετά από τισ οποίεσ ο 
χριςτθσ κα αποκλείεται από το ςφςτθμα. 

 Να υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ιςτορικά ςτοιχεία. Σο ςφςτθμα τθρεί το 
ιςτορικό των καταχωριςεων / μεταβολϊν επιλεγμζνων ςτοιχείων (πχ Περιγραφι 
του ςτοιχείου που τροποποιικθκε - όνομα Πεδίου, Παλιά και νζα τιμι αυτοφ του 
ςτοιχείου και θμερομθνία τροποποίθςθσ, ταυτότθτα του χειριςτι κ.λπ.). 

 Να υποςτθρίηεται θ καταγραφι του χρονικοφ ςθμείου των καταχωριςεων / 
μεταβολϊν των εγγραφϊν του ςυςτιματοσ. 

 Να υποςτθρίηεται θ καταγραφι των ςφαλμάτων του ςυςτιματοσ ςε κεντρικό 
αρχείο. 

Σο ςφςτθμα αςφάλειασ των εφαρμογϊν κα καλφπτεται από τα ςυςτιματα αςφάλειασ τθσ 

βάςθσ δεδομζνων και τθσ δικτυακισ πφλθσ. Ενδεικτικά κα πρζπει να παρζχονται:  

 Αυτόματοι μθχανιςμοί ελζγχου τθσ ακεραιότθτασ και εγκυρότθτασ των δεδομζνων 
ςε πραγματικό χρόνο κατά τισ διαδικαςίεσ καταχϊρθςθσ, τροποποίθςθσ, 
διαγραφισ. 

 Μθχανιςμοί ειδοποίθςθσ των χρθςτϊν ςε πραγματικό χρόνο κατά τθν ανίχνευςθ 
ςφαλμάτων, μζςα από τθν ζγκαιρθ προβολι ςτθν οκόνθ κατάλλθλων μθνυμάτων 
που ταξινομοφνται ςε κατθγορίεσ (π.χ. ςφάλμα, προειδοποίθςθ, πλθροφορία) 
ανάλογα με τον μθχανιςμό ελζγχου και περιλαμβάνουν κατανοθτζσ και 
λεπτομερείσ οδθγίεσ ι πλθροφορίεσ όπωσ κωδικοφσ ςφαλμάτων, αναλυτικι 
περιγραφι ςφαλμάτων, παραπομπι ςε αρχείο βοικειασ. Σα μθνφματα κα πρζπει 
να επιτρζπουν τθν άμεςθ επζμβαςθ του χριςτθ μζςω τθσ διόρκωςθσ εςφαλμζνων 
ενεργειϊν, τθσ ακφρωςθσ ενεργειϊν, τθσ διόρκωςθσ ςφαλμάτων κ.α. ςε 
πραγματικό χρόνο ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αδιάλειπτθ λειτουργία των 
εφαρμογϊν. 

 Μθχανιςμοί καταγραφισ περιςτατικϊν κατόπιν ςφαλμάτων ι δυςλειτουργιϊν 
μζςα από τθν τιρθςθ θμερολογίου λειτουργίασ. Σο θμερολόγιο λειτουργίασ μπορεί 
να είναι με τθ μορφι αρχείου (log file) και κα παρζχονται οι παρακάτω 
δυνατότθτεσ ωσ προσ τθ διαχείριςι του: 

o Ζλεγχοσ και κακοριςμόσ τθσ γραμμογράφθςθσ και τθσ δομισ του. 
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o Οριςμόσ παραμζτρων όπωσ μζγιςτο μζγεκοσ, μζγιςτοσ αρικμόσ 
καταγεγραμμζνων περιςτατικϊν, παράμετροι ιςτορικότθτασ, κτλ. 

o Εξαγωγισ του ςε διαφορετικζσ μορφζσ (HTML, Word, Excel, Pdf). 

o Επιςκόπθςθσ και εκτφπωςθσ. 

o Μθχανιςμοί αυτόματθσ τιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ των δεδομζνων 
(back-ups) με δυνατότθτεσ οριςμοφ των παραμζτρων από το διαχειριςτι 
του ςυςτιματοσ (π.χ. προγραμματιςμόσ αυτόματθσ διαδικαςίασ back-up, 
επιλογι αποκθκευτικοφ χϊρου). 

ε επίπεδο πρόςβαςθσ ςτισ εφαρμογζσ μζςω τθσ βάςθσ δεδομζνων ενδεικτικά κα πρζπει 

να παρζχονται: 

 Ομοιογενισ και ενοποιθμζνοσ μθχανιςμόσ διαχείριςθσ των χρθςτϊν και των ρόλων. 
Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ κα μπορεί να ορίςει χριςτεσ και να αντιςτοιχιςει 
χριςτεσ ςε ρόλουσ για κάκε εφαρμογι διακριτά. 

 Μθχανιςμόσ πολυεπίπεδου οριςμοφ και διαχείριςθσ δικαιωμάτων πρόςβαςθσ για 
κάκε κατθγορία χρθςτϊν και ρόλων ϊςτε να διευκολφνεται θ διαβακμιςμζνθ 
πρόςβαςθ ςτισ εφαρμογζσ. 

 

Αςφάλεια Μεταφοράσ Δεδομζνων 

Η επικοινωνία των εφαρμογϊν για τθν μεταφορά δεδομζνων κα γίνεται μζςω μθχανιςμϊν 

πιςτοποίθςθσ (authentication) και κρυπτογράφθςθσ (encryption) με χριςθ αξιόπιςτων 

τεχνολογιϊν για τθ διαςφάλιςθ των δεδομζνων. Θα μποροφςε να υποςτθρίηεται θ χριςθ 

αλγορίκμων κρυπτογράφθςθσ TLS. 

Κατά τθν ανταλλαγι δεδομζνων μζςω HTTP να υπάρχει μθχανιςμόσ ελζγχου ςυνόδου 

(session control) με τθ χριςθ αποκλειςτικϊν κλειδιϊν μεταξφ των ςυναλλαςςόμενων 

εφαρμογϊν. Να παρζχεται θ δυνατότθτα κεντρικισ διαχείριςθσ τθσ πολιτικισ αςφάλειασ 

ςτθ μεταφορά δεδομζνων ϊςτε να είναι εφικτόσ ο οριςμόσ παραμζτρων που αφοροφν 

κανόνεσ χριςθσ όπωσ δθμιουργία κλειδιϊν και χρθςτϊν, ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ 

λογαριαςμϊν κρυπτογράφθςθσ, μεταβίβαςθ κλειδιϊν, οριςμόσ παραμζτρων εφαρμογισ 

ςε δομζσ αρχείων και ςτο λειτουργικό ςφςτθμα. 

Α3.7 Απαιτιςεισ Ευχρθςτίασ Συςτιματοσ 

Βαςικό χαρακτθριςτικό του ΟΠΕΠ είναι θ ευκολία και φιλικότθτα χριςθσ των. Οι 

ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αρχϊν για τθ φιλικότθτα των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν (user 

experience) μζςα από ζνα γραφικό περιβάλλον εργαςίασ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Να παρζχονται μζςα από ζνα γραφικό περιβάλλον εργαςίασ (Graphical User 
Interface) όπου υπάρχει θ ίδια αντιμετϊπιςθ ςε όςεσ επιμζρουσ εφαρμογζσ 
ενςωματϊνει ι διαλειτουργεί. Σο GUI να βαςίηεται ςε κατάλογο επιλογϊν (menu 
system) που να περιλαμβάνει όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ ζχει πρόςβαςθ ο 
κάκε εςωτερικόσ χριςτθσ, ανάλογα με τα δικαιϊματά του. 
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 Να παρζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ των πλικτρων λειτουργιϊν (function key) ι και 
άλλων πλικτρων για να διευκολφνεται θ πλοιγθςθ μζςω ςυντομεφςεων (shortcut 
keys). 

 Σο περιβάλλον εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κα πρζπει να 
υποςτθρίηεται ωςτόςο και πολυγλωςςικό περιβάλλον ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να ζχει 
δικαίωμα επιλογισ τθσ γλϊςςασ που επικυμεί από τουλάχιςτον δφο γλϊςςεσ: 
Ελλθνικά – Αγγλικά. Ενδεικτικά αναφζρονται ο κεντρικόσ κατάλογοσ και οι 
υποκατάλογοι επιλογϊν, τα πεδία επιλογισ και ειςαγωγισ ςτοιχείων, τα κάκε 
είδουσ μθνφματα και οι λειτουργίεσ βοικειασ. 

 Να διευκολφνει το χριςτθ ςτθν ειςαγωγι των δεδομζνων με όλουσ τουσ δυνατοφσ 
τρόπουσ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ορκι και ταχεία ειςαγωγι ςτοιχείων και 
να μειϊνονται ςθμαντικά οι πικανότθτεσ λάκουσ. Θα πρζπει να παρζχει 
τουλάχιςτον διευκολφνςεισ όπωσ: 

o Να προτείνει λογικζσ προεπιλεγμζνεσ (default) τιμζσ για τα διάφορα πεδία, 
ζτςι ϊςτε να μειϊνονται οι χρόνοι ειςαγωγισ δεδομζνων. 

o Να ελζγχει τισ τιμζσ που ειςάγει ο χριςτθσ και να τον προειδοποιεί 
κατάλλθλα για τισ περιπτϊςεισ μθ ζγκυρθσ ειςαγωγισ. 

o Να παρζχει ςτατικοφσ ι δυναμικοφσ πίνακεσ αναηιτθςθσ τιμϊν (lookup 
tables) από τουσ οποίουσ ο χριςτθσ κα πρζπει απλϊσ να επιλζξει τθν 
κατάλλθλθ τιμι. Η διαμόρφωςθ των τιμϊν των πινάκων αυτϊν κα 
προκφπτει είτε από τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ είτε ςε τοπικοφσ 
κωδικοποιθμζνουσ καταλόγουσ είτε ςε εξωτερικά πλθροφοριακά 
ςυςτιματα μζςω κατάλλθλων διεπαφϊν (WS, LDAP, κ.λπ.). 

o Να εμφανίηει τα κατάλλθλα μθνφματα βοικειασ για να διευκολφνουν το 
χριςτθ ςτο τι δεδομζνα και πϊσ κα πρζπει να ειςαχκοφν. Με τον τρόπο 
αυτό παρζχεται άμεςθ και αποτελεςματικι υποςτιριξθ ςτα ερωτιματα των 
χρθςτϊν. 

 Αυτοματοποιθμζνοσ ζλεγχοσ τθσ εγκυρότθτασ των δεδομζνων με ταυτόχρονθ και 
άμεςθ απεικόνιςθ ευκολονόθτων μθνυμάτων, κατά τθν ειςαγωγι τουσ, ζτςι ϊςτε 
να είναι βζβαιο ότι ειςάγονται δεδομζνα ςε ζγκυρθ μορφι, ακολουκία, εφροσ 
τιμϊν, κλπ. Σο χαρακτθριςτικό αυτό εφαρμόηεται μόνο ςτα πεδία τθσ εφαρμογισ 
που χριηουν ελζγχου. 

 Οι χριςτεσ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν κα λαμβάνουν υπθρεςίεσ άμεςθσ 
υποςτιριξθσ βοικειασ (online help) και οδθγίεσ ανάλογα (και αυτόματα) με το ποφ 
βρίςκεται ανά πάςα ςτιγμι. 

Α3.8 Απαιτιςεισ Ρροςβαςιμότθτασ 

Ωσ προσ τισ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ, κυρίωσ θ πλθροφοριακι και επιχειρθςιακι 

διαδικτυακι πφλθ τθσ Α.ΔΙ.Π (Τποςφςτθμα 5), κα πρζπει να είναι προςβάςιμθ και από 

άτομα με αναπθρία. Για το ςκοπό αυτό, για τθν ανάπτυξθ και τισ δοκιμζσ των πάςθσ φφςθσ 

παρεχόμενων μζςων και περιεχομζνου του εν λόγω υποςυςτιματοσ κα πρζπει να 
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πλθροφνται τουλάχιςτον τα πρότυπα του WCAG 2.0 ΑΑ (http://www.w3.org/TR/WCAG20/) 

ι ιςοδφναμα πρότυπα.  

Α3.9 Χριςτεσ 

Οι χριςτεσ του ΟΠΕΠ ςτθν πλειοψθφία κα είναι μζλθ και ςτελζχθ τθσ Α.ΔΙ.Π και 
διακρίνονται κατ’ αρχιν ςε τρεισ (3) βαςικζσ ομάδεσ - κατθγορίεσ χρθςτϊν: 

 Διαχειριςτζσ υςτιματοσ (Administrators). 

 Εςωτερικοί χριςτεσ. 

 Εξωτερικοί χριςτεσ 

 Απλοί Αναγνϊςτεσ  

Α3.9.1 Διαχειριςτζσ Συςτιματοσ (Administrators) 

Η κατθγορία αυτι αντιπροςωπεφει το ανϊτερο επίπεδο πρόςβαςθσ κακϊσ οι χριςτεσ 

αυτοί κα ρυκμίηουν τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ των διαφόρων υποςυςτθμάτων του ΟΠΕΠ 

και κα διαχειρίηονται εν γζνει όλεσ τισ παραμζτρουσ του ΟΠΕΠ. Σα ςτελζχθ αυτά κα 

αναλάβουν, μετά τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου, τθ διαχείριςθ και τθν υποςτιριξθ του 

υςτιματοσ. Οι Διαχειριςτζσ κα ζχουν αυξθμζνα δικαιϊματα χρθςτϊν (user rights) ςτο 

ςφςτθμα. 

Σα κακικοντά τουσ περιλαμβάνουν τθν τεχνικι υποςτιριξθ: 

 των Λειτουργικϊν υςτθμάτων και του λοιποφ λογιςμικοφ ςυςτθμάτων, 

 των υςτθμάτων Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS). 

Επίςθσ: 

 ζχουν γνϊςεισ ςε λειτουργικό και επιχειρθςιακό επίπεδο, 

 οργανϊνουν το περιβάλλον των χρθςτϊν, 

 εξαςφαλίηουν τθν καλι λειτουργία όλου του υςτιματοσ, 

 μεριμνοφν για τθν βελτιςτοποίθςθ (optimization) του υςτιματοσ, 

 διαχειρίηονται το ΟΠΕΠ, 

 υποςτθρίηουν τουσ χειριςτζσ, 

 δθμιουργοφν αναφορζσ, 

 διαχειρίηονται τισ εκάςτοτε «αλλαγζσ» του υςτιματοσ. 

Σο εκτιμϊμενο πλικοσ των διαχειριςτϊν είναι 5. 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
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Α3.9.2 Εςωτερικοί Χριςτεσ  

Είναι θ κατθγορία των χρθςτϊν (μζλθ/ςτελζχθ τθσ Α.ΔΙ.Π) που αποτελοφν τουσ βαςικοφσ 

χριςτεσ του ςυςτιματοσ. 

Σο εκτιμϊμενο πλικοσ των χρθςτϊν αυτϊν είναι 45 

Α3.9.3 Εξωτερικοί Χριςτεσ  

Είναι θ κατθγορία των χρθςτϊν (εξουςιοδοτθμζνα/ταυτοποιθμζνα ςτελζχθ των Ο.ΜΕ.Α 

κάκε ακαδθμαϊκισ μονάδασ, εξουςιοδοτθμζνα/ταυτοποιθμζνα ςτελζχθ τθσ ΜΟ.ΔΙ.Π κάκε 

ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ) που αποτελοφν βαςικοφσ εξωτερικοφσ χριςτεσ του 

ςυςτιματοσ. Σο εκτιμϊμενο πλικοσ των χρθςτϊν αυτϊν είναι 800. Μια άλλθ κατθγορία 

εξωτερικϊν χρθςτϊν είναι οι εξωτερικοί αξιολογθτζσ. Ζνασ εξωτερικόσ αξιολογθτισ κα 

αποκτά πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα για κάποιο ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, όςο 

χρειάηεται για να διεκπεραιϊςει τθν διαδικαςία μιασ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ. Σο 

εκτιμϊμενο χρονικό διάςτθμα για το οποίο κα απαιτθκεί  πρόςβαςθ είναι περίπου τρείσ 

μινεσ ενϊ το εκτιμϊμενο μζγιςτο πλικοσ εξωτερικϊν αξιολογθτϊν που μπορεί να ζχουν 

ταυτόχρονα πρόςβαςθ είναι 400.   

Α3.9.4 Απλοί Αναγνϊςτεσ 

Είναι θ κατθγορία των χρθςτϊν που προςπελαφνει πφλθ τθσ Α.ΔΙ.Π και περιλαμβάνει τουσ 

πολίτεσ τθσ χϊρασ, κυβερνθτικοφσ και πολιτειακοφσ φορείσ τον λοιπό κόςμο 

(αναφερόμαςτε ςτθν ξενόγλωςςθ ζκδοςθ τθσ ιςτοςελίδασ www.hqa.gr). 

Α3.10 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου 

Η ςυνολικι διάρκεια του ζργου δεν μπορεί να ξεπερνά τουσ τρείσ (3) μινεσ. Οι υποψιφιοι 

ανάδοχοι μποροφν να ολοκλθρϊςουν και ςε μικρότερο ςυνολικό χρόνο το ζργο. 

Οι χρόνοι των επιμζρουσ φάςεων, εκτόσ τθσ πιλοτικισ και παραγωγικισ λειτουργίασ του 

ςυνολικοφ ςυςτιματοσ είναι ενδεικτικοί. Ακολουκεί ςυνοπτικό χρονοδιάγραμμα με 

περιγραφι των ελάχιςτων διακριτϊν φάςεων παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξθσ υλοποίθςθσ 

με τισ οποίεσ θ Αναθέηοσζα Αρτή κα αναμζνει να παραλαμβάνει τθ περιγραφόμενθ 

λειτουργικότθτα (και «ελάχιςτα» παραδοτζα). Επιςθμαίνεται ότι οι παρακάτω φάςεισ και 

περιεχόμενα δεν πρζπει να οδθγοφν ςε προςφορά που απλά αναπαράγει ότι 

περιγράφεται κακϊσ οι παρακάτω φάςεισ δεν παρζχουν μια κανονιςτικοφ τφπου ςυνταγι 

(prescriptive) αλλά προςδιορίηουν μια αναμενόμενθ ςταδιακι εξζλιξθ (ςε διακριτζσ 

φάςεισ) με οριςμζνα ορόςθμα (και ελάχιςτα παραδοτζα). 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να παρακζςουν ςτθν προςφορά τουσ αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν, ςυμβατό με τθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ 

ζργου που κα προτακεί και λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω. 

 

http://www.hqa.gr/
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Φάςθ Νο: 1θ Τίτλοσ: Ανάλυςθ Απαιτιςεων 

Διάρκεια: Ωσ 1 
Μινεσ 

Μινασ Ζναρξθσ Μ1 Μινασ Λιξθσ Μ1 

Στόχοι: Λεπτομερισ προςδιοριςμόσ των αναγκϊν προςαρμογισ και παραμετροποίθςθσ 
του ΟΠΕΠ 

Ρεριγραφι: Στθ φάςθ αυτι αναμζνεται να αναλυκεί ςε μεγαλφτερθ λεπτομζρεια το 
επιχειρθςιακό περιβάλλον λειτουργίασ του ΟΠΕΠ προκειμζνου κατ’ ελάχιςτον να 
αντιμετωπιςτοφν τα παρακάτω: 

1) Πλιρθσ καταγραφι των ςεναρίων χριςθσ του ςυςτιματοσ που κα προκφψουν 
από τθν ανάλυςθ των τρεχουςϊν διαδικαςιϊν μετά από ςυνεντεφξεισ των 
χρθςτϊν του Ιδρφματοσ.  

2) Οριςμόσ των χρθςτϊν και ςυςχζτιςι τουσ με ρόλουσ, ομάδεσ, και δικαιϊματα 
πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ. 

3) Ανάλυςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και προςδιοριςμόσ του προγράμματοσ 
εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν. 

4) Επιβεβαίωςθ με τθν ΑΑ του ςχεδίου μετάπτωςθσ θλεκτρονικϊν και ζντυπων 
δεδομζνων (κακοριςμόσ απαιτιςεων για μετάπτωςθ, γραμμογραφιςεισ 
αρχείων, διαδικαςίεσ ελζγχου ορκότθτασ δεδομζνων).  

5) Επιβεβαίωςθ με τθν ΑΑ τθσ μεκοδολογίασ ελζγχων του λογιςμικοφ. 
Διαδικαςίεσ και ςφςτθμα αναφοράσ λακϊν, ελλείψεων, προβλθμάτων και 
παρακολοφκθςθσ τθσ αντιμετϊπιςισ τουσ. 

6) Αναλυτικόσ λογικόσ ςχεδιαςμόσ του υςτιματοσ (entity relationship diagrams, 
αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ, κλπ) 

7) Εξειδίκευςθ ςε επιμζρουσ ενζργειεσ και οριςτικοποίθςθ του ςυνολικοφ 
χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου. 

8) Αρχικι ζκδοςθ τθσ μελζτθσ, πολιτικϊν αςφάλειασ του Ολοκλθρωμζνου 
Πλθροφορικοφ Εκνικοφ υςτιματοσ Ποιότθτασ (ΟΠΕΠ). 

9) Μοντελοποίθςθ των δεδομζνων που διαχειρίηεται θ Α.ΔΙ.Π ςφμφωνα με το 
SMDX πρότυπο. Κακοριςμόσ των δομικϊν μεταδιδομζνων και των 
μεταδεδομζνων αναφοράσ. Μποροφν να αξιοποιθκοφν τα αποτελζςματα τθσ 
μοντελοποίθςθσ των δεδομζνων που διαχειρίηεται το ςυςτιμα 
Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (BI) τθσ GUnet.   

Η οριςτικι παραλαβι των απαιτιςεων κα ςθματοδοτιςει τθν ζναρξθ των 
διαδικαςιϊν ανάπτυξθσ του υςτιματοσ. 

Ραραδοτζα: Π1. Ανάλυςθ απαιτιςεων. 
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Φάςθ Νο: 1θ Τίτλοσ: Ανάλυςθ Απαιτιςεων 

Π2. χζδιο χριςθσ δεδομζνων από υφιςτάμενα ςυςτιματα (εςωτερικά ι 
εξωτερικά). 

Π3. Μεταδεδομζνα τθσ Ελλθνικισ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ κατά SDMX 

 

 

Φάςθ Νο: 2θ Τίτλοσ: Εγκατάςταςθ, προςαρμογι, 
παραμετροποίθςθ ΟΠΕΠ 

Διάρκεια: Ωσ 3 
Μινεσ 

Μινασ Ζναρξθσ Μ1 Μινασ Λιξθσ Μ3 

Στόχοι:  Εγκατάςταςθ λογιςμικοφ ςυςτθμάτων. 
 Εγκατάςταςθ, προςαρμογι και παραμετροποίθςθσ του ΟΠΕΠ ςταδιακά. 
 Δοκιμζσ ελζγχου. 

Ρεριγραφι: τθ φάςθ αυτι ο Ανάδοχοσ, με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ Ανάλυςθσ 
Απαιτιςεων, υποχρεοφται να παραμετροποιιςει ι / και να αναπτφξει, όπου 
αυτό απαιτείται, το (ΟΠΕΠ), κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε να καλφπτονται πλιρωσ 
όλεσ οι απαιτιςεισ του Ανακζτοντοσ Φορζα. 
 
Σα αναλυτικά ςτάδια υλοποίθςθσ των παραπάνω είναι: 
1. Προετοιμαςία Τεχνολογικήσ Υποδομήσ: Εγκατάςταςθ του απαιτοφμενου 

λογιςμικοφ ςυςτιματοσ και λογιςμικοφ εφαρμογϊν.  
2. Παραμετροποίηςη Συςτήματοσ: Διαμόρφωςθ του ςυςτιματοσ και 

κατάλλθλοσ κακοριςμόσ των παραμζτρων ζτςι ϊςτε να ικανοποιοφνται οι 
ανάγκεσ του Ανακζτοντοσ Φορζα και να αξιοποιθκοφν οι δυνατότθτεσ του 
ςυςτιματοσ. 

3. Δοκιμή Μετάπτωςησ Δεδομζνων: Δοκιμάηεται θ μετάπτωςθ των ςτοιχείων 
που κα προζλκουν από τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ. 

4. Λειτουργικόσ Ζλεγχοσ: Ελζγχεται η λειτουργία του ςυςτήματοσ. 

Ραραδοτζα: Π4: Εγχειρίδια Μετάπτωςθσ: Οδθγίεσ για τον τρόπο με τον οποίο κα γίνει θ 
μετάπτωςθ των δεδομζνων. 

Π5: ενάρια Δοκιμϊν: ε αυτό το παραδοτζο κα καταγράφονται όλα τα ςενάρια 
χριςθσ του ςυςτιματοσ τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια των 
Δοκιμϊν Αποδοχισ 

Π6: Εγχειρίδια / Οδθγίεσ λειτουργικισ τεκμθρίωςθσ (User manuals) (1θ ζκδοςθ) 

Π7: Εγχειρίδια / Οδθγίεσ υποςτθρικτικισ τεκμθρίωςθσ (Administrators Manuals) 
(1θ ζκδοςθ) 

Π8: Εγχειρίδια τεχνικισ τεκμθρίωςθσ (1θ ζκδοςθ). 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ
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Φάςθ Νο: 3θ Τίτλοσ: Μετάπτωςθ 

Διάρκεια: Ωσ 1 
Μινεσ 

Μινασ Ζναρξθσ Μ2 Μινασ Λιξθσ Μ2 

Στόχοι:  ταδιακι μετάπτωςθ δεδομζνων ςτο νζο ςφςτθμα 

Ρεριγραφι: τθ φάςθ αυτι ο Ανάδοχοσ κα φροντίςει για τθ μετάπτωςθ των δεδομζνων από 
το παλαιό ςτο νζο ςφςτθμα. Η λειτουργία κα εκτελείται ςταδιακά. 

Ραραδοτζα: Π9. φςτθμα ζτοιμο για πιλοτικι λειτουργία (ςυμπ. δεδομζνων αρχικοποίθςθσ). 

 

Φάςθ Νο: 4θ Τίτλοσ: Εκπαίδευςθ 

Διάρκεια: Ωσ 1 
Μινεσ 

Μινασ Ζναρξθσ Μ2 Μινασ Λιξθσ Μ2 

Στόχοι:  Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν (Συςτιματοσ και Εφαρμογισ): Κατάρτιςθ 
ολιγομελοφσ ομάδασ που κα αναλάβει ςτθ ςυνζχεια τθν εποπτεία του 
ςυςτιματοσ (διαχείριςθ, ςυντιρθςθ, εξζλιξθ). 

 Εκπαίδευςθ χειριςτϊν: Κατάρτιςθ των χειριςτϊν του ςυςτιματοσ. 

Ρεριγραφι: θμαντικό τμιμα των υπθρεςιϊν του Αναδόχου αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν 
εκπαίδευςθσ προσ τα ςτελζχθ του Ανακζτοντοσ Φορζα για τθν εξοικείωςθ και 
τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του υςτιματοσ.  

τόχοι τθσ εκπαίδευςθσ είναι: 

 Η ολοκλθρωμζνθ μεταφορά τεχνογνωςίασ προσ ζνα ικανό πυρινα 
ςτελεχϊν του Ανακζτοντοσ Φορζα, οι οποίοι κα αναλάβουν μετά το 
πζρασ του ζργου τθ διαχείριςθ και τθν υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ.  

 Η ανάπτυξθ των κατάλλθλων δεξιοτιτων ςτο ςφνολο των χειριςτϊν του 
νζου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να υποςτθριχκεί θ διαδικαςία 
τθσ πλιρουσ ζνταξθσ ςε παραγωγικι λειτουργία. 

 Η επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν αρχικι εξοικείωςθ των 
χρθςτϊν του ςυςτιματοσ και τθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ τθσ 
προςαρμογισ τουσ ςτα νζα εργαλεία. 

Ραραδοτζα: Π10. Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ. 

Π11. Εκπαιδευτικό υλικό ςε θλεκτρονικι και ζντυπθ μορφι. 

 

Φάςθ Νο: 5θ Τίτλοσ: Πιλοτικι Λειτουργία 

Διάρκεια: Ωσ 1 
Μινεσ 

Μινασ Ζναρξθσ Μ2 Μινασ Λιξθσ Μ2 

Στόχοι:  Επίλυςθ προβλθμάτων. 
 Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν. 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ
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Ρεριγραφι: τθ φάςθ αυτι ο Ανάδοχοσ κα φροντίςει για τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων 
και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Η λειτουργία κα 
εκτελείται ςταδιακά. 

Ραραδοτζα: Π12. Μθνιαίεσ Αναφορζσ και Σεκμθριϊςεισ προβλθμάτων και επίλυςθσ τουσ 
κατά τθν πιλοτικι λειτουργία. 

Π13. Επικαιροποιθμζνα Εγχειρίδια τεχνικισ τεκμθρίωςθσ. 

Π14. Επικαιροποιθμζνα Εγχειρίδια / Οδθγίεσ λειτουργικισ τεκμθρίωςθσ (User 
manuals). 

Π15. Επικαιροποιθμζνα Εγχειρίδια / Οδθγίεσ υποςτθρικτικισ τεκμθρίωςθσ 
(Administrators Manuals). 

Π16. Πθγαίοσ Κϊδικασ. 

Π17. ΟΠΕΠ ζτοιμο για δοκιμαςτικι παραγωγικι λειτουργία. 

 

Φάςθ Νο: 6θ Τίτλοσ: Δοκιμαςτικι Παραγωγικι 
Λειτουργία 

Διάρκεια: Ωσ 1 
Μινεσ 

Μινασ Ζναρξθσ Μ3 Μινασ Λιξθσ Μ3 

Στόχοι: Επίλυςθ προβλθμάτων πάςθσ φφςθσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ μζχρι 
και τθν επίςθμθ ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ (go live). 

Ρεριγραφι: Πριν τθν παραγωγικι λειτουργία, θ δοκιμαςτικι περίοδο αλλά ςε πραγματικζσ 
επιχειρθςιακζσ ςυνκικεσ αποτελεί τθν πλζον κρίςιμθ περίοδο, κακϊσ τα 
αποτελζςματα του ζργου, δοκιμάηονται ςτθν κακθμερινότθτα όπωσ αυτι κα 
ζχει αλλάξει τόςο μζςω τθσ εκπαίδευςθσ όςο και μζςω τθσ νζασ 
λειτουργικότθτασ που «αυτοματοποιείται» και διαμοιράηεται ι ενοποιείται. 

Η δοκιμαςτικι περίοδο λειτουργίασ κα γίνεται ςταδιακά για κάκε γραμματεία 
και κα διαρκζςει για τουλάχιςτον ζναν επιπλζον μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
πλιρουσ επιχειρθςιακισ μετάβαςθσ και τθσ τελευταίασ γραμματείασ. 

Οι υπθρεςίεσ ςε αυτι τθ φάςθ περιζχουν ςυνικθσ λειτουργίεσ τφπου SLA, όπωσ: 

 Τπθρεςίεσ Help Desk και υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ on-the-job ςτουσ χειριςτζσ 
για τθ χριςθ των νζων υπθρεςιϊν  

 Τπθρεςίεσ τεχνικισ υποςτιριξθσ όςον αφορά το Ολοκλθρωμζνο 
Πλθροφορικό Εκνικό φςτθμα Ποιότθτασ (ΟΠΕΠ). 

 Τπθρεςίεσ επί τω ζργω υποςτιριξθσ για τθ διαμοίραςθ πχ. μετάπτωςθ ι 
ειςαγωγι υφιςτάμενων δεδομζνων προσ χριςθ από τισ νζεσ υπθρεςίεσ. 

 Τπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ επιπρόςκετων αναφορϊν φςτερα από 
απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ραραδοτζα: Π18. Μθνιαίεσ Αναφορζσ και Σεκμθριϊςεισ προβλθμάτων και επίλυςθσ τουσ 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ
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Φάςθ Νο: 6θ Τίτλοσ: Δοκιμαςτικι Παραγωγικι 
Λειτουργία 

κατά τθν παραγωγικι λειτουργία. 

 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ
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Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ Υποζργου 

 

Φάση / μήνας 

1
 

2
 

3
 

Φάση 1:  Ανάλυζη Απαιηήζεων 

 

   

Φάση 2:  Εγκαηάζηαζη, προζαρμογή, παραμεηροποίηζη ΟΠΣ 

 

   

Φάση 3:  Μεηάπηωζη 

 

   

Φάση 4:  Εκπαίδευζη  

 

   

Φάση 5:  Πιλοηική Λειηουργία 

 

   

Φάση 6:  Δοκιμαζηική Παραγωγική Λειηουργία 
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Α3.11 Ρίνακασ Ραραδοτζων 

τισ παραπάνω παραγράφουσ παρουςιάςτθκαν ενδεικτικά (non prescriptive) τα ελάχιςτα 
αναμενόμενα παραδοτζα ανά φάςθ. τθν τεχνικι προςφορά αναμζνεται πζραν από τον 
προςδιοριςμό των παραδοτζων να παραςχεκεί και πίνακασ περιεχομζνων (outline) για 
κάκε παραδοτζο, που προςφζρεται.  

 

Α/Α 
Ραραδοτζου 

Τίτλοσ Ραραδοτζου 
Τφποσ 

Ραραδοτζου1 
Μινασ 

Ραράδοςθσ2 

1 Ανάλυςθ απαιτιςεων. Μ Μ1 

2 
χζδιο χριςθσ δεδομζνων από υφιςτάμενα 
ςυςτιματα (εςωτερικά ι εξωτερικά). 

Μ 
Μ1 

3 
Μεταδεδομζνα τθσ Ελλθνικισ Ανϊτατθσ 
Εκπαίδευςθσ κατά SDMX 

Μ 
Μ1 

4 Εγτειρίδια Μεηάπηωζης Ε Μ2 

5 Σενάρια Δοκιμών Ελέγτοσ Ε Μ2 

6 
Εγτειρίδια / Οδηγίες λειηοσργικής 

ηεκμηρίωζης (User manuals) (1η έκδοζη) 
Ε 

Μ2 

7 

Εγτειρίδια / Οδηγίες σποζηηρικηικής 

ηεκμηρίωζης (Administrators Manuals) (1η 

έκδοζη) 

Ε Μ2 

8 Εγχειρίδια τεχνικισ τεκμθρίωςθσ (1θ ζκδοςθ). Ε Μ2 

9 ΟΠΕΠ ζτοιμο για πιλοτικι λειτουργία Σ Μ2 

10 Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ. ΑΝ Μ2 

11 Εκπαιδεσηικό σλικό  Ε Μ2 

12 

Μηνιαίες Αναθορές και Τεκμηριώζεις 

προβλημάηων και επίλσζης ηοσς καηά ηην 

πιλοηική λειηοσργία 

ΑΝ Μ2 

13 Εγτειρίδια ηετνικής ηεκμηρίωζης (ηελικό) Ε Μ2 

14 
Εγτειρίδια / Οδηγίες λειηοσργικής 

ηεκμηρίωζης (User manuals) (ηελικό) 
Ε Μ2 

15 
Εγτειρίδια / Οδηγίες σποζηηρικηικής 

ηεκμηρίωζης (Administrators Manuals) 
Ε Μ2 

                                                      
1
 Σφποσ Παραδοτζου: Μ (Μελζτθ), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογιςμικό), Τ (Τλικό/Εξοπλιςμόσ), Τ (Τπθρεςία),  (φςτθμα), Ε (Εγχειρίδιο), ΑΛ 

(Άλλο). 
2
 Μινασ Παράδοςθσ Παραδοτζου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρϊτοσ μινασ (δθλ. μινασ ζναρξθσ) του Ζργου. Ο χρόνοσ 

ζναρξθσ του ζργου υπολογίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ
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Α/Α 
Ραραδοτζου 

Τίτλοσ Ραραδοτζου 
Τφποσ 

Ραραδοτζου1 
Μινασ 

Ραράδοςθσ2 
(ηελικό) 

16 Πηγαίος Κώδικας ΑΛ Μ2 

17 
ΟΠΕΣΠ έηοιμο για δοκιμαζηική παραγωγική 

λειηοσργία 
Σ Μ2 

18 

Μθνιαίεσ Αναφορζσ και Σεκμθριϊςεισ 

προβλθμάτων και επίλυςθσ τουσ κατά τθν 

δοκιμαςτικι παραγωγικι λειτουργία 

ΑΝ Μ3 

Ρίνακασ 5 Ελάχιςτα Ενδεικτικά Ραραδοτζα Ζργου 

 

Α3.12 Σθμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου 

Α/Α  Τίτλοσ Οροςιμου Μινασ 
Επίτευξθσ 

Μζκοδοσ 
μζτρθςθσ τθσ 
επίτευξθσ 

% επί του 
ςυνολικοφ 
κόςτουσ/ 
αμοιβισ3 

1 Ολοκλιρωςθ 1θσ Φάςθσ: Εκπόνθςθ 
Μελζτθσ Εφαρμογισ 

Μ1 Παραλαβι από 
ΕΠΠΕ 

20% 

2 Ολοκλιρωςθ μζρουσ 2θσ Φάςθσ 
(Παραδοτζα 4,5,6) και όλθσ τθσ 3θσ 
φάςθσ (μετάπτωςθσ): 

Μ2 Παραλαβι από 
ΕΠΠΕ 

50% 

3 Ολοκλιρωςθ 6θσ Φάςθσ: Δοκιμαςτικισ 
Παραγωγικισ Λειτουργίασ 

Μ3 Παραλαβι από 
ΕΠΠΕ 

30% 

 
Ρίνακασ 6 Ορόςθμα Ζργου 

 
τον πίνακα 6 (θμαντικά ορόςθμα του ζργου), τα παραδοτζα που αντιςτοιχοφν ςε κάκε 
ορόςθμο είναι αυτά που προκφπτουν από τον Πίνακα 5 (Ελάχιςτα Παραδοτζα Ζργου) 
ανάλογα με τον μινα του επίτευξθσ του ορόςθμου.  

                                                      
3
 Εφόςον θ ΑΑ επιλζξει τθ ςφνδεςθ παράδοςθσ προοδευτικϊν τμθμάτων λειτουργικότθτασ με αμοιβι. 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ
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Α4. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν 

Α4.1 Υπθρεςίεσ Μετάπτωςθσ Δεδομζνων  

O Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλάβει πλιρωσ όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ειςαγωγισ – 
μεταφοράσ και μετάπτωςθσ Δεδομζνων, προκειμζνου το φςτθμα να περιζλκει ςε 
κατάςταςθ Παραγωγικισ Λειτουργίασ.  

Σα δεδομζνα του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ κα πρζπει με ευκφνθ του Αναδόχου να 
μεταφερκοφν ςτο νζο ςφςτθμα. Σθν πλιρθ ευκφνθ αποκωδικοποίθςθσ των δεδομζνων 
των υπαρχουςϊν εφαρμογϊν τθν ζχει ο Ανάδοχοσ. 

Η Α.ΔΙ.Π κα παραδϊςει ςτον προμθκευτι όλεσ τισ επιμζρουσ βάςεισ δεδομζνων και τθ 
διακζςιμθ τεκμθρίωςθ (όπου υπάρχει) για τισ υφιςτάμενεσ βάςεισ δεδομζνων. Ο 
μεταςχθματιςμόσ, θ εξαγωγι των δεδομζνων από τθν υπάρχουςα βάςθ δεδομζνων ι 
άλλεσ τροποποιιςεισ κακϊσ και θ ειςαγωγι των δεδομζνων ςτθ νζα βάςθ δεδομζνων κα 
γίνει αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. Οι τυχόν ελλείψεισ που κα παρουςιαςκοφν ςε 
ςφγκριςθ με τα απαιτοφμενα από το νζο λογιςμικό δεδομζνα, κα πρζπει να αναφερκοφν 
εγκαίρωσ ςε ςχετικι τεχνικι αναφορά του αναδόχου προσ τθν Α.ΔΙ.Π.  

Να ςθμειωκεί ότι θ ποιότθτα των υπαρχόντων δεδομζνων μπορεί ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ λόγω τθσ διαφορετικότθτασ των υφιςτάμενων εφαρμογϊν, να μθν είναι 
αποδεκτι λόγω ελλείψεων (π.χ. πεδία που δεν ςυμπλθρϊνονται ποτζ), πολλαπλϊν 
καταχωριςεων ι φπαρξθ διαφορετικϊν κωδικϊν για τθν περιγραφι των ίδιων ςτοιχείων. 
Αςυμβατότθτεσ μπορεί να υπάρχουν ακόμα και ςε ςτοιχεία όπωσ θμερομθνίεσ, 
διευκφνςεισ, μονάδεσ μζτρθςθσ, κλπ.) οι οποίεσ πρζπει επίςθσ να εξαλειφκοφν.  

Η διαδικαςία τθσ μετάπτωςθσ δεδομζνων κα γίνει τμθματικά ςφμφωνα με το 
ςυμφωνθμζνο χρονοδιάγραμμα ζργου. 

Α4.2 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ  

τόχοσ των υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ είναι: 

 θ ολοκλθρωμζνθ μεταφορά τεχνογνωςίασ προσ ζνα ικανό πυρινα ςτελεχϊν τθσ 
Α.ΔΙ.Π, οι οποίοι κα αναλάβουν μετά το πζρασ του ζργου τθ διαχείριςθ, υποςτιριξθ 
και περαιτζρω εξζλιξθ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφορικοφ Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ποιότθτασ (ΟΠΕΠ). 

 θ ανάπτυξθ των κατάλλθλων δεξιοτιτων ςτουσ χειριςτζσ του νζου πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ, ϊςτε να υποςτθριχκεί θ διαδικαςία τθσ πλιρουσ ζνταξθσ ςε 
παραγωγικι λειτουργία. 

 θ επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν αρχικι εξοικείωςθ των χειριςτϊν 
του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφορικοφ Εκνικοφ υςτιματοσ Ποιότθτασ (ΟΠΕΠ) και τθ 
ςυςτθματικι υποςτιριξθ τθσ προςαρμογισ τουσ ςτα νζα εργαλεία. 

Οι προτεινόμενεσ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ κα περιγράφονται ςτο Ρλάνο Εκπαίδευςθσ, 
αρχικό ςχζδιο του οποίου κα περιλαμβάνεται ςτθν πρόταςθ του Ανάδοχου. Οι υπθρεςίεσ 
εκπαίδευςθσ κα παραςχεκοφν ςτον χϊρο τθσ Α.ΔΙ.Π.  

Οι απαιτιςεισ αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ είναι οι εξισ: 

Εκπαιδευόμενοι Ϊρεσ κατάρτιςθσ 
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Διαχειριςτζσ ςυςτιματοσ (≥5 εκπαιδευόμενοι) ≥ 20  

Εςωτερικοί Χριςτεσ (≥ 45 εκπαιδευόμενοι) ≥ 15 

Η χρονικι διάρκεια τθσ εκπαίδευςθ για κάκε Ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 5 
διδακτικζσ ϊρεσ θμερθςίωσ και κάκε τμιμα δεν κα ζχει παραπάνω από 15 
εκπαιδευόμενουσ. 

 

Ραραδοτζα εκπαίδευςθσ 
Σο εκπαιδευτικό υλικό κα περιλαμβάνει τουλάχιςτο τα εξισ:  

 Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ και υλοποίθςθ αυτοφ 
 Εγχειρίδιο χειριςτι. Σο εγχειρίδιο χειριςτι κα πρζπει να δοκεί τόςο ςε μορφι .doc 

όςο και html, ϊςτε να είναι προςβάςιμο μζςω web.  
 Εγχειρίδια διαχειριςτι – τεχνικισ υποςτιριξθσ 

o Εγχειρίδιο αρχιτεκτονικισ ςυςτιματοσ ςε μορφι .doc 
o Εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ ςυςτιματοσ ςε μορφι .doc 
o Εγχειρίδιο για τισ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ ςε μορφι .doc  
o Εγχειρίδιο παραμετροποίθςθσ ςυςτιματοσ ςε μορφι .doc 
o Περιγραφι ςχιματοσ δεδομζνων ςε μορφι .doc και ςε θλεκτρονικι μορφι 

chm. 
o Εγχειρίδιο λιψθσ εφεδρικϊν αντιγράφων αςφαλείασ ςε μορφι .doc 

Α4.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ 

Η πιλοτικι Λειτουργία του ΟΠ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί: 

 με τθ ςυμμετοχι μιασ περιοριςμζνθσ, αλλά αντιπροςωπευτικισ ομάδασ χρθςτϊν, 
καλφπτοντασ το ςφνολο των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν. 

 καλφπτοντασ το ςφνολο των λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ. 
 χρθςιμοποιϊντασ αντιπροςωπευτικι πλθροφορία για τον ενδελεχι ζλεγχο του 

ςυςτιματοσ. 

Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν περίοδο τθσ Πιλοτικισ Λειτουργίασ του υςτιματοσ, ζχει τισ 
παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

 Επίλυςθ προβλθμάτων,    
 Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν, 
 Παροχι help-desk 
 Επικαιροποίθςθ (update) τεκμθρίωςθσ. 

Ειδικότερα, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κατά τθν περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ είναι 
να ελεγχκοφν διεξοδικά: 

 Οι ρυκμίςεισ, παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, 

 Οι ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ (fine tuning). 

 Οποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ 

ε περίπτωςθ που κατά τθν περίοδο Πιλοτικισ Λειτουργίασ, εμφανιςκοφν προβλιματα ι 
διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροφνται κάποιεσ από τισ προδιαγραφόμενεσ απαιτιςεισ, ο 
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Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει άμεςα ςτισ απαραίτθτεσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ και 
αναπροςαρμογζσ, ϊςτε το φςτθμα, μετά το πζρασ τθσ περιόδου Πιλοτικισ Λειτουργίασ, 
να είναι ζτοιμο για παραγωγικι εκμετάλλευςθ (production).  
Επιπλζον, προβλιματα των δεδομζνων που ενδεχομζνωσ να εμφανιςτοφν κατά τθν 
πιλοτικι λειτουργία, κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν κατάλλθλα από τον Ανάδοχο πριν τθν 
ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.  

Α4.4 Υπθρεςίεσ Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ  

Η φάςθ αυτι περιλαμβάνει: 

 Δοκιμαςτικι λειτουργία ςε ςυνκικεσ πλιρουσ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ, με τθν 

υποςτιριξθ από πλευράσ Αναδόχου ςε ςυνκικεσ Εγγυθμζνου Επιπζδου Υπθρεςιϊν 

(βλ. Α.4.8) (πραγματικά δεδομζνα, παραγωγικι λειτουργία από το ςφνολο των 

προβλεπομζνων χρηςτών). 

 ο Ανάδοχοσ καλείται να παράςχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: 

- Σθν υποςτιριξθ των χειριςτϊν  

- Παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ προσ τουσ χειριςτζσ για τθν ειςαγωγι ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα δεδομζνων. 

- Παροχι υπθρεςιϊν ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ επιπρόςκετων αναφορϊν φςτερα 

από απαίτθςθ τθσ Α.ΔΙ.Π. 

Α4.5 Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ (ΡΕΣ) 

Ωσ ΡΕΣ ορίηεται θ ςυνολικι Περίοδοσ Εγγφθςθσ και υντιρθςθσ, με ζναρξθ τθν οριςτικι 

παραλαβι του Ζργου και με χρονικι διάρκεια πζντε (5) ζτθ. 

Η ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Περίοδοσ Εγγφθςθσ είναι ζνα (1) ζτοσ από τθν Οριςτικι Ραραλαβι 

του Ζργου.  

Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν Οριςτικι Παραλαβι του Ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ να υπογράψει 

με τθν Ανακζτουςα Αρχι Σφμβαςθ Εγγφθςθσ για τθν προςφερόμενθ από αυτόν Περίοδο 

Εγγφθςθσ.  

Η Περίοδοσ υντιρθςθσ ξεκινά με τθ λιξθ τθσ προςφερόμενθσ Περιόδου Εγγφθςθσ και 

λιγει με τθ λιξθ τθσ ΡΕΣ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, εφόςον το επικυμεί θ Ανακζτουςα Αρχι, να υπογράψει 

Σφμβαςθ Συντιρθςθσ, μετά το τζλοσ τθσ προςφερόμενθσ από αυτόν Περιόδου Εγγφθςθσ 

και με τίμθμα το κόςτοσ ςυντιρθςθσ που αναφζρεται ςτθν Προςφορά του. 

 

θμείωςθ 1:  Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων δεν 

λαμβάνονται υπόψθ τα ζτθ πζραν τθσ ΡΕΣ. 

θμείωςθ 2:  Είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων Αναδόχων να προςφζρουν Περίοδο 

Εγγφθςθσ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, όμωσ αυτι κα πρζπει να 
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καλφπτει το ςφνολο των προϊόντων και υπθρεςιϊν για ακζραιο αρικμό 

ετϊν. 

θμείωςθ 3:  Η ελάχιςτθ ηθτοφμενθ περίοδοσ εγγφθςθσ του ενόσ ζτουσ κα παραςχεκεί 

δωρεάν. Σο κόςτοσ ςυντιρθςθσ δεν είναι επιλζξιμο και δεν 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτον προχπολογιςμό τθσ  πράξθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

οποίασ προκθρφςςεται το παρόν ζργο. Όςον αφορά ςτο κόςτοσ για τθ 

ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ,  διευκρινίηεται  ότι το όποιο κόςτοσ εγγφθςθσ- 

ςυντιρθςθσ προκφψει μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ περίοδο εγγφθςθσ δεν 

είναι επιλζξιμο και θ ανακζτουςα αρχι κα το καλφψει από τον τακτικό 

προχπολογιςμό τθσ. 

Α4.6 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ»  

Οι υπθρεςίεσ τθσ Περιόδου Εγγφθςθσ αφοροφν ςτο ςφνολο του Ζργου, παρζχονται ςε 
περιβάλλον Εγγυθμζνου Επιπζδου Υπθρεςιϊν (βλ. παρ. Α.4.8) και είναι αυτζσ που 
περιγράφονται ςτθν παρ.Α 4.7 αλλά παρζχονται δωρεάν 

Α4.7 Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ 

Οι υπθρεςίεσ τθσ Περιόδου υντιρθςθσ αφοροφν ςε Τπθρεςίεσ με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ 
τθσ καλισ λειτουργίασ (end to end) του ςυνόλου του τυποποιθμζνου λογιςμικοφ και των 
εφαρμογϊν, τθν άμεςθ ανταπόκριςθ του Αναδόχου ςε αναγγελίεσ προβλθμάτων και τθν 
άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν/ προβλθμάτων τθρϊντασ τισ απαιτιςεισ 
διακεςιμότθτασ. 
Σο πλαίςιο υπθρεςιϊν κα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Διόρκωςθ ςφαλμάτων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν του υςτιματοσ (bug fixing). H 
αποκατάςταςθ είναι δυνατόν να επιτελείται είτε με λιψθ οδθγιϊν από μακριά 
(μζςω τθλεφϊνου, email, fax ι web) είτε με επί τόπου επίςκεψθ των ςτελεχϊν του 
Αναδόχου ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των εφαρμογϊν. 

 Πρόςβαςθ του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο Γραφείο Τποςτιριξθσ 
(HelpDesk) του Αναδόχου μζςω τθλεφϊνου, email, fax, ι web. 

 Βελτιϊςεισ, παράδοςθ, υποςτιριξθ, εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του 
προςφερόμενου τυποποιθμζνου λογιςμικοφ (releases & new versions) και του 

λογιςμικοφ εφαρμογϊν (releases & new versions) όταν αυτζσ είναι εμπορικά 
διακζςιμεσ. 

 Συχόν προςαρμογζσ που κα απαιτοφνται ςτα πλαίςια νομοκετικϊν αλλαγϊν (πχ 
εφαρμογι νζου νόμου πλαιςίου Ν. 4009/2011 ι και τροποποιιςεων αυτοφ). 

 Παράδοςθ ενθμερωμζνου υλικοφ τεκμθρίωςθσ (ζντυπων και θλεκτρονικϊν 
αντιτφπων) με τισ τυχόν μεταβολζσ ι τροποποιιςεισ του υςτιματοσ, όταν αυτό 
είναι διακζςιμο από τον Ανάδοχο. 

 Σο προςωπικό του γραφείου υποςτιριξθσ (helpdesk) κα αποτελείται από ςτελζχθ 
του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει ςε ετοιμότθτα τεχνικό προςωπικό, 
θ εμπειρία του οποίου είναι ευκφνθ του Αναδόχου, ϊςτε να εξαςφαλίηει ςτα 
απαιτοφμενα χρονικά διαςτιματα, τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν.  
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 Βαςικι υποχρζωςθ του Αναδόχου είναι θ οργάνωςθ και λειτουργία ςφγχρονου 
Γραφείου Τποςτιριξθσ (HelpDesk) το οποίο κα είναι διακζςιμο ςε ϊρεσ μεταξφ 
08:00 και 17:00 κάκε εργάςιμθσ μζρασ. το πλαίςιο τθσ υπθρεςίασ αυτισ ο 
ανάδοχοσ αναλαμβάνει τα ακόλουκα: 

o Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταγράφει τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των 
βλαβϊν που αναφζρονται από το προςωπικό του Ακαδθμαϊκοφ Ιδρφματοσ. 
Κάκε περιςτατικό πρζπει να λαμβάνει ζνα μοναδικό κλειδί αναφοράσ και να 
καταγράφεται τουλάχιςτον θ εξισ πλθροφορία: Τπθρεςία, είδοσ λογιςμικοφ 
& εξοπλιςμοφ, περιγραφι βλάβθσ, ϊρα αναγγελίασ. Η αναγγελία βλαβϊν, 
κα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με όλουσ τουσ παρακάτω τρόπουσ: (i) 
Σθλζφωνο, (ii) Email, (iii) Fax, (iv) ειδικι web εφαρμογι, από τθν οποία κα 
καταγράφονται κατ’ ελάχιςτον, ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ του 
προβλιματοσ, θ περιγραφι του και οι ενζργειεσ επίλυςθσ, κακϊσ και ο 
υπεφκυνοσ για κάκε ενζργεια.  

o Ο εξοπλιςμόσ και θ τυχόν Web εφαρμογι που χρθςιμοποιεί ο Ανάδοχοσ για 
τθ λειτουργία του Γραφείου Τποςτιριξθσ ανικουν ςτθν κυριότθτα του 
Αναδόχου.  

o Κατά τισ μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προτείνει 
διαδικαςία παροχισ υποςτιριξθσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.  

Α4.8 Τιρθςθ προδιαγραφϊν ποιότθτασ υπθρεςιϊν 

Σονίηεται ότι οι όροι που αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο ιςχφουν για τθν Περίοδο 
Παραγωγικισ Λειτουργίασ κακϊσ και για τισ περιόδουσ Εγγφθςθσ και υντιρθςθσ.  
 
Οριςμοί: 

 Μζγιςτοσ Χρόνοσ Μθ Λειτουργίασ, ανά Επίπεδο οβαρότθτασ Προβλιματοσ και ανά 

μινα ορίηεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ (ακροιςτικά) κατά τον οποίον εφαρμογζσ του 

ςυςτιματοσ βρίςκονται εκτόσ λειτουργίασ. 

 Ωσ Κανονικζσ Ϊρεσ Κάλυψθσ (ΚΩΚ) ορίηεται το διάςτθμα μεταξφ 08:00 και 17:00 

κάκε εργάςιμθσ θμζρασ. 

 Ωσ Επιπλζον Ϊρεσ Κάλυψθσ (ΕΩΚ) ορίηονται τα διαςτιματα μεταξφ 00:00 και 08:00, 

17:00 και 24:00 και οι επίςθμεσ αργίεσ. 

 Ωσ Σεχνικι Ομάδα Τποςτιριξθσ (ΣΟΤ) ορίηεται θ ομάδα του Αναδόχου που κα 

αναλάβει τθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και επίλυςθ των προβλθμάτων του 

ςυςτιματοσ, όταν αυτό τεκεί ςε παραγωγικι λειτουργία. 

 Ωσ Χρόνοσ Απάντθςθσ ορίηεται το διάςτθμα από τθν αναγγελία του προβλιματοσ 

μζχρι τθν απόκριςθ του από τθν ΣΟΤ. 

 Ωσ Χρόνοσ Αποκατάςταςθσ ορίηεται το διάςτθμα από τθν απόκριςθ ςτθν αναγγελία 

του προβλιματοσ μζχρι τθν επαναφορά ςε κανονικι λειτουργία. 
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 Ωσ Μζςοσ Χρόνοσ Επιςκευισ ορίηεται ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν επιςκευι 

ενόσ είδουσ βλάβθσ από τθ ςτιγμι που εντοπίηεται μια ςυγκεκριμζνθ βλάβθ. Οι 

Μζςοι Χρόνοι Επιςκευισ που αναφζρονται ςτθν προςφορά του Αναδόχου 

κεωροφνται δεςμευτικοί. 

Σα Επίπεδα οβαρότθτασ Προβλιματοσ ορίηονται ωσ κάτωκι: 

 Επείγουςα: Απαιτείται άμεςθ επζμβαςθ. Αφορά προβλιματα που παρουςιάηονται 

και δεν επιτρζπουν τθν λειτουργία μζρουσ ι/και του ςυνόλου του ςυςτιματοσ και 

κα κακοριςτοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο. 

 Τψθλι: Απαιτείται ταχεία επζμβαςθ. Αφορά προβλιματα που παρουςιάηονται ςε 

κρίςιμεσ υπθρεςίεσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, χρονικά ευαίςκθτεσ που κα 

κακοριςτοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο.  

 Μζτρια: Απαιτείται επζμβαςθ. Αφορά προβλιματα που παρουςιάηονται ςε μθ 

κρίςιμεσ υπθρεςίεσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, όχι χρονικά ευαίςκθτεσ που κα 

κακοριςτοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο.  

 Χαμθλι: Δίχωσ ςθμαντικό αντίκτυπο. Αφορά προβλιματα που παρουςιάηονται ςε 

μεμονωμζνεσ υπθρεςίεσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, δίχωσ αντίκτυπο ςτθν ομαλι 

και αδιάλειπτθ λειτουργία του. 

Ο κακοριςμόσ τουσ κα γίνει ςε γενικό επίπεδο ςτθν προςφορά του Αναδόχου, κα 

οριςτικοποιθκοφν από τον Ανάδοχο τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ 

Παραγωγικισ Λειτουργίασ και κα εγκρικοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι το αργότερο ζνα 

(1) μινα πριν τθν ζναρξθ τθσ. 

χετικά με το Χρόνο Απάντθςθσ εντόσ Κανονικϊν Ωρϊν Κάλυψθσ, το 80 % των κλιςεων 

(μζςω τθλεφωνθμάτων, fax, ι μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) κα πρζπει να 

απαντϊνται το αργότερο ςε δφο (2) ϊρεσ, ενϊ το 100% των κλιςεων κα πρζπει να 

απαντϊνται το αργότερο ςε τζςςερισ (4) ϊρεσ από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ πρϊτθσ 

γνωςτοποίθςθσ. Μετά τθν πάροδο των παραπάνω χρόνων απάντθςθσ οι επιπλζον χρόνοι 

προςμετροφνται ςτουσ χρόνουσ αποκατάςταςθσ. 

Ανεξαρτιτωσ των χρόνων επίλυςθσ των προβλθμάτων, ο Μζγιςτοσ Χρόνοσ Μθ 

Λειτουργίασ, ςε ϊρεσ ακροιςτικά για όλα τα προβλιματα που παρουςιάςτθκαν ανά μινα, 

ορίηεται ανάλογα με το Επίπεδο οβαρότθτασ Προβλιματοσ ωσ εξισ: 

 Επείγουςα: Είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ 

 Τψθλι: αράντα οκτϊ (48) ϊρεσ 

 Μζτρια: Εβδομιντα δφο (72) ϊρεσ 

 Χαμθλι: Ενενιντα ζξι (96) ϊρεσ 

Διευκρινίηεται ότι ο Μζγιςτοσ Χρόνοσ Μθ Λειτουργίασ ορίηεται με βάςθ τθ ςυνολικι 

χρονικι διάρκεια όλων των προβλθμάτων που εμφανίςτθκαν μθνιαίωσ και επομζνωσ 
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ςυμπεριλαμβάνει τουσ χρόνουσ αποκατάςταςθσ των προβλθμάτων και αρχίηει να μετρά 

από τθ ςτιγμι που δθλϊνεται το ςχετικό πρόβλθμα. 
 
Μθ διακεςιμότθτα – ιτρεσ:  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει ριτρεσ ςτισ περιπτϊςεισ που θ απόδοςθ 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υςτερεί του επιπζδου εξυπθρζτθςθσ που ζχει 

προκακοριςτεί. 

Η ριτρα αποτελεί ποςοςτό (%) του μθνιαίου τιμιματοσ του υμβολαίου υντιρθςθσ 

(χωρίσ ΦΠΑ) και υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα, για όλα τα Επίπεδα οβαρότθτασ 

Προβλιματοσ, των γινομζνων τθσ υπζρβαςθσ του Μζγιςτου Χρόνου Μθ Λειτουργίασ ςε 

ϊρεσ (πζρα των επιτρεπτϊν χρόνων) επί τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ: 

 Επείγουςα: ςυντελεςτισ δφο και μιςό (2,5) 

 Τψθλι: ςυντελεςτισ δφο (2) 

 Μζτρια: ςυντελεςτισ ζνα και μιςό (1,5) 

 Χαμθλι: ςυντελεςτισ ζνα (1) 

Κατά τισ περιόδουσ Παραγωγικισ Λειτουργίασ και εγγφθςθσ ωσ μθνιαίο τίμθμα 

υμβολαίου υντιρθςθσ κεωρείται το μζςο μθνιαίο τίμθμα τθσ Περιόδου υντιρθςθσ 

(ΠΕ-Περίοδοσ Εγγφθςθσ). Σο μζςο μθνιαίο τίμθμα μπορεί να υπολογιςτεί είτε από τυχϊν 

υπογεγραμμζνο ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ είτε από τθν κοςτολόγθςθ αυτισ, όπωσ τθν 

υπζβαλε ςτθν οικονομικι του προςφορά ο ανάδοχοσ. 

 
Ραρακολοφκθςθ ςυςτιματοσ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει και να προςφζρει αναλυτικζσ διαδικαςίεσ και 

μεκοδολογία για τθν εξαςφάλιςθ των παρακάτω: 

 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ και ζκταςθ των ελζγχων που κα διενεργεί ο Ανάδοχοσ 

ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ ϊςτε να προλθφκεί θ μθ διακεςιμότθτα τουσ 

 Μεκοδολογία που κα ακολουκθκεί για τον εντοπιςμό και παρακολοφκθςθ των 

διακοπϊν των παρεχομζνων υπθρεςιϊν (χρόνοι διακοπισ) 

 Δυνατότθτα ελζγχου, από τθν Ανακζτουςα Αρχι, των μθχανιςμϊν 

παρακολοφκθςθσ και αναφορϊν του Αναδόχου 

ε ότι αφορά ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των όρων του υμβολαίου, ο Ανάδοχοσ 

κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει ζνα κατάλλθλο πλθροφοριακό ςφςτθμα. Σο ςφςτθμα αυτό 

κα πρζπει κατ’ ελάχιςτο να καταγράφει τθ κακθμερινι λειτουργία τθσ Σεχνικισ Ομάδασ 

Τποςτιριξθσ, δθλαδι τισ λθφκείςεσ κλιςεισ, τουσ αντίςτοιχουσ χρόνουσ απόκριςθσ, τουσ 

χρόνουσ αποκατάςταςθσ των βλαβϊν, το προςωπικό που απαςχολικθκε ςε κάκε κλιςθ, 

τον τρόπο επίλυςθσ,. Επίςθσ κα πρζπει να είναι ικανό να εξάγει θμεριςια και μθνιαία 

ςτατιςτικά ςτοιχεία. 
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Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εκδίδει μθνιαία αναφορά του ςυςτιματοσ, ςτο οποίο κα 

αποτυπϊνεται θ μθνιαία κατάςταςθ με τα ςτοιχεία χριςθσ, κακϊσ και με τισ εργαςίεσ 

ςυντιρθςθσ που πραγματοποιικθκαν.  
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Α5. Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου 

Α5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ καλείται να παρουςιάςει τθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ που κα 
ακολουκιςει τόςο για τθ διοίκθςθ όςο και για τθν υλοποίθςθ του ζργου. τοιχεία τθσ 
μεκοδολογίασ που κα αξιολογθκοφν αφοροφν ςτθν καταλλθλότθτα, ςυνάφεια και ςυνοχι , 
με τθ φυςιογνωμία του ζργου, ςτοιχείων που τθ χαρακτθρίηουν και ςυγκεκριμζνα: 

1. πρακτικζσ, μεκόδουσ και πρότυπα,  
2. τεχνικζσ, εργαλεία, ςυνεργαςίεσ, 
3. διαδικαςίεσ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ,  
4. τον τρόπο ςυνεργαςίασ με τουσ εμπλεκόμενουσ από τθν Α.ΔΙ.Π  
5. τισ ενδεχόμενεσ επαφζσ και ςυνεργαςίεσ που πρόκειται να κάνει με άλλουσ 

εξωτερικοφσ φορείσ, 
Για τθν ομοιογενι παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ 
προτείνεται θ παρακάτω δομι: 

 Αναλυτικι περιγραφι του τρόπου με τον οποίο ο προςφζρων ςκοπεφει να 
προςεγγίςει τθ διοίκθςθ και υλοποίθςθ του ζργου. Θα αξιολογθκεί θ πλθρότθτα 
τθσ κατανόθςθσ των απαιτιςεων του ζργου και θ ςυνάφεια, ςαφινεια και ευελιξία 
τθσ. 

 Μεκοδολογία και ςχετικζσ διαδικαςίεσ αυτισ για τθν υλοποίθςθ του ζργου. Ο 
Ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει με επάρκεια τθν επιλογι τθσ μεκοδολογίασ ςε 
ότι αφορά τισ διαδικαςίεσ εκπόνθςθσ μελετϊν, ανάλυςθσ απαιτιςεων, ςχεδιαςμοφ 
και ανάπτυξθσ εφαρμογϊν, παροχισ υπθρεςιϊν, κλπ, και τα εργαλεία που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν αυτϊν, για πχ. 
επιχειρθςιακι ςυνζχεια Θα αξιολογθκεί θ αναλυτικότθτα, θ ικανότθτα να φζρνει 
αποτζλεςμα και θ ςυνάφεια με το επιχειρθςιακό περιβάλλον τθσ Α.ΔΙ.Π, όπωσ αυτό 
ζχει αναλυκεί 

 Κατάλλθλθ περιγραφι και ανάλυςθ κάκε φάςθσ του ζργου ςε επιμζρουσ 
δραςτθριότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ του ζργου. 

 Προςδιοριςμόσ και αναλυτικι περιγραφι των παραδοτζων του ζργου όπωσ αυτά 
προκφπτουν από τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ και τθν 
προτεινόμενθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ του υποψιφιου Αναδόχου. 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου (διάγραμμα GANTT) όπου κα 
απεικονίηονται οι φάςεισ υλοποίθςθσ, οι δραςτθριότθτεσ, τα κυριότερα ορόςθμα 
και τα παραδοτζα του ζργου. 

Α5.2 Σχιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Προςφορά του ολοκλθρωμζνθ 
πρόταςθ για τθ δομι, τθ ςφνκεςθ και τθν οργάνωςθ τθσ ομάδασ ζργου, για το προςωπικό 
που κα διακζςει για τθ διοίκθςθ του ζργου, το αντικείμενο και το χρόνο απαςχόλθςθσ 
όλων των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου ςτο ζργο. 
Ειδικότερα ο ανάδοχοσ πρζπει να παρουςιάςει ςτθ προςφορά του τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Σθν οργάνωςθ τθσ ομάδασ ζργου με προςδιοριςμό των ρόλων και αρμοδιοτιτων 
των υποομάδων εργαςίασ, τον τρόπο λειτουργίασ και ςυνεργαςίασ των μελϊν 
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 το ςυνολικό χρόνο απαςχόλθςθσ του κάκε μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου ςε 
Ανκρωπομινεσ (Α/Μ). 

 τουσ ςυνολικοφσ Ανκρωπομινεσ (Α/Μ)/φάςθ 

Η οργάνωςθ τθσ ομάδασ ζργου με προςδιοριςμό των ρόλων και αρμοδιοτιτων των 
υποομάδων εργαςίασ, τον τρόπο λειτουργίασ και ςυνεργαςίασ των μελϊν αποτελεί 
ελάχιςτθ απαίτθςθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ. Η αξιολόγθςθ ζγκειται ςτθν εςτιαςμζνθ 
αντιςτοιχία ρόλων και απαιτιςεων ζργου, ςτθν αντιςτοιχία ανκρωπομθνϊν και 
απαιτιςεων ζργου (ανά φάςθ), ςτθ μζκοδο επικοινωνίασ για τθ λιψθ αποφάςεων και ςτθ 
διακυβζρνθςθ τθσ ομάδασ ςε ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Συχόν αλλαγι ςτο προςωπικοφ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ ΕΔΔΑΠ. 

Α5.3 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ 

Για τισ ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ του ςυγκεκριμζνου ζργου, κατ’ ελάχιςτον θ Ανακζτουςα 
Αρχι κα αναμζνει πζραν των άλλων, το ςχζδιο διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ που εφαρμόηει 
ο Ανάδοχοσ, και Μθνιαίεσ Αναφορζσ Προόδου (progress reports) ςχετικά με τισ δράςεισ 
του και τισ διαδικαςίεσ εκτζλεςθσ του Ζργου, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται: 

 θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου 

 θ ορκι, και ςυμβατι με τισ προδιαγραφζσ, εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του 
Αναδόχου. 

Οι τακτικζσ ςυναντιςεισ του Αναδόχου με τθν ΕΠΠΕ για τθν πρόοδο του Ζργου κα 
διεξάγονται ςε μθνιαία βάςθ. 
Ο Ανάδοχοσ κα τθρεί τα πρακτικά των ςυναντιςεων που διεξάγονται για τθν πρόοδο του 
Ζργου και κα τα αποςτζλλει ςτθν ΕΠΠΕ. 

Α5.4 Σενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ 
ςυςτθμάτων και Ζργου 

Για να διαπιςτωκεί ότι το ζργο ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ των 
προδιαγραφϊν και εκπλθρϊνει τουσ ςκοποφσ για τουσ όποιουσ δθμιουργικθκε, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να προχωριςει ςτθ διενζργεια ελζγχων για τθν ορκι λειτουργία 
του ΟΠΕΠ κατά τθ φάςθ τθσ πιλοτικισ και δοκιμαςτικισ παραγωγικισ λειτουργίασ ςε 
πραγματικζσ ςυνκικεσ, όπωσ περιλαμβάνονται ςτθν μεκοδολογικι προςζγγιςθ 
υλοποίθςθσ του ζργου. 
 
Για τθν επίτευξθ αυτισ τθσ υποχρζωςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυνεργαςτεί με τθν ΕΠΠΕ 
και να εφαρμόςει μεκοδολογία ελζγχου ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, ςε επίπεδο 
ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων και να τεκμθριϊςει τα αποτελζςματα του ελζγχου. 
 
Σα ςενάρια χριςθσ και αποδοχϊν αφοροφν κατ’ ελάχιςτον και ανάλογα με τθν 
προςφερόμενθ λφςθ 

 ςε δοκιμζσ ςε επίπεδο εφαρμογϊν (system tests)  

 ςε δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ και διαλειτουργίασ (integration tests) 

 ςε δοκιμζσ αποδοχισ χρθςτϊν (user acceptance tests) 
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τθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρεκκλίςεων κάκε παραδοτζου από τουσ όρουσ τθσ 

φμβαςθσ, θ Επιτροπι Παράδοςθσ και Παραλαβισ του Ζργου (ΕΠΠΕ) διαβιβάηει εγγράφωσ 

ςτον Ανάδοχο - το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ 

παράδοςισ του - τισ παρατθριςεισ τθσ επί του παραδοτζου, προκειμζνου ο Ανάδοχοσ να 

ςυμμορφωκεί με αυτζσ και να το επανυποβάλει  κατάλλθλα διορκωμζνο και 

ςυμπλθρωμζνο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ λιψθ των παρατθριςεων. Η διαδικαςία 

επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ και ςε καμία περίπτωςθ ο 

χρόνοσ των παρατθριςεων ι τθσ επανυποβολισ παραδοτζου δεν επθρεάηει το ςυνολικό 

χρόνο του Ζργου. 

Η παράδοςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο και θ παραλαβι του Ζργου από τθν ΕΠΠΕ, 
γίνονται υποχρεωτικά μζςα ςτισ προκεςμίεσ που κα οριςτοφν ςτθ φμβαςθ. ε κάκε 
περίπτωςθ και ςε οποιαδιποτε ςθμείο τθσ εξζλιξθσ του ζργου, εάν θ ΕΠΠΕ διαπιςτϊνει μθ 
ςυμμορφϊςεισ με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ και τισ τικζμενεσ προδιαγραφζσ, ενθμερϊνει 
εγγράφωσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να προβεί ςε διορκωτικζσ ενζργειεσ και να 
αναφζρει αυτζσ ςτον Φορζα δϊδεκα (12) θμζρεσ από τθ γνωςτοποίθςθ των ςχετικϊν 
ευρθμάτων.  
Εφ’ όςον διαπιςτωκεί διατιρθςθ των μθ ςυμμορφϊςεων και μετά τισ διορκωτικζσ 
ενζργειεσ του Αναδόχου, παράλειψθ διορκωτικϊν ενεργειϊν ι πρόκεςθ παραπλάνθςθσ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τότε θ ΕΠΠΕ μπορεί να ειςθγθκεί τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν για 
τθν κιρυξθ του Αναδόχου ωσ ζκπτωτου. 
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ΡΟΚΗΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ: 

«ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ» 

 
Αρικμόσ Ρροκιρυξθσ: 2211/ε/2014 

 
Ρράξθ: «Ανάπτυξθ Εκνικοφ Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ τθσ 

Εκπαίδευςθσ και Ρροϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ 
Ρροτεραιότθτασ 1,2,3 – Οριηόντια Ρράξθ» τθσ ΑΔΙΡ 

 
Κωδικοσ Ο.Ρ.Σ. Ρράξθσ: 296175. 

 

Ρροχπολογιςμόσ:  € 471.544,70 - ΦΡΑ (23 %): € 108.455,30 ι €580.000,00 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 23%  

 
Ανακζτουςα Αρχι: ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ 

ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ (Α.ΔΛ.Ρ) 
 

 

Μζροσ Β: Γενικοί και Ειδικοί Προι 

Α.Δ.Α.:  

Α.Δ.Α.Μ.:  

Απόφ. Διαγωνιςμοφ:  2211/ε/4-11-2014 

Αρικ. Ρρωτ. Απόφ. 
ζγκριςθσ . τεφχουσ: 

2211/ςτ/4-11-2014 
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Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι 

Ρίνακασ Ρεριεχομζνων 

ΜΕΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4 

ΆΘΟ 1. ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 4 
ΆΘΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 
ΆΘΟ 3. ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΓΟΥ 7 
ΆΘΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ 8 
ΆΘΟ 5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8 
ΆΘΟ 6. ΟΙΣΜΟΙ 12 
ΆΘΟ 7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 13 
ΆΘΟ 8. ΡΑΑΛΑΒΗ ΡΟΚΗΥΞΗΣ – ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – ΡΑΟΧΗ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ 14 
ΆΘΟ 9. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15 
ΆΘΟ 10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 15 
ΆΘΟ 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 16 
ΆΘΟ 12. ΤΕΚΜΗΙΟ ΑΡΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 19 
ΆΘΟ 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 
ΆΘΟ 14. ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 22 
ΆΘΟ 15. ΧΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 24 
ΆΘΟ 16. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ 25 
ΆΘΟ 17. ΤΙΜΕΣ ΡΟΣΦΟΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 25 
ΆΘΟ 18. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 26 
ΆΘΟ 19. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 28 
ΆΘΟ 20. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΥ: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» - ΤΜΗΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» 40 
ΆΘΟ 21. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» 43 
ΆΘΟ 22. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ 

ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΕΝΤΥΡΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 44 
ΆΘΟ 23. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 44 
ΆΘΟ 24. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 47 
ΆΘΟ 25. ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΙΤΗΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 47 
ΆΘΟ 26. ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΣΥΓΚΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 50 
ΆΘΟ 27. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 50 
ΆΘΟ 28. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ 51 
ΆΘΟ 29. ΑΡΟΙΨΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 57 
ΆΘΟ 30. ΡΟΣΦΥΓΕΣ 58 
ΆΘΟ 31. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ 58 
ΆΘΟ 32. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 60 
ΆΘΟ 33. ΚΑΤΑΤΙΣΗ, ΥΡΟΓΑΦΗ, ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 60 
ΆΘΟ 34. ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ – ΚΑΤΗΣΕΙΣ 62 
ΆΘΟ 35. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ - ΦΟΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ 64 
ΆΘΟ 36. ΡΕΙΟΔΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ 64 
ΆΘΟ 37. ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ – ΖΚΡΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 65 
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ΜΕΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Άρκρο 1.  ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Ραρακάτω παρουςιάηονται ςυνοπτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το  ζργο και τον 

διαγωνιςμό. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ 
ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ (ΑΔΛΡ)  

ΤΙΤΛΟΣ ΖΓΟΥ 
«ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟ ΕΚΝΛΚΟ 
ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ» 

ΡΑΞΗ-YΡΟΕΓΟ –MIS –
ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ: «ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ 
ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ». ΡΑΞΘ: «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΚΝΛΚΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ 
ΤΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΚΑΛ ΡΟΩΚΘΣΘ ΤΘΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘΣ ΣΤΟΥΣ ΆΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 
1,2,3 – ΟΛΗΟΝΤΛΑ ΡΑΞΘ» - «ΥΡΟΕΓΟ 3: 
ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟ ΕΚΝΛΚΟ ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 
ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ» - ΚΩΔΛΚΟΣ Ο.Ρ.Σ. ΡΑΞΘΣ: 296175 . 

KΩΔΙΚΟΙ CPV 

48000000-8, 48612000-1, 48613000-8, 48810000-9, 
48811000-6, 72253200-5, 72253200-5, 72254000-0, 
72254100-1, 72260000-5, 72261000-2, 72262000-9, 
72263000-6, 72311100-9, 72422000-4, 80533100-0  

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

580.000,00 € ΣΥΜΡΕΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΧΩΛΣ ΦΡΑ : € 471.544,70 - ΦΡΑ 
(23 %): € 108.455,30 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΟΛΗΟΝΤΑΛ ΧΩΟΛ: 

a. ΤΘΣ Α.ΔΛ.Ρ. , ΛΕΩΦΟΟΣ ΣΥΓΓΟΥ 44, ΑΚΘΝΑ 
11742  

b. ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ 
ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 37, ΜΑΟΥΣΛ 
151 80 

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 
ΤΟ ΕΓΟ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΥΩΡΑΪΚΘ 
ΖΝΩΣΘ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΥ 
ΤΑΜΕΛΟΥ (ΕΚΤ) ΚΑΛ ΑΡΟ ΕΚΝΛΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΣ ΔΛΕΚΝΘΣ ΑΝΟΛΚΤΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ  
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Ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΧΡΗΗ 
ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (ΕΗΔΗ) 
ΜΕΩ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 
WWW.PROMITHEUS.GOV.GR ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ. ΟΙ 
ΠΡΟΦΟΡΕ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ, ΜΕΩ ΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ WWW.PROMITHEUS.GOV.GR, 
ΣΟΤ Ε..Η.ΔΗ.. ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΟΤ ΟΡΙΖΕΙ Η ΠΑΡΟΤΑ 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ, ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ, Ε 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΟ Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 
ΣΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΣΗ  Τ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «ΣΕΧΝΙΚΕ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ 
ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..)», ΚΑΙ ΣΟ ΠΔ60/07. 

ΚΙΤΗΙΟ ΕΡΙΛΟΓΗΣ 
Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ: ΣΤΘ ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 
WWW.PROMITHEUS.GOV.GR ΤΟΥ ΕΚΝΛΚΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ) (ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΜΟΦΘ) 

ΖΝΤΥΡΘ ΥΡΟΒΟΛΘ (ΓΛΑ ΟΡΟΛΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ 
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ): ΣΤΘΝ ΕΔΑ ΤΘΣ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, 
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΟΥ 44, Τ.Κ. -11722, ΑΚΘΝΑ (ΒΛ. ΤΕΥΧΟΣ 
ΓΛΑ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ) 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ ΔΕΝ ΓΛΝΟΝΤΑΛ ΔΕΚΤΕΣ 

ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 

3 ΜΘΝΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

(Θ ΡΑΑΤΑΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΓΛΝΕΛ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΡΛΝ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΘΣΕΩΣ ΤΘΣ ΑΜΟΔΛΑΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ ΚΑΛ ΡΟΕΓΚΛΣΕΩΣ ΑΡΟ ΤΘΝ 
ΑΜΟΔΛΑ ΔΛΑΧΕΛΛΣΤΛΚΘ ΑΧΘ.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΡΟΕΛ ΝΑ 

ΟΛΟΚΛΘΩΣΕΛ ΚΑΛ ΝΩΛΤΕΑ).  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΟΜΗΝΙΕΣ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΟ 
ΣΥΜΡΛΗΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΙΣΗΜΗΣ 
ΕΦΗΜΕΙΔΑΣ ΤΗΝ 
ΕΥΩΡΑΪΚΗΣ ΖΝΩΣΗΣ 

12/05/2015  

https://webmail.adip.gr:4443/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.promitheus.gov.gr
https://webmail.adip.gr:4443/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.promitheus.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ
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       ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΤΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 

13/05/2015 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 

22/06/2015, ΘΜΕΑ ΔΕΥΤΕΑ  ΚΑΛ ΩΑ 15:00 
(ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ).  

ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΕΛΕΤΗ ΣΗ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ Η 
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ ΤΣΗΜΑ. 
Ο ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΩ 
ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ 
ΤΣΗΜΑ ΜΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΧΡΟΝΟΗΜΑΝΗ 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΗΝ ΠΑΡ.3 ΣΟΤ 
ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Ν.4155/13 ΚΑΙ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΣΗ ΤΑ Π1-
2390/2013 «ΣΕΧΝΙΚΕ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..) 

ΠΡΟΛΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΝΑ 
ΡΟΣΚΟΜΛΣΤΟΥΝ ΣΕ ΕΝΤΥΡΘ ΜΟΦΘ, 
ΡΟΣΚΟΜΛΗΟΝΤΑΛ ΕΝΤΟΣ ΡΟΚΕΣΜΛΑΣ ΤΛΩΝ 
ΕΓΑΣΛΜΩΝ ΘΜΕΩΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΤΘΣ 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. 

ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΟΧΗ 
ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ-
ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ 

ΑΛΤΘΜΑΤΑ ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ-ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΩΝ ΥΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΛ 
ΜΕΧΛ ΤΘΝ 08/06/2015  

ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΟΧΗ 
ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ-
ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΚΑΛ 
ΔΛΕΥΚΛΝΘΣΕΛΣ ΚΑ ΔΟΚΟΥΝ ΤΟ ΑΓΟΤΕΟ ΕΞΙ (6) 
ΗΜΕΕΣ ΡΛΝ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ, ΔΘΛΑΔΙ ΤΟ ΑΓΠΤΕΟ ΤΘΝ 
16/06/2015 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ 
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 
(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΡΟΣΦΟΑ) ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΤΥΡΑ ΡΟΥ 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΣΑΝ 

ΤΕΣΣΕΛΣ ΘΜΕΕΣ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΛΘΞΘ ΤΘΣ ΡΟΚΕΣΜΛΑΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΔΘΛΑΔΘ ΤΘΝ 26/06/2015, 
ΘΜΕΑ  ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΚΑΛ ΩΑ 10:00 . Θ ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘ 
ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑ ΡΕΛΡΤΩΣΘ 
ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΡΑ ΚΑ ΓΛΝΕΛ ΤΘΝ ΛΔΛΑ ΘΜΕΑ 
ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘ ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘ ΣΤΑ 
ΓΑΦΕΛΑ ΤΘΣ ΑΔΛΡ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ
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ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δ. Ν. ΓΕΩΓΛΑΔΘΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΟΥ 44,  11742 ΑΚΘΝΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210 9220238 , 2109220944 

FAX 210 9220143 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟ adipsecretariat@hqa.gr 

Άρκρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2.1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι Αναδόχου για το Ζργο, όπωσ αυτό 

περιγράφεται ςτο Αϋ Μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Το αντικείμενο του ζργου 

αντιςτοιχεί ςτθν εξισ κωδικοποίθςθ CPV:  48000000-8, 48612000-1, 48613000-8, 

48810000-9, 48811000-6, 72253200-5, 72253200-5, 72254000-0, 72254100-1, 72260000-5, 

72261000-2, 72262000-9, 72263000-6, 72311100-9, 72422000-4, 80533100-0. 

2.2. Ο Διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδότθςισ του από το 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια βίου Μάκθςθ» τθν πράξθ «Ανάπτυξθ 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ τθσ Εκπαίδευςθσ και Ρροϊκθςθ 

τθσ Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3 – Οριηόντια Ρράξθ» τθσ 

ΑΔΛΡ ΟΡΣ: 296175. 

2.3. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ μόνο για το ςφνολο των απαιτιςεων. Δεν γίνονται 

δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του 

Ζργου.  

2.4. Τόποσ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ ορίηονται οι χϊροι: τθσ  Α.ΔΛ.Ρ. , ΛΕΩΦΟΟΣ 

ΣΥΓΓΟΥ 44, ΑΚΘΝΑ 11742  και του ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ 

ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 37, ΜΑΟΥΣΛ 151 80 

Άρκρο 3. ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΓΟΥ 

3.1. Το Ζργο: «ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟ ΕΚΝΛΚΟ ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ» ςυγχρθματοδοτείται από τθν ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από 

Εκνικοφσ Ρόρουσ και από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια βίου 

Μάκθςθ» τθν πράξθ «Ανάπτυξθ Εκνικοφ Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ 

τθσ Εκπαίδευςθσ και Ρροϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ 

Ρροτεραιότθτασ 1,2,3 – Οριηόντια Ρράξθ» τθσ ΑΔΛΡ ΟΡΣ: 296175. Το ςφνολο των δαπανϊν 

του Ζργου (κοινοτικι ςυνδρομι και εκνικι ςυμμετοχι), κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του 

Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο κωδικό 

2010ΣΕ04580059 τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζργων (ΣΑΕ) Ε0458.  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ
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3.2. Ο Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των Ρεντακοςίων Ογδόντα 

Χιλιάδων Ευρϊ και Μθδζν Λεπτϊν, € 580.000,00 (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ : € 

471.544,70 - ΦΡΑ (23 %): € 108.455,30). 

Άρκρο 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ 

4.1. Ανακζτουςα αρχι είναι θ ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ 

ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ (ΑΔΛΡ). 

- Διεφκυνςθ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΦΟΥ 44,  11742 Ακινα 

- Τθλζφωνο: 210 9220238, 2109220944   

- Fax: 210 9220143    

- E-mail: adipsecretariat@hqa.gr 

- Ρλθροφορίεσ: Δρ. Ν. Γεωργιάδθσ, Διεφκυνςθ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων & 

Τεκμθρίωςθσ 

Άρκρο 5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1. Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ ευρωπαϊκι και εκνικι 

νομοκεςία και ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ παρακάτω διατάξεισ: 

1. Τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 2004 περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν αναλογικά εφαρμοηόμενθσ, 

2. Του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τθν κατάργθςθ 
του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1784/1999, 

3. Του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου τθσ 11θσ Λουλίου 2006 
περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ 
(ΕΚ) αρικ. 1260/1999, 

4. Του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1828/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 2006 
για τθ κζςπιςθ κανόνων ςχετικά με τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΚ) 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και του κανονιςμοφ (ΕΚ) 
1080/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,  

5. Του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ 
Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε 
με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005», αναλογικά εφαρμοηόμενου, 

6. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), για τισ «Ρρομικειεσ του δθμοςίου 
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τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων», όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

7. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου 
των δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

8. Του Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) για τον «Κανονιςμό Ρρομθκειϊν 
Δθμοςίου», όπωσ εφαρμόηεται αναλογικά για Υπθρεςίεσ, 

9. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) για τθ «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και 
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013», όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

10. Του Ν.4009/2011(ΦΕΚ 195/Α/2011) "Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων", όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

11. Τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ του ΕΣΡΑ (ΦΕΚ Β 
540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

12. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68/20-3-2007), για τθν «Καταχϊρθςθ 
δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 

13. Του Ν. 3861/2010, για τθν «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α'112/13.07.10), 
όπωσ ιςχφει, 

14. Του Ν. 3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων 
ςυμβάςεων – Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου τθσ 21θσ Λουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 
25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθ Οδθγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Αϋ 
173)» όπωσ ιςχφει 

15. Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 
– Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – 
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει 

16. Τθσ υπ’ αρικμ. 12179/14 (ΦΕΚ – 1893 Β/11-7-2014) ΥΑ «Κακοριςμόσ 
θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατό-
τθτα καταχϊριςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου» 

17. Τθσ υπ’ αρικμ. 5143/05-12-2014 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ του τρόπου υπολογιςμοφ, τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ υπζρ 
τθσ Ε.Α.Α.Α.Δ.Θ.Σ.Υ., κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 
του άρκρου 4 του Ν. 4013/2011(Α’ 204) όπωσ ιςχφει» (ΦΕΚ 3335Βϋ/11-12-2014) 

18. Τθσ υπ’ αρικμ. Ρ1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400Β) ΚΥΑ «φκμιςθ των 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων 

19. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) για το «Εκνικό Σφςτθμα 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ ιςχφει, 
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20. Τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) για τισ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

21. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) για τισ «Διοικθτικζσ 
απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του 
Δθμόςιου Τομζα - Τροποποίθςθ των διατάξεων του πδ 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ», 

22. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) για τουσ «Κανόνεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπου αυτόσ ζχει εφαρμογι, 

23. Σησ με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΨ5) εγκφκλιοσ με θέμα 
«Ενημέρωςη για το Εθνικό φςτημα Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)», 

24. Του Νόμου 3374/05 (ΦΕΚ 189/Α/2-8-2005) για τθ «Διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Σφςτθμα μεταφοράσ και ςυςςϊρευςθσ πιςτωτικϊν 
μονάδων - Ραράρτθμα διπλϊματοσ» 

25. Του Νόμου 3848/10, Άρκρο 38, για τθν «Αναβάκμιςθ του ρόλου του 
εκπαιδευτικοφ – κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και 
λοιπζσ διατάξεισ.», 

26. Του N. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 A’) «Ρροςταςία του ατόμου από τθν 
επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα»Το Ν.3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α’) 
«Ρροςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα των 
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν» 

27. Του Ν. 3979/2011 (138 Α’) «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

28. Του Ν.3783/2009, «Ταυτοποίθςθ των κατόχων και χρθςτϊν εξοπλιςμοφ και 
υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ και άλλεσ διατάξεισ» 

29. Του Ν. 3917/2011 «Διατιρθςθ δεδομζνων που παράγονται ι υποβάλλονται 
ςε επεξεργαςία ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι διακζςιμων ςτο κοινό υπθρεςιϊν 
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν ι δθμόςιων δικτφων επικοινωνιϊν, χριςθ ςυςτθμάτων 
επιτιρθςθσ  με τθ λιψθ ι καταγραφι ιχου ι εικόνασ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ και ςυναφείσ 
διατάξεισ» 

30. Του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α’) «Για τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ και 
άλλεσ διατάξεισ, αρ. 88 «υποχρεϊςεισ αναδόχων ζργων πλθροφορικισ» 

31. Του Καν(ΕΚ) 1336/13.12.2013 (ΕΕ L 335/17) ςχετικά με τα χρθματικά όρια 
εφαρμογισ των Οδθγιϊν 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ 

32. Του Ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014), «Αρχζσ δθμοςιονομικισ 
διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και 
άλλεσ διατάξεισ»,  

33. Τθσ υπ’ αρικμ. 10/2012/2280/12 (ΦΕΚ 69 Β/27-1-2012) ΚΥΑ « φκμιςθ 
Κεμάτων Λειτουργίασ Δικτφου Δθμόςιου Τομζα και ζνταξθσ Φορζων» 

34. Τθσ υπ’ αρικμ. ΥΑΡ/Φ.40.4/4345/14 (ΦΕΚ 1860 Β/08-07-2014)  ΥΑ Μθτρϊο 
Ψθφιακισ Υποδομισ των δθμοςίων φορζων». 

35. Του Ν.3614/2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
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παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) 

36. Τθσ με αρ. πρ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-08 Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ 
Διαχείριςθσ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν με αρ. πρ. 43804/ΕΥΚΥ2041/7-9-09 Υπουργικι 
Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και τθ 2θ ζκδοςι τθσ ςτισ 19-7-2010. 

37. Τθσ με αρ. πρ 10366/06-07-2010  Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο 
«Ανάπτυξθ Εκνικοφ Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ, Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ τθσ Εκπαίδευςθσ και 
Ρροϊκθςθ τθσ Κοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3-Οριηόντια 
Ρράξθ» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3 του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» 
με κωδικό ΟΡΣ: 296175 και όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τισ με αρ. πρ. 18283/06-09-2013 , 
21825/23-10-2013  και 4377/28-02-2014.Αποφάςεισ και το ιςχφον Τεχνικό Δελτίο 
Εγκεκριμζνθσ Ρράξθσ (ΤΔΡ). 

38. To N.2527/1997 άρκρο 6, §1 «Συμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου» και όπωσ αυτό 
τροποποιικθκε από το άρκρο 242, §5 του Ν.4072/2013. 

39. Τθσ με αρ. πρωτ. 20739/30.09.2008 Ρρόςκλθςθσ με Κωδ. 10 του 
Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για τθν υποβολι προτάςεων για τθν 
κατθγορία πράξθσ «Ανάπτυξθ εκνικοφ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, διαςφάλιςθσ τθσ 
ποιότθτασ και τεκμθρίωςθσ των Λδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ», κακϊσ και τθσ 1θσ 
Επικαιροποίθςθσ αυτισ με αρ. πρωτ. 15554/19-09-2011 ςτο πλαίςιο των Αξόνων 
Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» 

40. Τθσ με αρ. Ρρωτ. 4827/19.04.2010 (και αρ. Ρρωτ. τθσ ΑΔΛΡ 
381/19.04.2010),  αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ πράξθσ του δικαιοφχου «Αρχι Διαςφάλιςθσ και 
Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ» (Α.ΔΛ.Ρ.), προσ τθν Ειδικι 
Υπθρεςία Διαχείριςθσ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 
Μάκθςθ», 

41. Τθσ με αρ. πρωτ. 1457/6-7-2010 ειςιγθςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», 

42. Τθσ ανάγκθσ ανάκλθςθσ των αποφάςεων ζνταξθσ με αρ. Ρρωτ. 
6484/12.05.2009, 6485/12.05.2009 και 6486/12.05.2009 

43. Των με αρ. 21825/23-102-13, 4377/28-02-2014, 1192/31-3-2014 και 
24395/26-11-2014 Τροποποιιςεων τθσ Οριηόντιασ Ρράξθσ "Ανάπτυξθ εκνικοφ ςυςτιματοσ 
αξιολόγθςθσ, διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ 
ενςωμάτωςθσ ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1, 2, 3, - Οριηόντια Ρράξθ" με κωδικό MIS 
296175. 

44. Τθσ υπ’ αρικμ. 2211/ε/4-11-2014 απόφαςθσ του Συμβουλίου τθσ Αρχισ 
Διαςφάλιςθσ και Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (Α.ΔΛ.Ρ.), που 
αφορά τθν απόφαςθ διενζργειασ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθν 
επιλογι αναδόχου του ζργου «ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟ ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟ ΕΚΝΛΚΟ 
ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ» . 

45. Των εκδοκειςϊν ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω λοιπϊν (πλθν αυτϊν που ιδθ 
προαναφζρκθκαν) κανονιςτικϊν διατάξεων, κακϊσ και άλλων διατάξεων που αναφζρονται 
ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και 
γενικότερα κάκε διάταξθσ (νόμου, Ρ.Δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κλπ.) που διζπει τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
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παραπάνω.  

Άρκρο 6. ΟΙΣΜΟΙ 

6.1. Οι ακόλουκοι οριςμοί κα ζχουν τθν ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθν ςυνζχεια:  

i. Σφμβαςθ: Το ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν 
για τθν προκθρυςςόμενθ προμικεια.  

ii. Ανακζτουςα Αρχι/Αγοραςτισ: θ ΑΔΛΡ θ οποία κα υπογράψει με τον  Ανάδοχο τθ 
ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 

iii. Συμβατικά τεφχθ: το τεφχοσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ με τον 
Ανάδοχο του ζργου και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και 
περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ : α. τθ ςφμβαςθ, β. τθν προκιρυξθ και το τεφχοσ με τουσ 
όρουσ τθσ προκιρυξθσ, γ. τθν Τεχνικι προςφορά του Αναδόχου και δ. τθν Οικονομικι 
Ρροςφορά του Αναδόχου. 

iv. Ανάδοχοσ: Το πρόςωπο ςτο οποίο κα κατακυρωκεί ο παρϊν διαγωνιςμόσ και κα 
κλθκεί να υπογράψει τθ ςφμβαςθ και να εκτελζςει τθν προκθρυςςόμενθ προμικεια. 

v. Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ (εφεξισ «Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ»): Το αρμόδιο για τθν παραλαβι, αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν ςυλλογικό γνωμοδοτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ το οποίο ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί ςυγκρότθςθσ και οριςμοφ μελϊν των ςυλλογικϊν 
οργάνων τθσ διοίκθςθσ (άρκρο 26 του ν. 4024/2011, άρκρο 38 του Ρ.Δ. 118/2007 και άρκρα 
13-15 Ν. 2690/1999).Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ γνωμοδοτεί για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ 
που προκφπτει και κατά τθν Εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

vi. Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (εφεξισ «Επιτροπι 
Ρροςφυγϊν»): Το αρμόδιο ςυλλογικό γνωμοδοτικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το 
οποίο ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί ςυγκρότθςθσ 
και οριςμοφ μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ, για τθν εξζταςθ και 
γνωμοδότθςθ επί των προδικαςτικϊν προςφυγϊν που υποβάλλονται ςτον διαγωνιςμό, για 
τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τον ν. 3886/2010, αποτελοφμενο 
από τρία ι πζντε μζλθ, που δεν ςυμμετζχουν ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. Θ Επιτροπι 
Ρροςφυγϊν γνωμοδοτεί για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ που προκφπτει και κατά τθν 
Εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

vii. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ: Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο το 
οποίο ςυγκροτείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί ςυγκρότθςθσ 
και οριςμοφ μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν 
επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον προμθκευτι και τθν παραλαβι των προσ 
προμικεια ειδϊν ι εκπόνθςθσ μελετϊν. 

viii. Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ): Ολοκλθρωμζνο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν υποβολι 
αιτθμάτων, τον προγραμματιςμό, τθν ζγκριςθ, τθ διαδικαςία προκιρυξθσ και ανάκεςθσ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, με τθ χριςθ και εφαρμογι Τεχνολογιϊν 
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). 

ix. Διαδικτυακι πφλθ ΕΣΗΔΗΣ: Διαδικτυακι πφλθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ, ςτθν οποία λειτουργεί το ΕΣΘΔΘΣ με τθν ονομαςία ςτο διαδίκτυο 
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«ΡΟΜΘΚΕΥΣ» και με λατινικοφσ χαρακτιρεσ «PROMETHEUS» και με θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr. 

x. Οικονομικόσ Φορζασ/Ρρομθκευτισ/Ενδιαφερόμενοσ/Υποψιφιοσ/Ρροςφζρων/: 
Οποιοδιποτε πιςτοποιθμζνο, εγγεγραμμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι 
ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και υποβάλλει θλεκτρονικά προςφορά, με 
ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

xi. Εκπρόςωποσ: Το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ςτθν περίπτωςθ 
που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προςφζροντα, που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο ειδικά εξουςιοδοτθμζνο από τον προςφζροντα 
ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, πρόςωπο 
εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

xii. CPV (Common Procurement Vocabulary) (Κοινό Λεξιλόγιο Ρρομθκειϊν): Ενιαίο 
ςφςτθμα ταξινόμθςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων ι κοινό λεξιλόγιο για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ που κεςπίςτθκε με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Νοεμβρίου 2002 και ανακεωρικθκε με τον 
Κανονιςμό (ΕΚ) 213/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007. 

xiii. Ε.Ο.Χ.: Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ. Συνκικθ με τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα που 
τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1θ Λανουαρίου 1994, από τα εναπομείναντα κράτθ τθσ ΕΗΕΣ, ζχει δθλ. 
μζλθ τθν Λςλανδία, το Λιχτενςτάιν και τθν Νορβθγία και κυρϊκθκε από τθν Ελλθνικι Βουλι. 
με τον Νόμο 2155/93 (ΦΕΚ 104Α/18-6-1993) 

xiv. Διεκνισ Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων (ΣΔΣ): Συμφωνία που ςυνιφκθ ςτο 
πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (ΡΟΕ) που ςυςτικθκε το 1995 και των 
πολυμερϊν διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ που ολοκλθρϊκθκαν ςτισ 15 
Δεκεμβρίου 1993, αντικατζςτθςε τθν Γενικι Συμφωνία Δαςμϊν και Εμπορείου του 1947 
(GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) και κυρϊκθκε από τθν Ελλθνικι Βουλι με 
τον Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α) 

Άρκρο 7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

7.1. Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζχει αποςταλεί για δθμοςίευςθ, 

δθμοςιεφτθκε ι αναρτικθκε, ςτα παρακάτω μζςα ςτισ αναγραφόμενεσ θμερομθνίεσ: 

Μζςο (Ιςτοςελίδα, Τφποσ, κλπ)   
Ημερομθνία ανάρτθςθσ ι 
αποςτολισ προσ δθμοςίευςθ 
ι δθμοςίευςθ 

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 12/5/2015 

Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ – Τεφχοσ 
Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων) 

12/5/2015 

Ελλθνικόσ Τφποσ (δφο Ρανελλαδικζσ οικονομικζσ 
εφθμερίδεσ και δφο τοπικζσ του νομοφ Αττικισ: 
Ναυτεμπορικι,  Χρθματιςτιριο, Κακθμερινι 
Αμαρυςία, Νζα Καλλικζα) 

12/5/2015 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ
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Διαφγεια(https://diavgeia.gov.gr/) 12/5/2015 

Λςτοςελίδα τθσ ΑΔΛΡ (http://www.hqaa.gr) 12/5/2015 

Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ. 12/5/2015 

7.2. Το αναλυτικό τεφχοσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζχει αποςταλεί για δθμοςίευςθ, 

δθμοςιεφτθκε ι αναρτικθκε, ςτα παρακάτω μζςα ςτισ αναγραφόμενεσ θμερομθνίεσ: 

Μζςο (Ιςτοςελίδα, Τφποσ, κλπ)   
Ημερομθνία ανάρτθςθσ ι 
αποςτολισ προσ δθμοςίευςθ 
ι δθμοςίευςθ 

Διαφγεια(https://diavgeia.gov.gr/) 12/5/2015 

Λςτοςελίδα τθσ ΑΔΛΡ (http://www.hqaa.gr) 12/5/2015 

Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων -ΕΣΘΔΘΣ 
(http://www.promitheus.gov.gr) 

13/5/2015 

Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων – ΚΘΜΔΘΣ 
(http://www.promitheus.gov.gr) 

12/5/2015 

Σθμειϊνεται ότι κατά τθν περίοδο ςυγγραφισ του παρόντοσ αναλυτικοφ τεφχουσ οι 

θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ  www.promitheus.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr οδθγοφν 

ςτθν αυτι διαδικτυακι πφλθ θ οποία αποτελεί ςθμείο πρόςβαςθσ τόςο για το ΕΣΘΔΘΣ όςο 

και για το ΚΘΜΔΘΣ.  

7.3. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον περιφερειακό-τοπικό τφπο βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Άρκρο 8. ΡΑΑΛΑΒΗ ΡΟΚΗΥΞΗΣ – ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ – ΡΑΟΧΗ 
ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ 

8.1. Θ παροφςα Ρροκιρυξθ διατίκεται για τουσ ενδιαφερόμενουσ μζςω του διαδικτφου 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΔΛΡ (http://www.hqaa.gr/) και ςτθ διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr, από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ που αναφζρεται ςτο Άρκρο 

1(«Συνοπτικά ςτοιχεία ζργου»).  

8.2. Τα αιτιματα για τθν παροχι ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν-διευκρινίςεων 

υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, που διακζτουν δθλαδι ςχετικά 

διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) φςτερα 

από αίτθςι τουσ. Τα αιτιματα, ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο 

θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.hqaa.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υποχρεωτικά πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων 

που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν 

είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

8.3. Αιτιματα για τθν παροχι ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν-διευκρινίςεων 

υποβάλλονται μζχρι τθν 08/06/2015 H Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ταυτόχρονα και 

ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, 

το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

Το πλιρεσ κείμενο των ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι διευκρινιςεων κα αναρτθκεί 

ςτθν δικτυακι πφλθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

www.promitheus.gov.gr. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι, οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι 

διευκρινίςεισ κα αναρτϊνται ταυτόχρονα ςυγκεντρωτικά ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο 

διαδικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (http://www.hqaa.gr/)  

8.4. Κανζνασ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να 

επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ ΑΔΛΡ. 

Άρκρο 9. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

9.1. Επίςθμθ γλϊςςα του διαγωνιςμοφ είναι θ Ελλθνικι. Πλα τα ςτοιχεία αυτοφ, κακϊσ 

και κάκε ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι 

κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ ελλθνικι μετάφραςθ. Οι τεχνικοί όροι που αναφζρονται ςτισ 

προςφορζσ μποροφν να αναγράφονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ςτθν περίπτωςθ που 

αυτοί δεν μποροφν να αποδοκοφν ςτθν ελλθνικι, αναγράφονται μόνο ςτθν αγγλικι 

γλϊςςα. 

9.2. Τα έγγραφα και τα δικαιολογθτικά που ζχουν ςυνταχκεί ςτθν αλλοδαπι, πρζπει 

επί ποινι απαραδζκτου να φζρουν τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ «Apostille», ςφμφωνα με τθ 

ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961 που κυρϊκθκε με το νόμο 1497/1984, ϊςτε να 

πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. 

9.3. Οι ζγγραφεσ και προφορικζσ ςυνεννοιςεισ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, των 

ενδιαφερομζνων, των διαγωνιηομζνων και του αναδόχου κα διεξάγονται ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, να διευκολφνει τθν επικοινωνία των αλλοδαπϊν 

υπαλλιλων, ςτελεχϊν ςυμβοφλων ι ςυνεργατϊν του με τθν Ανακζτουςα Αρχι, με τθ 

διάκεςθ διερμθνζων. 

Άρκρο 10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

10.1. Οι προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, με εξαίρεςθ τουσ 

τεχνικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά και μποροφν να υποβάλλονται 

ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hqaa.gr/
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10.2. Τα ςτοιχεία των προςφορϊν που υποβάλλονται και ςε ζντυπθ μορφι, πρζπει να 

είναι δακτυλογραφθμζνα και δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ 

διορκϊςεισ, διαγραφζσ. Αν υπάρχει οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, κ.λπ. κα πρζπει 

να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. 

10.3. Οι προςφορζσ πρζπει να αφοροφν ςε ολόκλθρο το ζργο. Τμθματικζσ προςφορζσ δε 

γίνονται δεκτζσ και κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

10.4. Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι των προςφορϊν, διευκρινίςεισ, τροποποιιςεισ ι 

αποκροφςεισ όρων τθσ προκιρυξθσ ι των προςφορϊν, δεν γίνονται δεκτζσ και 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Άρκρο 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

11.1 Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr  του ςυςτιματοσ. 

11.2 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ θλεκτρονικά μζςω 

τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα Ρροκιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο 

άρκρο 11 τθσ  Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», ωσ ιςχφουν. Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να υποβάλουν θλεκτρονικά τθν 

προςφορά τουσ μζχρι τθν 22/06/2015, θμζρα Δευτζρα, ςτισ 15:00. Μετά τθν παρζλευςθ 

τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 

ςτο Σφςτθμα. 

11.3 Μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ, κάκε υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ εκείνων 

που τυχόν κα ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ επί νομίμωσ 

υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 12 του Ρ.Δ. 118/2007 . 

11.4 O χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία 

μζςω του ςυςτιματοσ, βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ 

χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 6 του Ν.4155/2013 

(ΦΕΚ/Α/120- 29.5.2013): «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και Άλλεσ 

Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/2013) και τθν Υ.Α. 

Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013): «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)», ωσ 

ιςχφουν. 

11.5 Θ παροχι των υπθρεςιϊν χρονοςιμανςθσ, αποδεικνφεται με ςχετικι θλεκτρονικι 

επιβεβαίωςθ λιψθσ των προαναφερόμενων φορζων προσ τον χριςτθ των υπθρεςιϊν 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://webmail.adip.gr:4443/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.promitheus.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ
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αυτϊν, θ οποία διαβιβάηεται ςτον χριςτθ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ με αςφαλι κρυπτογραφθμζνο 

τρόπο και θ οποία επζχει κζςθ εγγράφου βζβαιθσ χρονολογίασ. 

11.6 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία  ζχουν 

πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα που παράγονται ςτο Σφςτθμα με τον τρόπο και ςτο χρόνο που 

ορίηεται από τισ κατά περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων του άρκρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το θλεκτρονικό δθμόςιο 

ζγγραφο (ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτϊν τθσ περίπτωςθσ β 

τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του ν. 4155/2013. 

11.7 Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον οικονομικό φορζα, ςθμαίνονται από 

αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ 

του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. Από το ςφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ 

υποβολισ προςφοράσ. 

11.8 Τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που απαιτοφνται από τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθ 

ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα 

θλεκτρονικισ υποβολισ, από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ- χριςτεσ ςε 

μορφι αρχείου .pdf, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο 

άρκρο 11 τθσ  Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», ωσ ιςχφουν.  

11.9 Τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τα οποία ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί 

από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα πρζπει να φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Πςα δεν 

ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και, κατά ςυνζπεια, δεν 

φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι, προςκομίηονται εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν 

από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα ι, 

εφόςον ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που υπάγονται ςτθν περίπτωςθ 

α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014, ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι 

των ακριβϊν αντιγράφων των εγγράφων αυτϊν) ςτθν Ανακζτουςα αρχι. Τζτοια 

δικαιολογθτικά και ςτοιχεία είναι, ενδεικτικά: θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ (υποχρεωτικά 

προςκομίηεται το πρωτότυπο) και τα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ αρχζσ 

ι άλλουσ φορείσ. Οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ τθσ προςφοράσ (που 

υποβάλλονται θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου .pdf) όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον 

προςφζροντα, φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου 

υπογραφισ. Οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ όταν δεν υπογράφονται 

από τον ίδιο τον προςφζροντα απαιτείται θ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

11.10 Πςον αφορά τα ζγγραφα που πρζπει να κατατεκοφν εντφπωσ εντόσ 3 εργαςίμων 

θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, θ αρμόδια επιτροπι αποςφραγίηει τουσ φακζλουσ 

που υποβάλλονται, ςε τόπο και χρόνο που ορίηεται από τθν ίδια με ενθμζρωςθ των 

προςφερόντων, μονογράφει δε όλα τα ςτοιχεία του κακενόσ φακζλου κατά φφλλο. Οι 

προςφζροντεσ δφνανται, εφόςον το επικυμοφν, να παρευρίςκονται κατά το άνοιγμα των 

εγγράφων ςτοιχείων των προςφορϊν εκπροςωποφμενοι από εκπρόςωπό τουσ, ο οποίοσ κα 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα Ροιότθτασ» 

Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι 

 

18 
 

       ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

πρζπει να κατζχει ςχετικι προσ αυτό εξουςιοδότθςθ. Ο φάκελοσ με τα, ωσ ανωτζρω, 

ζντυπα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία (δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι 

φάκελοι, οι οποίοι να είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ 

να αφιςουν ίχνθ) πρζπει να φζρει τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΤΥΡΩΝ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΕΛΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

«ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟ ΕΚΝΛΚΟ ΡΛΘΟΦΟΛΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ» 

Διαγωνιςμόσ:  2211/ε/2014 

Ρροσ:  ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

Λεωφόροσ Συγγροφ 44, Τ.Κ. 11722, ΑΚΘΝΑ 

 

Στοιχεία Διαγωνιηομζνου: επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, αρικμό 

τθλεομοιοτυπίασ και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ τα 

αντίςτοιχα ςτοιχεία όλων των μελϊν τουσ). 

 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Αξιολόγηςησ Προςφορών 

 

11.11 Θ Ανακζτουςα αρχι, ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ 

προςφοράσ ι για το περιεχόμενο των φακζλων που τθ ςυνοδεφουν, τόςο ςτθν εν λόγω 

διαδικτυακι πλατφόρμα, όςο και κατά τθν υποβολι του φακζλου των εντφπων 

δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων (για όποια απαιτείται). 

11.12 Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:  

(α) ζνασ Υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και   

(β) ζνασ Υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».  

11.13 Στον θλεκτρονικό Υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά περιγράφονται 

ςτο Μζροσ Βϋ, Άρκρα 19 και 20 και ςτον θλεκτρονικό Υποφάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά» 

υποβάλλονται όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Μζροσ 

Βϋ, Άρκρο 21. 

11.14 Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται και υποβάλλεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν 

αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει 

ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 

υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ
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θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει 

ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

11.15 Σε περίπτωςθ που θ τεχνικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ 

ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ηθτείται από τον προςφζροντα να 

επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα ςτα ςχετικά 

θλεκτρονικά αρχεία να προςδιορίηονται ποια είναι τα αρχεία αυτά και πωσ κα 

ςυμπλθρωκοφν με παραπομπι ςε ςυγκεκριμζνα άρκρα και παραγράφουσ τθσ διακιρυξθσ. 

Σε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 

φόρμα του ςυςτιματοσ και του ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου, 

υπεριςχφει το τελευταίο. 

11.16 Θ Oικονομικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον 

Υποφάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται 

ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν 

ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 

ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ 

νζου το θλεκτρονικό αρχείο μορφι pdf.  

11.17 Σε περίπτωςθ που θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ 

ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ηθτείται από τον προςφζροντα να 

επιςυνάπτει ςτθν οικονομικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα ςτα ςχετικά 

θλεκτρονικά αρχεία να προςδιορίηονται ποια είναι τα αρχεία αυτά και πωσ κα 

ςυμπλθρωκοφν με παραπομπι ςε ςυγκεκριμζνα άρκρα και παραγράφουσ τθσ διακιρυξθσ. 

Σε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 

φόρμα του ςυςτιματοσ και του ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου, 

υπεριςχφει το τελευταίο. 

Άρκρο 12. ΤΕΚΜΗΙΟ ΑΡΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

12.1 Θ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ προχποκζτει και αποτελεί τεκμιριο 

ότι κάκε διαγωνιηόμενοσ, αλλά και κάκε μζλοσ του – ςε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ 

ςφμπραξθσ, κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ- ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ και ζχει αποδεχκεί 

ανεπιφφλακτα α) το ςφνολο των όρων που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και 

ςτα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν, β) τθσ εφαρμοςτζασ νομοκεςίασ, θ οποία αναγράφεται ςτο 

άρκρο 5 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Άρκρο 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

13.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν οποιαδιποτε φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων ι κοινοπραξίεσ που εδρεφουν ςτθν θμεδαπι, ςτα Κράτθ 
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Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, κακϊσ και ςτα Κράτθ 

– Μζλθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων (G.P.A.) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α’ 139), ι είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει 

Ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κακϊσ και ςε Κράτθ, τα οποία ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ ςυμβάςεων, 

αρκεί να , αςχολοφνται με τθν προμικεια και παροχι υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθ 

παροφςα Διακιρυξθ και να πλθροφν τα κριτιρια χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και 

τεχνικισ ικανότθτασ που τίκενται ςτα ςχετικά άρκρα (14,19,20,21) τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ.  

13.2 Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι 

εγγεγραμμζνα ςτα οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα μζχρι και τθν θμζρα 

υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Τα υποψιφια 

αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα που δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να 

αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ ομοίωσ του κράτουσ 

εγκατάςταςισ τουσ, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ με ανάλογο 

πιςτοποιθτικό ι, εφόςον τζτοιο πιςτοποιθτικό δεν εκδίδεται ςτο οικείο κράτοσ, να 

προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 44 

του Ρ.Δ. 60/2007. 

13.3 Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ 

(υποψιφιοι Ανάδοχοι) απαιτείται:  

α) να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι 
παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και  

β) να εγγραφοφν  ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) 

13.4 Για τθν εγγραφι ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ-Διαδικτυακι πφλθ www. 

promitheus.gov.gr) ακολουκείται θ κατωτζρω διαδικαςία:  

Οι οικονομικοί φορείσ,  αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από το ςφνδεςμο 
«Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό (παρζχοντασ τισ 
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ 
εξισ: 

Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ), 
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που 
αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 
Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  

Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι οποίοι δεν 
διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ 
ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Λdentification Number) και 
ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. 
Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Τμιμα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρρογραμματιςμοφ και Στοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Ρολιτικισ Ρρομθκειϊν τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Ρρομθκειϊν.  

Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και 
ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ: 

- είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

- είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα IX Α για τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο Ραράρτθμα IX Β για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και ςτο Ραράρτθμα IX Γ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του 

Ρ.Δ. 60/2007, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία  να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ 

εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν 

(3) εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) 

ςτθν αρμόδια υπθρεςία.  

Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω 

του Συςτιματοσ.  

13.5 Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Σφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα 

εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ 

λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του 

λογαριαςμοφ του.  

13.6 Ειδικότερα, για τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να 

διακζτουν τθν απαραίτθτθ χρθματοοικονομικι επάρκεια, επαγγελματικι επάρκεια και 

τεχνικι ικανότθτα για τθν εκτζλεςθ του ζργου. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν 

εξειδίκευςθ των εν λόγω απαιτιςεων αναφζρονται ςτο Μζροσ Βϋ, Άρκρα 18,19,20. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν οι οποίεσ υποβάλλουν κοινι προςφορά, οι ςχετικζσ 
απαιτιςεισ πρζπει να πλθροφνται από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ακροιςτικά. 

13.7 Οι ενϊςεισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων που κα λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό 
δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν με ειδικι νομικι μορφι για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 
διαγωνιςμό.  

13.8 Τα μζλθ των ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, 
ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν περίπτωςθ που 
κα τουσ ανατεκεί το ζργο. 

13.9 Ειδικότερα για τισ ενϊςεισ που υποβάλλουν κοινι προςφορά: 

 Θ ζνωςθ υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά:  

- είτε από κάκε ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ,  

- είτε από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 
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 Ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ, ζχει δε ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθν 
υποχρζωςθ να εκπροςωπεί και να ςυντονίηει, κατά τθ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ, αλλά και 
τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, τθν από κοινοφ δράςθ των μελϊν τθσ.  

 Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ 
τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. 

 Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ 
ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ ευκφνθ αυτι 
εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 Σε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ 
βίασ, μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον 
χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ 
ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ 
ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ 
και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ αποδοχι τθσ 
αντικατάςταςθσ είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μπορεί να 
εγκρικεί με απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςι τθσ οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ 

13.10 Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι με άλλα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ςτο Διαγωνιςμό, δεν μπορεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, να μετζχει ςε περιςςότερεσ 

από μία προςφορζσ ωσ μζλοσ ςχιματοσ ι με οποιαδιποτε άλλθ ιδιότθτα (π.χ. ςυμβοφλου, 

δανείηοντοσ χρθματοοικονομικι επάρκεια ι τεχνικι ικανότθτα).  

13.11 Εάν μετά τθν υποβολι των προςφορϊν πραγματοποιθκεί  ςυγχϊνευςθ, ςφμφωνα 

με τθν ζννοια των οδθγιϊν 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ. μεταξφ νομικϊν προςϊπων που 

ςυμμετζχουν ςε διαφορετικζσ προςφορζσ, τότε το νομικό πρόςωπο που είναι απόρροια τθσ 

ςυγχϊνευςθσ κα πρζπει να παραιτθκεί άμεςα από μία εκ των δφο προςφορϊν. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, θ ικανότθτα ςυμμετοχισ του ςυγκεκριμζνου ςχιματοσ κρίνεται με βάςθ 

τα εναπομείναντα μζλθ του ςχιματοσ. 

  

Άρκρο 14. ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

14.1 Αποκλείονται από τθ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ όςοι εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

 Πςοι δεν πλθροφν τα κριτιρια των παραγράφων 1 του άρκρου 45 τθσ Οδθγίασ 
2004/18/Ε.Κ. (άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007) και ςυγκεκριμζνα υπάρχει αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι ςτθν ανακζτουςα αρχι εισ βάροσ του ςυμμετζχοντα ι 
μζλουσ αυτοφ, για ζναν ι περιςςότερουσ λόγουσ που απαρικμοφνται κατωτζρω: 

(α)  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2, 
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
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(β)  δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

(γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 του ν. 2803/2000 (Φ.Ε.Κ. Α’ 
48/3.03.2000), ο οποίοσ ενςωμάτωςε τθ ςφμβαςθ για τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

(δ)  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο 
άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 10θσ Λουνίου 1991, για τθν 
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ με ςκοπό τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ.  

(ε) καταδικάςτθκαν με αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ (αρκ. 30 παρ. 1, 2,3,4,7, 13, 14, 15, 18 και αρκ. 35 παρ.1) ι για κάποιο από 
τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  

Σε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ αναφζρονται 
ςτουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ, ςφμφωνα με τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που 
προςκομίηουν. Ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ νοείται  το φυςικό πρόςωπο που διοικεί και 
εκπροςωπεί ζναντι τρίτων το νομικό πρόςωπο, ςφμφωνα με τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
που προςκομίηουν οι Διαγωνιηόμενοι. 

14.2 Επίςθσ, αποκλείονται και όςοι εμπίπτουν ςε κάποιον από τουσ παρακάτω 

πρόςκετουσ λόγουσ αποκλειςμοφ: 

(α)  τελοφν υπό, ι βρίςκονται ςε διαδικαςία κζςθσ ςε, ι ζχει κινθκεί εναντίον 
τουσ αντίςτοιχθ διαδικαςία για, κατά περίπτωςθ: πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ 
δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι προ-πτωχευτικι 
διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ςυνδιαλλαγισ ι για οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που 
προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ νομοκετικζσ και 
κανονιςτικζσ διατάξεισ. 

(β) ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το 
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα που 
αποδεδειγμζνα διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο διακζτει θ ανακζτουςα αρχι, 

(γ) δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ, όςον αφορά τθν καταβολι 

των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία, 

(δ)  δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ, όςον αφορά τθν καταβολι 

φόρων και τελϊν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι ι 

ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία, 

(ε)  είναι ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν ι 

δεν παράςχουν τισ πλθροφορίεσ κατ’ εφαρμογι των άρκρων 42 ζωσ 48 του Ρ.Δ. 60/2007, 

(ςτ)  αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ 

ανωτζρω κυρϊςεισ από τισ οικείεσ αρχζσ, 
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(θ)  διαγωνιηόμενοι που δεν υποβάλλουν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ τα δικαιολογθτικά και τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται επί ποινι 

αποκλειςμοφ, 

(κ) φυςικά πρόςωπα που ςυμμετείχαν ςτθν εκπόνθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

προκιρυξθσ ι τα οποία κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν απαςχολοφνταν - 

με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ – ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

(ι)  ζχουν καταδικαςκεί βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ με ιςχφ δεδικαςμζνου, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου εκδόκθκε θ απόφαςθ και θ οποία διαπιςτϊνει 

αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι τουσ διαγωγι 

14.3 Σε περίπτωςθ ζνωςθσ που υποβάλλει κοινι προςφορά, οι λόγοι αποκλειςμοφ 

αναφζρονται ςε κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτά και ςυμπαραςφρουν τθν υποψθφιότθτα 

τθσ ζνωςθσ. 

 

Άρκρο 15. ΧΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

15.1 Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για εκατόν ογδόντα 

(180) θμζρεσ από τθν επόμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, με δικαίωμα 

μονομεροφσ παράταςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι για εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ. 

Ρροςφορζσ που αναφζρουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

15.2 Θ ιςχφσ των προςφορϊν μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί 

εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τουσ, κατ’ ανϊτατο όριο 

για χρονικό διάςτθμα 180 θμερϊν. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου 

χρόνου παράταςθσ των προςφορϊν, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ ματαιϊνονται 

υποχρεωτικά, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ότι, κατά περίπτωςθ αιτιολογθμζνα, θ 

ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 

διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν ιςχφ τθσ προςφοράσ τουσ, 

εφόςον τουσ ηθτθκεί, πριν τθν πάροδο του προαναφερόμενου ανωτάτου ορίου, είτε όχι. 

Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ 

παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 

15.3 Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο, μπορεί να γίνει 

και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ τον υποψιφιο μόνο εφόςον 

αυτόσ το αποδεχτεί.  

15.4 Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν Ρροςφορά τουσ ι 

μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ Ρροςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ςε: 

o ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ, 
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o κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ. 

Άρκρο 16. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ 

16.1 Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Εάν υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία 

περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των 

προτάςεων αυτϊν. 

16.2 Θ Ρροςφορά προαιρετικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν τα οποία δεν είναι απαραίτθτα 

για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ δεν αποκλείεται, κα διαχωρίηεται 

όμωσ ςαφϊσ, τόςο ςτθν Τεχνικι όςο και ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά και κα διευκρινίηεται 

ότι πρόκειται περί Ρροςφοράσ προαιρετικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν. 

Άρκρο 17. ΤΛΜΕΣ ΡΟΣΦΟΩΝ - ΝΟΜΛΣΜΑ 

17.1 Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν που αφοροφν ςε οποιαδιποτε προςφερόμενθ υπθρεςία 

κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, 

ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον ΦΡΑ, για παράδοςθ, εγκατάςταςθ και κζςθ 

ςε λειτουργία του λογιςμικοφ ι παροχι τθσ οποιαδιποτε υπθρεςίασ, ελεφκερου ςτον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλζπεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ. 

17.2 Σε ιδιαίτερθ ςτιλθ των ωσ άνω τιμϊν, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα κακορίηει το ποςό 

με το οποίο κα επιβαρφνει ακροιςτικά τισ τιμζσ αυτζσ με τον ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που 

αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΡΑ αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

17.3 Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα 

αναφζρονται ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ κα 

είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν ζκπτωςθ. Επίςθσ δεν επιτρζπονται ςτθν Οικονομικι 

Ρροςφορά ςυνολικζσ εκπτϊςεισ ςε επί επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ 

τιμιματοσ τθσ Ρροςφοράσ. 

17.4 Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για 

κάκε προςφερόμενο είδοσ, για να μπορεί να προςδιορίηεται το ακριβζσ κόςτοσ, ςε 

περίπτωςθ αυξομείωςθσ φυςικοφ αντικειμζνου. Ρροςφερόμενο είδοσ το οποίο 

αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με 

μθδενικι αξία. 

17.5 Θ τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν. 

17.6 Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ 

τιμισ, υπεριςχφει θ τιμι μονάδασ. 
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17.7 Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ ι δίδει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα 

ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

17.8 Για τθν ανάλυςθ των τιμϊν τθσ Ρροςφοράσ τουσ οι υποψιφιοι Ανάδοχοι είναι 

υποχρεωμζνοι να ςυμπλθρϊςουν τουσ ΡΛΝΑΚΕΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (βλ. C.4). 

17.9 Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι 

υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για 

τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 

17.10 Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτοιχεία απαραίτθτα για τθ τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ 

υποχρεοφνται να τα παρζχουν. 

Άρκρο 18. ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

18.1  Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ για 

ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2%, επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι 

9430,90 ευρϊ. 

18.2 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 

ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα 

κράτθ μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, 

που κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997 (Αϋ 139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, 

το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 

παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε 

αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 

18.3 Με τθν εγγυθτικι επιςτολι που αποτελεί αυτοτελι ςφμβαςθ το πιςτωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλει οριςμζνο ποςό μετά από απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται, χωρίσ να μπορεί να ερευνά, οφτε αν 

πράγματι υπάρχει ι αν είναι νόμιμθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι). 

18.4 Θ εγγυθτικι ςυμμετοχισ πρζπει να ςυντάςςεται ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτθν 

παροφςα διακιρυξθ υπόδειγμα 1 και να περιλαμβάνει καταρχιν: 

α. Τθν θμερομθνία ζκδοςθσ. 

β. Τον εκδότθ. 

γ. Τθν υπθρεςία προσ τθν οποία απευκφνεται. 

δ. Τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ. 

ε. Το ποςόν που καλφπτει θ εγγφθςθ. 

ςτ. Τθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του προμθκευτι υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ. 
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η. Τουσ όρουσ ότι : 

Λ. Θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται τθσ 
ζνςταςθσ τθσ διηιςεωσ. 

ΛΛ. Το ποςόν τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθν διάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί 
τον διαγωνιςμό και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ. 

ΛΛΛ. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςόν τθσ κατάπτωςθσ 
υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

ΛV. Ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ 
τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, που κα υποβλθκεί πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. 

θ. Τθν ςχετικι διακιρυξθ, τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ και τα προσ 
προμικεια υλικά. 

κ. Τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. 

 

Αναγκαία ςτοιχεία τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ κατά τθν υποβολι τθσ με τθν προςφορά 
είναι: 

1. θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ από το πιςτωτικό ίδρυμα να καταβάλει οριςμζνο 
ποςό μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο και απευκφνεται 

2. ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ 

3. το ποςόν που καλφπτει θ εγγφθςθ 

4. θ θμερομθνία ζκδοςισ τθσ 

5. τα ςτοιχεία του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεισ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ πζραν των αναγκαίων ςτοιχείων μποροφν 
να καλφπτονται εκ των υςτζρων εντόσ προκεςμίασ 5 θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ 
του προμθκευτι από τθν Υπθρεςία. 

18.5 Σε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε από τουσ Ρρομθκευτζσ, ςτον οποίο κα 

κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ ςφμβαςθ ι να 

κατακζςει προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα 

οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ, οπότε θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ του 

Δθμοςίου. 

18.6  Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά 

τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Σε 

περίπτωςθ που θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ λιγει, θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων 

φορζασ μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, εντόσ 

ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά 
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του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ όπωσ αυτζσ 

ηθτοφνται από τα άρκρα τθσ παροφςθσ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτο 

άρκρο 28 δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ εντόσ τεςςάρων (4) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ είτε τθσ οριςτικισ απόφαςθσ περί απόρριψθσ τθσ 

προςφοράσ τουσ από τα επόμενα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ είτε τθσ οριςτικισ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

18.7 Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ .  

 

Άρκρο 19. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΥ 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

19.1 Στον θλεκτρονικό Υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά» - Τμιμα: «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», υποβάλλονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά.  

19.2 Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ ηθτοφμενεσ περιπτϊςεισ, αυτά μποροφν να αντικαταςτακοφν από 

ζνορκθ βεβαίωςθ του διαγωνιηόμενου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ 

βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι 

προζλευςθσ (αρ. 45 παρ. 3.β οδθγίασ 2004/18/ΕΚ). 

19.3 Σθμειϊνεται ότι, ςτα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ελζγχεται απλϊσ θ ςυνδρομι των 

προχποκζςεων ςτο πρόςωπο του διαγωνιηομζνου προκειμζνου αυτόσ να επιλεγεί (ζλεγχοσ 

pass/fail). Σε περίπτωςθ μθ ςυνδρομισ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ, ο διαγωνιηόμενοσ 

αποκλείεται από τθ ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ.  

19.4 Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να κατακζςουν, μαηί με τθν προςφορά τουσ, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, τα ακόλουκα, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα. Στον παρόντα Υποφάκελο και ςτο Τμιμα: «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», κα 

περιλαμβάνονται τρεισ επιμζρουσ ενότθτεσ: 

- 1θ Ενότθτα: «ΡΟΣΩΡΛΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ» 

- 2θ Ενότθτα «ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΕΡΑΚΕΛΑ» 

- 3θ Ενότθτα «ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΕΡΑΚΕΛΑ ΚΑΛ ΤΕΧΝΛΚΘ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑ» 

Το περιεχόμενο κάκε ενότθτασ αναλφεται ακολοφκωσ.  
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19.5 1θ Ενότθτα: «ΡΟΣΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»: 

Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και 
προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου .pdf 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρκρου 11 τθσ ΥΑ 
Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», του Ρ.Δ. 60/2007 και τισ διατάξεισ  του 
άρκρου 5α.Β.1α του Ρ.Δ. 118/2007, κατά το μζροσ που δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ 
διατάξεισ του ωσ άνω νόμου και τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτζρω: 

Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ 
1. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

Άρκρο 18 τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με το υπόδειγμα C1.1 τθσ παροφςασ. (άρκρο 
157 του Ν. 4281/2014 όπωσ επίςθσ άρκρο 6 παρ.1 περ. αϋ και άρκρο 25 παρ. 4 του 
Ρ.Δ. 118/2007).  

2. Ραραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, εάν θ ςυμμετοχι γίνεται δια αντιπροςϊπων (άρκρο 6 
παρ. 1 περ. γϋ του Ρ.Δ. 118/2007). 

3. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86, ι ιςοδφναμου εγγράφου τθσ χϊρασ 

προζλευςισ του, του νόμιμου εκπροςϊπου κάκε διαγωνιηομζνου, με τθν οποία κα 

δθλϊνεται: 

 ότι ζχει μελετιςει λεπτομερϊσ τουσ όρουσ του Διαγωνιςμοφ, ότι ζχει λάβει 
γνϊςθ όλων των ςτοιχείων τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ και ότι κα αναλάβει 
τθν εκπόνθςθ του ζργου υπό τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ, τουσ οποίουσ 
αποδζχεται κακϋ ολοκλθρία και ανεπιφφλακτα.  

 ότι τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν προςφορά του είναι αλθκι.  

 ότι δεν ςυντρζχουν ςε βάροσ του οι λόγοι αποκλειςμοφ, που περιγράφονται 
ςτο Άρκρο 14 του Μζρουσ Β τθσ παροφςασ, και ςυγκεκριμζνα κα δθλϊνεται 
ότι: 

I. Δεν υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του 
διαγωνιηομζνου, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ λόγουσ που 
απαρικμοφνται κατωτζρω: 

(α)  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 
2, παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

(β)  δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ 
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 
1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

(γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 του ν. 2803/2000 (Φ.Ε.Κ. Α’ 
48/3.03.2000), ο οποίοσ ενςωμάτωςε τθ ςφμβαςθ για τθν προςταςία 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

(δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 
10θσ Λουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.   
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(ε) καταδικάςτθκαν με αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο 
από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ 
τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (αρκ. 30 παρ. 1, 2,3,4,7, 13, 
14, 15, 18 και αρκ. 35 παρ.1) ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ,  

Σε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ 
αναφζρονται ςτα φυςικά πρόςωπα που δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο, 
ςφμφωνα με τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που προςκομίηουν. Ωσ νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ, νοείται το φυςικό πρόςωπο που εκπροςωπεί ζναντι τρίτων 
το νομικό πρόςωπο, ςφμφωνα με τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που 
προςκομίηουν οι Διαγωνιηόμενοι.  

II. Δεν ςυντρζχουν ςε βάροσ του διαγωνιηομζνου οι παρακάτω πρόςκετοι 
λόγοι αποκλειςμοφ: 

(α)  δεν τελοφν υπό, ι βρίςκονται ςε διαδικαςία κζςθσ ςε, ι ζχει κινθκεί 
εναντίον τουσ αντίςτοιχθ διαδικαςία για, κατά περίπτωςθ: πτϊχευςθ, 
εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι προ-πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 
ςυνδιαλλαγισ ι για οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει 
από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ εκνικζσ 
νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ,  

(β)  δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με 
το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι 
του ιδιότθτα που αποδεδειγμζνα διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε 
μζςο διακζτει θ ανακζτουςα αρχι. 

(γ)  ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ, όςον αφορά τθν καταβολι 
των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθν ελλθνικι 
νομοκεςία, 

(δ) ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ, όςον αφορά τθν καταβολι 
φόρων και τελϊν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία 

(ε)   δεν είναι ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι 
πλθροφοριϊν ι δεν παράςχουν τισ πλθροφορίεσ κατ’ εφαρμογι των 
άρκρων 42 ζωσ 48 του Ρ.Δ. 60/2007, 

(ςτ) δεν ζχει υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ ανωτζρω κυρϊςεισ από 
αλλοδαπζσ αρχζσ, εάν είναι αλλοδαπόσ, 

(η) είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, επαγγελματικό ι 
εμπορικό μθτρϊο, ι για τα αλλοδαπά πρόςωπα ότι είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε 
ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ, 

(θ) δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ και δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από 
τουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα, 

(κ)  δεν υποβάλλουν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
τα δικαιολογθτικά και τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται επί ποινι 
αποκλειςμοφ 
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(ι) δεν ζχουν καταδικαςκεί βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ με ιςχφ 
δεδικαςμζνου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου εκδόκθκε θ 
απόφαςθ και θ οποία διαπιςτϊνει αδίκθμα ςχετικό με τθν 
επαγγελματικι τουσ διαγωγι 

 αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ 
των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Άρκρου 28 του Μζρουσ Βϋ τθσ 
παροφςασ Ρροκιρυξθσ. 

 θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο του προκθρυςςόμενου 
ζργου. 

 παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του, που κα απορρζει από 
οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ ι 
ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςισ του.  

 ότι δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, και, επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ 
ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων.  

 κα διατθριςει εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςει μόνο για τουσ ςκοποφσ 
του διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ των υπολοίπων 
προςφορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθ Ρροκιρυξθ και αποτελοφν, κατά διλωςθ των ςυντακτϊν τουσ, 
εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο. 

Επιςθμαίνεται ότι, θ ωσ άνω Υπεφκυνθ Διλωςθ φζρει θμερομθνία εντόσ 
των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ 
καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται 
βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα 
ΚΕΡ. 

4.   Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει εκτόσ από το ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ ζχει ςυςτακεί και λειτουργεί νόμιμα, και ποια πρόςωπα είναι οι 
νόμιμοι εκπρόςωποί του, οι οποίοι και τον δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, 
κακϊσ και τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθν  περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ που 
υποβάλλει κοινι προςφορά (βλζπε ςχετικά άρκρα τθσ παροφςθσ). 

ΔΙΕΥΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΥΡΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ: 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ που υποβάλλει κοινι προςφορά, όλα τα 
παραπάνω ζγγραφα και δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, εκτόσ του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ μεταξφ των μελϊν τθσ 
ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ, το οποίο υποβάλλεται ςε ζνα θλεκτρονικό αντίγραφο. 

Β. Αλλοδαποί 
Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω παραγράφου Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ 

Γ. Νομικά πρόςωπα, Ημεδαπά ι Αλλοδαπά 
Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω παραγράφου Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ. 
1.  Eπιπλζον, ειδικότερα για τα νομικά πρόςωπα : 
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 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει ςφμφωνα με το αρ.3 του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α 74/26.3.2014, 
ςτθν οποία: Να δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ 
τουσ θ επιχείρθςι τουσ δεν τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περ. (2) 
του εδ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 καταςτάςεισ, ότι δεν τελεί 
υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι 
εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ και, επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ 
ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ. 

H υπεφκυνθ διλωςθ για μθ καταδίκθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 
43 του Ρ.Δ. 60/2007 και τθσ περ.1 του εδ.α τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του π.δ. 118/2007 
αφορά ςτο πρόςωπο των διαχειριςτϊν, ομορρφκμων εταίρων ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. 
και Ε.Ε. και του προζδρου του Δ.Σ. και του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. 
Διευκρινίηεται ότι οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται 
από τουσ διαχειριςτζσ, από τουσ ομόρρυκμουσ εταίρουσ, ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. και 
Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. ι 
από οποιονδιποτε άλλο πρόςωπο ζχει τθν εντολι και τθν εξουςία εκπροςϊπθςθσ και 
δζςμευςθσ των ωσ άνω νομικϊν προςϊπων ζναντι τρίτων και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
βάςει νόμιμων παραςτατικϊν εκπροςϊπθςθσ. 
Πλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ για τθν απόδειξθ των ανωτζρω 
ιδιοτιτων και τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ. Συγκεκριμζνα: 
 
2Α. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (Α.Ε.) ι Εταιρείασ 
Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.): 

 ΦΕΚ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ κακϊσ και όλων των τροποποιιςεων 

 ΦΕΚ εκπροςωπιςεωσ τθσ εταιρείασ 

 Ρρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια αρχι 

 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν 
οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο 
και τα όργανα διοίκθςθσ αυτοφ 

 Ρρακτικό απόφαςθσ Δ.Σ. περί εγκρίςεωσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό και 
εξουςιοδότθςθ ςε ςυγκεκριμζνο πρόςωπο που κα παραςτεί ςτο άνοιγμα των 
προςφορϊν. 

 
2Β. Για Θμεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (Ο.Ε. ι Ε.Ε.): 

 Ρρωτότυπο ι νομίμωσ επικυρωμζνο αντίγραφο αλλά και απλό φωτοαντίγραφο με 
τθν προχπόκεςθ να είναι ευκρινζσ του ςυμφωνθτικοφ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ και 
όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του τελευταίου ςε ιςχφ καταςτατικοφ 
τθσ εταιρείασ 

 Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι 
 
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα: 
Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά με αυτά 
που αναφζρονται ανωτζρω υπό παραγράφουσ 2Α ι 2Β, τα οποία προβλζπονται από το 
δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ 
ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα προβλεπόμενα μθτρϊα εταιρειϊν και το 
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τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ηθτοφνται 
ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. 
Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ 
περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου, δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά από ζνορκθ 
βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ υποβολι του δικαιολογθτικοφ. Εάν ςτθ χϊρα αυτι δεν 
προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ, δφναται αυτι να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ 
διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ, 
ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι 
υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω 
νομικζσ καταςτάςεισ (ςφμφωνα με το άρκρο 6 παράγραφοσ 3 του Ρ.Δ118/2007). 
 
Δ. Συνεταιριςμοί  
Κατά περίπτωςθ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό ςτοιχ. Α, 
Β, και Γ.  

 Διευκρινίηεται ότι : 
 θ υπεφκυνθ διλωςθ για το προςκομιηόμενο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου 

ι ιςοδφναμο ζγγραφο αφορά τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ και 
 οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται απ’ 

αυτόν 

Ε. Ενϊςεισ προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά 
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για το κάκε  υποψιφιο μζλοσ, που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Κάκε υποψιφιομζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ πρζπει να 
πλθροί τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεων. 
Επιςημαίνεται ότι η εγγφηςη ςυμμετοχήσ πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγφηςη 
καλφπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των μελών τησ ένωςησ. 

 Θ ζνωςθ προςϊπων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλα τα υποψιφια μζλθ τθσ ενϊςεωσ είτε από εκπρόςωπο 
τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ 
πρζπει να αναγράφεται το μζροσ των ειδϊν ι του ζργου που αναλαμβάνει το κάκε 
μζλοσ ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ. 

 Στθν αίτθςθ ςυμμετοχισ επιςυνάπτεται ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςτο οποίο να 
ορίηονται : 
α) Θ ζκταςθ και το είδοσ ςυμμετοχισ ςτο ζργο και του ποςοςτοφ αμοιβισ, 

κακενόσ από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςε περίπτωςθ ανάλθψθσ του ζργου 
β) Το μζλοσ τθσ ζνωςθσ (φυςικό ι νομικό πρόςωπο) που κα είναι επικεφαλισ τθσ 

ζνωςθσ (leader) 
γ) Τυχόν εξουςιοδότθςθ για κατάκεςθ τθσ κοινισ προςφοράσ και εκπροςϊπθςθσ 

τθσ ζνωςθσ ςτθ φάςθ του διαγωνιςμοφ 

19.6 2θ Ενότθτα «ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΑΚΕΙΑ»: 

Ρροσ απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ  επάρκειασ, των διαγωνιηομζνων   κα πρζπει 
να υποβλθκοφν τα απαραίτθτα εκείνα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθ χρθματοοικονομικι 
τουσ επάρκεια και φερεγγυότθτα προκειμζνου να αναλάβουν τθν υλοποίθςθ του ζργου. 
Συγκεκριμζνα, κα πρζπει καταρχιν να υποβλθκοφν ςυςωρευτικά:  
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1. Ιςολογιςμοί, αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) τελευταίων 
διαχειριςτικϊν χριςεων, ςτισ περιπτϊςεισ που θ δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι, 
ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκαταςτάςεϊσ τουσ, από τουσ 
οποίουσ να προκφπτει, ότι ο μζςοσ όροσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τουσ, για τισ τρείσ 
τελευταίεσ  διαχειριςτικζσ χριςεισ πριν το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιςοφται 
τουλάχιςτο με το 100% του  προχπολογιςμοφ του ζργου.  Εάν, όμωσ, θ επιχείρθςθ 
λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με το υπό προμικεια υλικό, 
κατά χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο ιςολογιςμϊν τριϊν 
οικονομικϊν χριςεων, υποβάλλει όςουσ ιςολογιςμοφσ υπάρχουν, και για τα υπόλοιπα τθσ 
τριετίασ ζτθ υποβάλλει ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. Σε 
περίπτωςθ υποψθφίου που δεν ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, 
είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ αντιγράφων των φορολογικϊν δθλϊςεων ειςοδιματοσ 
που ζχει υποβάλει από τα οποία κα προκφπτει θ κάλυψθ τθσ ανωτζρω ελάχιςτθσ 
απαίτθςθσ ςε ςυνδυαςμό με υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του υποψθφίου 
όπου κα δθλϊνεται ότι τα προςκομιςκζντα αντίγραφα, είναι ακριβι και αλθκι και θ 
χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του υποψθφίου. 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ με αναφορά του φψουσ του κφκλου εργαςιϊν που αφορά ςτθν 
εκτζλεςθ ζργων ςυναφϊν προσ το αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ των τριϊν 
τελευταίων ετϊν πριν το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ελάχιςτθ προχπόκεςθ 
ςυμμετοχισ αποτελεί ο μζςοσ όροσ του κφκλου εργαςιϊν ςυναφϊν προσ το αντικείμενο τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν να ιςοφται 
τουλάχιςτο με το 100% του προχπολογιςμοφ του ζργου. 

Θ μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτιςεισ ςυνεπάγεται 
τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

19.7 3θ Ενότθτα «ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»: 

 

1. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι 

ικανόσ, να αντεπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ 

Ζργου. Ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, ο Υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ πρζπει να :  

 διακζτει  επαγγελματικι μεκοδολογία ςτον τομζα του, ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ι 

παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ, υλοποίθςθσ ι/και ολοκλιρωςθσ λφςεων 

πλθροφορικισ. 

 διακζτει ςτθν οργανωτικι του δομι, οντότθτεσ (ενδεικτικά Τμιματα, Μονάδεσ, 

Υπθρεςίεσ) με αρμοδιότθτα τθν Διαχείριςθ Ζργων, τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν 

Ρλθροφορικισ, τθν Τθλεφωνικι Εξυπθρζτθςθ Ρελατϊν και τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Συςτθμάτων Ρλθροφορικισ, ι ιςοδφναμεσ δομζσ με αρμοδιότθτεσ που ςτθρίηουν 

τισ παραπάνω διεργαςίεσ του κφκλου ηωισ ενόσ Ζργου πλθροφορικισ  
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Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, 

κατακζτοντασ με τθν Ρροςφορά του εντόσ του Φακζλου Δι καιολογθτικϊν Συμμετ οχισ) τα ακόλουκα 

ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 
 

1.1 Αναλυτικι παρουςίαςθ των κάτωκι χαρακτθριςτικϊν του υποψιφιου Αναδόχου: 

- επιχειρθματικι δομι, ςυνεργαςίεσ με εξωτερικοφσ προμθκευτζσ, κανάλια 

εξυπθρζτθςθσ,  

- τομείσ δραςτθριότθτασ και κλάδοι εξειδίκευςθσ 

- προϊόντα και υπθρεςίεσ  

- μεκοδολογίεσ, εργαλεία και τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί  

με ςαφι αναφορά ςτισ οντότθτεσ (π.χ. Τμιματα, Μονάδεσ, Υπθρεςίεσ) οι οποίεσ καλφπτουν 

τθν ανωτζρω Ελάχιςτθ Ρροχπόκεςθ Συμμετοχισ. 

  

1.2 Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ 

τθν υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ Ζργου, τότε κα πρζπει να κατακζςει 

ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω πίνακα κακϊσ και τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε 

περίπτωςθ υπεργολαβικισ ανάκεςθσ τμιματοσ ζργου δεν αίρεται θ ευκφνθ του αναδόχου. Οι 

δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ των υπεργολάβων υποβάλλονται  με υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 

1599/1986 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ,  όπου κα δθλϊνουν ότι το ζργο 

(αντικείµενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ), κακϊσ  και οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από 

αυτό τελοφν εν γνϊςει τουσ, ότι αποδζχονται τθ ςυνεργαςία αυτι και δεςµεφονται να 

ςυνεργαςτοφν µε τον υποψιφιο, εφόςον ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ, ζωσ το πζρασ τθσ διάρκειασ 

του ζργου. 

Ρεριγραφι τμιματοσ Ζργου που προτίκεται ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ανακζςει ςε 

Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου 

Θμερομθν ία 

Δι λωςθσ 

Συνεργαςίασ 

   

   
 

2. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ 

επαγγελματικι ικανότθτα και τεχνογνωςία ςτθν υλοποίθςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.  

Ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ αποτελεί το γεγονόσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ζχει 

ολοκλθρϊςει με επιτυχία τθν υλοποίθςθ, 1 αντίςτοιχου με το προκθρυςςόμενο, ζργο, τα 

τελευταία 3 (τρία) ζτθ. 
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Αντίςτοιχο Ζργο ορίηεται ζνα Ζργο, που αφορά ςε υλοποίθςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 
χρθςιμοποιϊντασ τα προςφερόμενα εργαλεία/λογιςμικά και το οποίο περιλαμβάνει: 

 Ανάπτυξθ μθ τυποποιθμζνου (custom) ςυςτιματοσ 

 Ανάπτυξθ Ρφλθσ 

 Υλοποίθςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ εγγράφων και ροϊν εργαςιϊν 

 Υλοποίθςθ ςυςτιματοσ ανάλυςθσ δεδομζνων και αναφορϊν 

Ολοκλιρωςθ ενόσ Ζργου με επιτυχία νοείται ωσ, θ εντόσ του ςυμβατικοφ 

χρονοδιαγράμματοσ, εντόσ του αρχικοφ προχπολογιςμοφ και εντόσ των προδιαγραφϊν 

ποιότθτασ ολοκλιρωςθ ενόσ αντίςτοιχου Ζργου. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, 

κατακζτοντασ με τθν Ρροςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν) τα ακόλουκα ςτοι χεία 

τεκμθρίωςθσ: 
 

2.1  Ρίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

κατά τα τρία (3) τελευταία ζτθ και είναι αντίςτοιχα με το υπό ανάκεςθ Ζργο. 

Ο Ρίνακασ των κυριότερων ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο 

υπόδειγμα: 

Α/

Α 

ΡΕΛΑΤ

ΘΣ 

ΣΥΝΤΟΜΘ 

Ρ EΛΓΑΦ

Θ ΤΟΥ 

ΕΓΟΥ 

ΔΛΑΚΕ ΛΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣ

ΘΣ 

ΕΓΟΥ 

(από – 

ζωσ) 

ΡΟΫΡΟ-

ΛΟΓΛΣΜΟΣ 

ΡΑΟ

ΥΣΑ 

ΦΑΣΘ 

ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ 

ΡΕIΓΑΦΘ 

ΣΥΝΕΛΣΦ Ο

ΑΣ ΣΤΟ  

ΕΓΟ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟ

ΧΘΣ ΣΤΟ 

ΕΓΟ 

(προχπολο

γιςμόσ) 

ΣΤΟΛΧΕΛ

Ο 

ΤΕΚΜΘ

ΛΩΣΘΣ 

(τφποσ 

&θ 

μ/νία 

         

Ππου: 

- «ΡΑΟΥΣΑ ΦΑΣΘ»: ολοκλθρωμζνο 

«ΣΤΟΛΧΕΛΟ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ»: Οι παραδόςεισ και οι παροχζσ υπθρεςιϊν αποδεικνφονται εάν μεν 
ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από 
τθν αρμόδια αρχι, εάν δε (ο αποδζκτθσ) είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του αγοραςτι 
ι, εφόςον τοφτο δεν είναι δυνατόν, με απλι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα . Στθν 
περίπτωςθ κατάκεςθσ φωτοαντιγράφων γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτφπων εγγράφων που εκδόκθκαν από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ 2α 
του άρκρου 1του Ν.4520/2014  ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ,  ι ευκρινι φωτοαντίγραφα 
από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, κακϊσ και 
ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από 
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 2α του άρκρου 1του Ν.4520/2014. Ομοίωσ, 
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υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 

Από τα παραπάνω ζργα, ζνα (1) τουλάχιςτον, το οποίο είναι αντίςτοιχο με το αντικείμενο 

του υπό ανάκεςθ Ζργου, το οποίο ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ από τον Υποψιφιο Ανάδοχο, 

κα πρζπει να παρουςιάηεται αναλυτικά. 

Σθμειϊνεται ότι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και 

αξιοπιςτίασ των δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ προςδιοριςμζνουσ πελάτεσ, 

τουσ οποίουσ αναφζρει ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ. 

3. Να διακζτει ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρει ςε πζρασ 

επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν 

προςόντων και εμπειρίασ . Συγκεκριμζνα απαιτείται κατ’ ελάχιςτον: 

- το 30% του ανκρωποχρόνου που κα διατεκεί για το Ζργο να καλφπτεται από 

υπαλλιλουσ
1
 του υποψιφιου Αναδόχου (δθλ. ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%). 

- ωσ μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου να διατίκεται ςε ρόλο Υπεφκυνου Ζργου (project manager), 

υπάλλθλοσ ι ςτζλεχοσ, με Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν και τουλάχιςτον 5ετι  

επαγγελματικι εναςχόλθςθ ςε Διαχείριςθ Ζργων Ρλθροφορικισ. 

- Θ προτεινόμενθ Ομάδα Ζργου επιπλζον του Υπεφκυνου Ζργου κα πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα ςτελζχθ: 

o Ζνα ςτζλεχοσ με 5ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςτθν 

υλοποίθςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τίτλο ςπουδϊν 

Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ. 

o Ζνα ςτζλεχοσ με 3ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςτθν τεχνικι 

υποςτιριξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τίτλο ςπουδϊν 

Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ. 

o Ζνα ςτζλεχοσ με 1ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία  τθν τελευταία 

πενταετία ςτθν εφαρμογι του πρότυπου SDMX και τίτλο ςπουδϊν 

Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ 

o Ζνα ςτζλεχοσ με 3ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςτθν 

εκπαίδευςθ χρθςτϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τίτλο ςπουδϊν 

Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για να παρζχει επαρκι τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ ανωτζρω προχπόκεςθσ 

                                                      
1
 Ππωσ εμφανίηονται ςτθ μιςκολογικι κατάςταςθ του υποψθφίου Αναδόχου, θ οποία ΔΕΝ 

ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ να προςκομιςτεί 
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ςυμμετοχισ, οφείλει να ςυνυποβάλει ςτθν Ρροςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν 

Συμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ 
 

3.1 Ρίνακασ των υπαλλιλων του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, 

ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/

Α 

Εταιρεία (ι Ζνωςθ/  

Κοινοπραξία) 

Ονοματεπϊνυμο 

Μζλουσ Ομάδασ Ζργου 

όλοσ ςτθν Ομάδα 

Ζργου - Κζςθ ςτο 

ςχιμα υλοποίθςθσ 

Ανκρωπομιν

εσ 

Ροςοςτό 

ςυμμετοχι

σ* (%) 

      

      

      

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    
 

3.2 Ρίνακασ των ςτελεχϊν των Υπεργολάβων του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν 

Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:  

Α/

Α 

Επωνυμία Εταιρείασ 

υπεργολάβου 

Ονοματεπϊνυμο 

Μζλουσ Ομάδασ Ζργου 

όλοσ ςτθν Ομάδα 

Ζργου – Κζςθ ςτο 

ςχιμα υλοποίθςθσ 

Ανκρωπομιν

εσ 

Ροςοςτό 

ςυμμετοχ

ισ*(%) 

      

      

      

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    
 

3.3 Ρίνακασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν 

Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/

Α 
Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ Ομάδασ Ζργου 

όλοσ ςτθν Ομάδα 

Ζργου – Κζςθ ςτο 

ςχιμα υλποίθςθσ 

Ανκρωπομιν

εσ 

Ροςοςτό 

ςυμμετοχι

σ* (%) 

     

     

     

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*ωσ Ροςοςτό Συμμετοχισ του Μζλουσ ορίηεται το πθλίκο των ανκρωπομθνϊν του δια των ςυνολικϊν 
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προςφερόμενων ανκρωπομθνϊν (άκροιςμα των μερικϊν ςυνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςυμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Ρίνακα, κα πρζπει να κατακζςει 

δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν υπό τθν μορφι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ με 

κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτισ οποίεσ οι ςυνεργάτεσ κα δθλϊνουν ότι ζχουν λάβει 

γνϊςθ του ςυνόλου των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ότι δζχονται να ςυνεργαςτοφν με 

τον υποψιφιο ανάδοχο, ποιοσ κα είναι ο ρόλοσ τουσ ςτο ςχιμα υλοποίθςθσ και ποιο κα είναι 

το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ. 

3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου (βάςει του 

υποδείγματοσ ςτο Μζροσ C τθσ Διακιρυξθσ) από τα οποία να αποδεικνφεται ευκζωσ και χωρίσ 

άλλθ αναγκαία πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, θ εξειδίκευςθ, τα επαγγελματικά προςόντα και θ 

εμπειρία του ςχετικά τισ απαιτιςεισ που αναλαμβάνει όπωσ προκφπτει από τον ρόλο που 

προτείνετε να ζχει ςτθν ομάδα Ζργου. 

19.8 ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΛΣ 

Θ αρμόδια Επιτροπι δφναται να ηθτιςει από τον υποψιφιο Ανάδοχο διευκρινίςεισ επί των 

ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα υποβάλει επί ποινι 

αποκλειςμοφ εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν λιψθ του ςχετικοφ αιτιματοσ. Ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει εκτόσ των ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ και 

κάκε άλλο ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ που κεωρεί ότι τεκμθριϊνει τθν ικανότθτα για ςυμμετοχι 

του ςτον διαγωνιςμό ςτθν ανάλογθ κατθγορία δικαιολογθτικϊν μόνο κατά τθν υποβολι τθσ 

πρόταςθσ και όχι εκ των υςτζρων. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να 

υποβάλλονται ανάλογα με τθ φφςθ τουσ χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / 

Κοινοπραξίασ ι ςυγκεντρωτικά για τθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία, 

- οι ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ είναι δυνατόν να καλφπτονται ακροιςτικά 

ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και μθ διάκριςθσ των διαγωνιηομζνων 

Αν ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 

(3) διαχειριςτικϊν χριςεων, κατακζτει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ 

του ικανότθτασ για το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του. 

Επιτρζπεται θ κάλυψθ των ελάχιςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ i και ii ανωτζρω, από 

τρίτουσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 45 παρ. 2 και 46 (παράγραφοσ 3) του ΡΔ 60/2007. Στθν 

περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ προςκόμιςθ – εντόσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ – τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ δζςμευςθσ του τρίτου, ότι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, κα κζςει ςτθ διάκεςθ του υποψθφίου τουσ αναγκαίουσ πόρουσ. 

Στοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
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Άρκρο 20. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΥ: 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» - 
ΤΜΗΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» 

20.1 Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», 

υποβάλλεται θλεκτρονικά θ Τεχνικι Ρροςφορά. Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται 

ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν 

ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 

ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ 

νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

20.2 Εάν  οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 

ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά 

υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Στοιχεία ι/και δικαιολογθτικά τθσ 

τεχνικισ προςφοράσ του προςφζροντοσ που δεν φζρουν ψθφιακι υπογραφι του 

οικονομικοφ φορζα υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf 

και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι. Οι προςφορζσ για να χαρακτθριςκοφν καταρχιν αποδεκτζσ και να 

αξιολογθκοφν κα πρζπει με ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, να είναι πλιρεισ, ςαφείσ, 

αναλυτικζσ, τεκμθριωμζνεσ δεόντωσ υπογεγραμμζνεσ και να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ 

(τεχνικζσ, πλθρότθτασ περιεχομζνου, βεβαιϊςεων κ.λπ.) που αναφζρονται ςτθν παροφςα 

Διακιρυξθ.   

20.3 .Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

πρζπει να περιζχει τα παρακάτω ςε ςειρά: 

Α/Α Τίτλοσ ενότθτασ / υπο-ενότθτασ τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
Σφμφωνα με 

παραγράφουσ: 

1 Τεχνικι Λφςθ  

1.1 Ρροτεινόμενθ Αρχιτεκτονικι – Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτθριςτικά Λφςθσ Α3.1,  Α3.2  και 
C.3.1.1 

1.2 Τεχνικά χαρακτθριςτικά λειτουργικϊν ενοτιτων και λογιςμικοφ Α3.3, C3.1.2-7 και 
C 3.2  

1.3 Οριηόντιεσ Λειτουργίεσ και Διαλειτουργικότθτα Α3.4, Α3.5 και 
C.3.1.8-9 

1.4 Χαρακτθριςτικά Αςφάλειασ, Ευχρθςτίασ και Ρροςβαςιμότθτασ  Α3.6- Α3.8, και 
C.3.1.10-12 

2 Ρροςφερόμενεσ Υπθρεςίεσ  

2.1 Υπθρεςίεσ Μετάπτωςθσ Δεδομζνων Α4.1 και C3.3.1 
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Α/Α Τίτλοσ ενότθτασ / υπο-ενότθτασ τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
Σφμφωνα με 

παραγράφουσ: 

2.2 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ  Α4.2 και C.3.3.2 

2.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Α4.3,  Α4.4, 
C.3.3.3-4 

2.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ, Υποςτιριξθσ, Συντιρθςθσ και Τιρθςθσ Επιπζδου 

Υπθρεςιϊν 

Α 4.5-Α4.8 και 
C.3.3.5 

3 Υλοποίθςθ Ζργου (Μεκοδολογία  - Χρονοδιάγραμμα)  

3.1 Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ (Φάςεισ και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ) Α3.10 και C.3.4.1 

3.2 Οργάνωςθ Ραραδοτζων 
Α3.11, C3.1.13 και 

C.3.4.1 

3.3 Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου Α5 και C.3.4.2 

4 Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ Σφμφωνα με C.3 

5 

Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, χωρίσ τιμζσ 

 Η εμφάνιςθ τιμισ/ τιμϊν ςτον εν λόγω πίνακα 

αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ Ρροςφοράσ. 

 Για τισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται νζεσ εκδόςεισ 

λογιςμικοφ και αυτζσ παρζχονται από τον 

καταςκευαςτι του λογιςμικοφ ςαν ξεχωριςτό 

προϊόν/υπθρεςία με αξία, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να αναγράφει το εν λόγω 

προϊόν/υπθρεςία ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ (χωρίσ τιμζσ). 

Σφμφωνα με C.4 

Επίςθσ ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει να περιζχει: 

- τεκμθριωτικό υλικό για το λογιςμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.) 

- οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ρροςφορά του 

υποψιφιου Αναδόχου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα 

Διακιρυξθ, αλλά και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ 

ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 
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υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει 

υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ 

απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν 

πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Αν θ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» υπάρχει κενό τότε αποτελεί «Επικυμθτι» προδιαγραφι που 

υπερκαλφπτει το ελάχιςτο απαιτοφμενο και Ρροςφορζσ που υπερκαλφπτουν τισ ελάχιςτεσ 

προδιαγραφζσ ςυνεκτιμοφνται, επί τω βελτίω ςφμφωνα με τθ ςυναφι ομάδα κριτιριων ςτθν 

οποία εντάςςεται. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΛ/ΟΧΛ 

εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ 

που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ 

ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει 

τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι 

αποτελεί ελάχιςτθ. 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι 

αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ 

και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν 

κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν 

αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να 

είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). 

Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ 

κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ 

αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 

προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 

20.4 Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΛΝΑΚΩΝ 

ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. Θ αρμόδια Επιτροπι 

κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν 

αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.  Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ 

«ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται 

ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο. 
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20.5 Επιςθμαίνεται ότι ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία 

περίπτωςθ να εμφανίηονται αμζςωσ ι εμμζςωσ ςτοιχεία τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 

Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων όρων όπωσ «δωρεάν») 

ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Άρκρο 21. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΥΡΟΦΑΚΕΛΟΥ 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» 

21.1 Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των 

άρκρων 10 και 11 του Μζρουσ Β.  Θ οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων δεν μπορεί, 

επί ποινι αποκλειςμοφ, να είναι ανϊτερθ του προχπολογιςμοφ τθσ προκιρυξθσ. 

21.2 Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 

θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από 

τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου 

πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο 

προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

21.3 Σε περίπτωςθ που θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ 

ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά 

υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, με τουσ απαιτοφμενουσ πίνακεσ και 

ςτοιχεία τθσ οικονομικισ προςφοράσ όπωσ ηθτοφνται ςτθ ςυνζχεια και δίνονται ςτο ςχετικό 

παράρτθμα (C4) τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ.  

21.4 Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν το ςφνολο του αντικειμζνου του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ (τμθματικζσ προςφορζσ) ςε περίπτωςθ που υποβλθκοφν, δεν λαμβάνονται 

υπόψθ. 

21.5 Τυχόν εκπτϊςεισ κα πρζπει να ζχουν υπολογιςτεί κατά είδοσ, και το τελικό ποςό 

για κάκε αντικείμενο / υπθρεςία να είναι αυτό που κα αναγραφεί ςτθν οικονομικι 

προςφορά. Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 

απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ 

υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. Θ ευκφνθ όμωσ για τθν ακρίβεια των αναφερομζνων 

βαρφνει αποκλειςτικά τον προμθκευτι. 

21.6 Θ μθ ςυμμόρφωςθ με τα παραπάνω μπορεί να επιφζρει τθν ποινι του 

αποκλειςμοφ. 

21.7 Ο υποφάκελοσ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τον οποίο κα υποβάλει ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει ςυμπλθρωμζνουσ τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (βλ. 

C.4). 

21.8 Για τισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται νζεσ εκδόςεισ λογιςμικοφ και αυτζσ 

παρζχονται από τον καταςκευαςτι του λογιςμικοφ ςαν ξεχωριςτό προϊόν/υπθρεςία με 
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αξία, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπθρεςία 

ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

Άρκρο 22. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΕΝΤΥΡΩΝ 
ΦΑΚΕΛΩΝ 

22.1 Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ 

θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, τθν   26/06/2015, 

θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10.00, μζςω τθσ αρμόδιασ, πιςτοποιθμζνθσ ςτο ςφςτθμα, 

Επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), 

εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων 

ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. 

22.2 Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των 

θλεκτρονικϊν Υποφακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Οι 

θλεκτρονικοί Υποφάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά 

μζςω τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα 

γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν 

αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. 

22.3 Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των Υποφακζλων «Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν 

θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των Υποφακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ 

των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. 

22.4 Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ 

μορφι για κάκε ςτάδιο του διαγωνιςμοφ είναι τθν ίδια θμερομθνία με τθν θλεκτρονικι 

αποςφράγιςθ του αντίςτοιχου θλεκτρονικοφ υποφακζλου και μετά το πζρασ τθσ 

θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ. 

Άρκρο 23. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

23.1.  Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν και τθν αποςφράγιςθ των 

ςχετικϊν εντφπων φακζλων, θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν από 

τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, μζςω του ςυςτιματοσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

23.2. Συγκεκριμζνα, μζςα από το Σφςτθμα, ι εκτόσ ςυςτιματοσ ανάλογα με τθν ενζργεια:  
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a. θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, θ οποία ζχει οριςκεί από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι και τα μζλθ τθσ είναι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, προβαίνει ςτθ 

διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των, κατά περίπτωςθ, φακζλων και υποφακζλων των 

προςφορϊν. 

b. θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωςθ πρακτικά και τισ αποφάςεισ αξιολογιςεισ των φακζλων και Υποφακζλων των 

προςφορϊν.  

c. θ Ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των 

θλεκτρονικϊν προςφορϊν. 

d. οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι απόρριψθ 

τθσ προςφοράσ τουσ. 

e. θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν 

Ανακζτουςα αρχι του διαγωνιςμοφ απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ - 

οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι 

χριςτεσ-οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ, εντόσ των κατά περίπτωςθ 

προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται. 

23.3. Κατά τθν αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, 

πραγματοποιείται:  

 Αξιολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, που βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του φακζλου 

«Οικονομικι Ρροςφορά».  

 Τελικι Αξιολόγθςθ.  

23.4. Μετά το πζρασ και τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει 

τον τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων κατά φκίνουςα ςειρά αξιολόγθςθσ, από 

τον οποίο και προκφπτει ο προτεινόμενοσ από τθν αρμόδια Επιτροπι Ανάδοχοσ του ζργου. 

Θ αρμόδια Επιτροπι διαβιβάηει το Ρρακτικό τθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία μεριμνά 

για τθν κοινοποίθςθ πρόςκλθςθσ ςτον αναδειχκζντα Ανάδοχο του ζργου ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραφο 28.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

23.5. Τα πρακτικά τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν ςχετικά με τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν κακϊσ και 

του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, εγκρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι με 

τθν ζκδοςθ μίασ εκτελεςτισ διοικθτικισ πράξθσ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια γνωςτοποιείται 

ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ, με μζριμνά τθσ. Επιςθμαίνεται, ότι ςτουσ υποψθφίουσ 

Αναδόχουσ κοινοποιοφνται οι εκτελεςτζσ αποφάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 

ζγκριςθ ι μθ των ειςθγιςεων – πρακτικϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ και 

όχι τα πρακτικά τθσ Επιτροπισ και  ότι ςφμφωνα με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 237 τεφχοσ Α’ 

5/12/2012), Άρκρο 21 «υκμίςεισ για τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν ΕΣΡΑ», άρκρο 3, 

παράγραφοσ 6 θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, για τα αποτελζςματα του ςταδίου ελζγχου των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και του ςταδίου αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, να 
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εκδϊςει μια και μόνο εκτελεςτι διοικθτικι πράξθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ. 

Ομοίωσ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, για τα αποτελζςματα του ςταδίου αξιολόγθςθσ τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ και του ςταδίου ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 

προςωρινοφ αναδόχου, να εκδϊςει μια και μόνο εκτελεςτι διοικθτικι πράξθ του αρμοδίου 

οργάνου διοίκθςθσ . 

23.6. Το ζργο κα ανατεκεί με βάςθ τθ ςυμφερότερθ προςφορά, θ οποία κα προκφψει 

από τθ ςτάκμιςθ τθσ βακμολόγθςθσ τεχνικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ των προςφερόντων 

και των αντίςτοιχων οικονομικϊν προςφορϊν ςφμφωνα με τα άρκρα τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ που ορίηουν τουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν (άρκρα 23 - 27).  

23.7. Σε περίπτωςθ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ςτοιχεία και πλθροφορίεσ 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα 

ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά τουσ, τότε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να κζτει ςχετικι 

ςιμανςθ με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ και να ενθμερϊνει τθν αρμόδια 

Επιτροπι κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα 

δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι.  Θ ζννοια 

τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου 

που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

23.8. Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ Ρροςφοράσ θ αρμόδια Επιτροπι κα προβεί ςτα 

παρακάτω: 

- Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν 

απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και ελάχιςτων 

προχποκζςεων ςυμμετοχισ 

- Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί 

ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ 

- Κατάταξθ των Ρροςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ Ρροςφοράσ με 

βάςθ τον ακόλουκο τφπο: 

Λi = (70) * ( Βi / Βmax ) + (30) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά  

Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 

Kmin  το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι  

Κi το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i  

Λi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ. 
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Άρκρο 24. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ  

24.1 Θ Βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα “Κριτιρια 

Αξιολόγθςθσ”, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον Ρίνακα ςτο Άρκρο 25. Πλα τα επί μζρουσ 

κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα 100 ζωσ 110 βακμοφσ. 

24.2 Θ βακμολογία των επί μζρουσ κριτθρίων: 

-  είναι 100 όταν καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ / 

προδιαγραφζσ *απαράβατοι όροι+, 

-  αυξάνεται ζωσ 110 όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ *απαράβατοι 

όροι+ και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ 

υποχρεωτικζσ ι/και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ. 

24.3 Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία του, το οποίο ςτρογγυλοποιείται 

ςτα 2 δεκαδικά ψθφία, και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε Ρροςφοράσ είναι το άκροιςμα 

των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Άρκρο 25. ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΙΤΗΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

25.1 Θ αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων, για τθν επιλογι του 

καταλλθλότερου, κα γίνει με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

 ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συντελεςτισ 

βαρφτθτασ 

(%) 

Σχετικζσ παρ. Α 

ΜΕΟΥΣ & 

Ρινάκων 

Συμμόρφωςθσ 

1 Ρροδιαγραφζσ Τεχνικισ Λφςθσ (70%)  

1.1 Αρχιτεκτονικι – Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτθριςτικά Λφςθσ 20% Α3.1,  Α3.2  και 
C.3.1.1 

1.2 Ρροδιαγραφζσ  Λειτουργικϊν Ενοτιτων και Λογιςμικοφ 40% Α3.3, C3.1.2-7 και 
C 3.2  

1.3 Χαρακτθριςτικά Διαλειτουργικότθτασ και Οριηόντιων Υπθρεςιϊν 5% Α3.4, Α3.5 και 
C.3.1.8-9 

1.4 Αςφάλεια, Ευχρθςτία, Ρροςβαςιμότθτα 5% Α3.6- Α3.8, και 
C.3.1.10-12 

2 Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν (25%)  

2.1 Υπθρεςίεσ Μετάπτωςθσ Δεδομζνων 10% Α4.1 και C3.3.1 

2.2 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ  5% Α4.2 και C.3.3.2 

2.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 5% Α4.3,  Α4.4, 
C.3.3.3-4 

2.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ, Υποςτιριξθσ, Συντιρθςθσ και Τιρθςθσ 

Επιπζδου Υπθρεςιϊν 
5% 

Α 4.5-Α4.8 και 
C.3.3.5 
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 ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συντελεςτισ 

βαρφτθτασ 

(%) 

Σχετικζσ παρ. Α 

ΜΕΟΥΣ & 

Ρινάκων 

Συμμόρφωςθσ 

3 Μεκοδολογία Οργάνωςθσ, Διοίκθςθσ και 

Υλοποίθςθσ Ζργου  
(5%) 

 

3.1 Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου (Φάςεισ, Ραραδοτζα, Ορόςθμα) 
3% 

 Α3.10-11, 
C3.1.13  και 
C.3.4.1 

3.2 Σχιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου 2% Α5 και C.3.4.2 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 
Επεξιγθςθ Κριτθρίων:  

Ανά κατθγορία και κριτιριο αξιολογοφνται: 

1 Ρροδιαγραφζσ Τεχνικισ Λφςθσ  

1.1 Αρχιτεκτονικι – Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτθριςτικά Λφςθσ  

 Θ κάλυψθ των τεχνικϊν απαιτιςεων για τθν αρχιτεκτονικι κακϊσ και τα 

τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτθριςτικά τθσ λφςθσ. 

 Θ αναλυτικι και τεκμθριωμζνθ περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ αρχιτεκτονικισ. 

 

1.2 Ρροδιαγραφζσ  Ζτοιμου Λογιςμικοφ και Υποςυςτθμάτων 

Για κάκε ζνα από τα προςφερόμενα πακζτα ζτοιμου λογιςμικοφ που ηθτοφνται:  

 Θ κάλυψθ των λειτουργικϊν και τεχνικϊν απαιτιςεων του ζργου 

 Θ καταλλθλότθτα του προςφερόμενου λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα 

υποςυςτιματα – εφαρμογζσ και τθν αρχιτεκτονικι τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ 

 Τυχόν περιοριςμοί που «επιβάλλονται» από το είδοσ των προςφερόμενων 

εκδόςεων και αδειϊν αυτϊν και αφοροφν δυνατότθτεσ μελλοντικισ 

αναβάκμιςθσ. 

 Επιπλζον λειτουργικότθτεσ που προςφζρονται, πζραν των ηθτοφμενων ςτθν 

παροφςα, οι οποίεσ κρίνεται ότι ςυμβάλουν ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του 

Ζργου 

Για κάκε ζνα από τα Υποςυςτιματα που ηθτοφνται: 

 Θ κάλυψθ των λειτουργικϊν και τεχνικϊν απαιτιςεων του ζργου 

 Θ αναλυτικι και τεκμθριωμζνθ περιγραφι τθσ υλοποίθςθσ των απαιτοφμενων 

Υποςυςτθμάτων 

 Επιπλζον λειτουργικότθτεσ που προςφζρονται πζραν των ηθτοφμενων ςτθν 

παροφςα, οι οποίεσ κρίνεται ότι ςυμβάλουν ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του 

Ζργου 
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1.3 Χαρακτθριςτικά Διαλειτουργικότθτασ και Οριηόντιων Υπθρεςιϊν 

 Θ κάλυψθ των απαιτιςεων του Ρίνακα C3.1.8 και τhσ Ραρ. A3.4.  

 Θ τεκμθριωμζνθ και ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ 

διαςφνδεςθσ με τρίτα ςυςτιματα (χριςθ ανοιχτϊν προτφπων, διεκνϊσ 

κακιερωμζνων τεχνολογιϊν κλπ) ςφμφωνα και με τισ απαιτιςεισ τθσ Ραρ. A3.5 

και του Ρίνακα C3.1.9. 

 

1.4 Αςφάλεια, Ευχρθςτία, Ρροςβαςιμότθτα  και Τεκμθρίωςθ. 

 Θ Μεκοδολογία και τα μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ και 

εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων 

 Θ Μεκοδολογία για τθν προςταςία των δεδομζνων τόςο κατά τθν αποκικευςι 

τουσ όςο και κατά τθ διακίνθςι τουσ 

 Το προτεινόμενο ςχζδιο/πλάνο για επαναφορά των δεδομζνων αλλά και των 

εφαρμογϊν μετά από φυςικι βλάβθ ι/και καταςτροφι. 

 Θ κάλυψθ των απαιτιςεων των Ραρ. A3.6-A3.8 και των Ρινάκων C.3.1.10 ωσ C 

3.1.12. 

 

2 Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν 

2.1 Υπθρεςίεσ Μετάπτωςθσ Δεδομζνων 

 Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία και τα εργαλεία.  

 

2.2 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 

 Το αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ ανά κατθγορία εκπαιδευομζνων 

 H εκπαιδευτικι διαδικαςία και θ διαχείριςθ αυτισ 

 Λδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί ςτισ προςφερόμενεσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά 

κατθγορία χρθςτϊν 

 

2.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ και Ραραγωγικισ Λειτουργίασ  

 Τυχόν επιπλζον υπθρεςίεσ πζραν των ηθτοφμενων ςτθν παροφςα διακιρυξθ 

 

2.4 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ, Υποςτιριξθσ, Συντιρθςθσ και Τιρθςθσ Επιπζδου Υπθρεςιϊν  

 Θ χρονικι διάρκεια τθσ προςφερόμενθσ Εγγφθςθσ πζραν τθσ ηθτοφμενθσ 

 Θ προςφορά υπθρεςιϊν κατά τθν περίοδο τθσ Εγγφθςθσ πζραν των 

ηθτοφμενων ςτθν παροφςα 

 Θ προςφορά υπθρεςιϊν κατά τθν περίοδο τθσ Συντιρθςθσ πζραν των 

ηθτοφμενων ςτθν παροφςα 
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3 Μεκοδολογία Οργάνωςθσ, Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου  

3.1 Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου (Φάςεισ, Ραραδοτζα, Ορόςθμα) 

 Θ καταλλθλότθτα, ςυνάφεια και ςυνοχι τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ 

ςχετικά με τισ ανάγκεσ του ζργου. 

 Θ πλθρότθτα τθσ κατανόθςθσ των απαιτιςεων του ζργου. 

 Θ προςζγγιςθ του Αναδόχου όςον αφορά ςτθν οργάνωςθ ςε επιμζρουσ φάςεισ 

και παραδοτζα (και πακζτα εργαςίασ). 

 Θ ανάδειξθ των ςθμαντικϊν οροςιμων που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ του 

ζργου. 

 

3.2 Σχιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου  

 Θ αντιςτοιχία ρόλων και απαιτιςεων ζργου, θ μζκοδοσ επικοινωνίασ για τθ 

λιψθ αποφάςεων και ςτθ διακυβζρνθςθ τθσ ομάδασ ςε ςχζςθ με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

 Θ Επάρκεια του προφερόμενου ανκρωποχρόνου ςε ςυνάρτθςθ με τθ φφςθ των 

επί μζρουσ Ραραδοτζων και Ρακζτων Εργαςίασ 

 Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ του Αναδόχου όςον αφορά ςτθ Διοίκθςθ και 

Υλοποίθςθ του Ζργου, ςε αντιςτοιχία με καταξιωμζνα πρότυπα. 

Άρκρο 26. ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΣΥΓΚΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

26.1 Το ςυγκριτικό κόςτοσ Κ κάκε Ρροςφοράσ περιλαμβάνει:  

- το ςυνολικό κόςτοσ για το Ζργο, χωρίσ ΦΡΑ (Ρίνακασ C4.3) 

- το κόςτοσ ςυντιρθςθσ 4 ετϊν μετά τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ, χωρίσ ΦΡΑ (Ρίνακασ C 

4.4),  όπωσ προκφπτει από τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου 

Αναδόχου. 

Άρκρο 27. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

27.1 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και τθσ 

Αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν,  ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο 

Διαγωνιςμόσ, καλείται να υποβάλλει προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι και εντόσ 

προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν (Ν. 3614/2007, άρκρο 25) από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ 

που του αποςτζλλεται θλεκτρονικά, μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείου. pdf 

και ςε φάκελο με  ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα δικαιολογθτικά για 

τθν κατακφρωςθ, τα οποία περιγράφονται ςτο άρκρο 28 τθσ παροφςθσ. Τα 

δικαιολογθτικά για τθν κατακφρωςθ προςκομίηονται ςτθν ΑΔΛΡ και ςε ζντυπθ μορφι 
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(πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα ι, εφόςον ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ 

φορείσ που υπάγονται ςτθν περίπτωςθ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014, 

ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των εγγράφων 

αυτϊν) από τον προςφζροντα,  εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. 

27.2 Σε θμερομθνία που κα κακορίηεται με τθν ανωτζρω απόφαςθ (και κα 

γνωςτοποιείται ςτον υποψιφιο ανάδοχο) αποςφραγίηεται ο θλεκτρονικά ο Φάκελοσ 

Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. Τθν ίδια θμζρα γίνεται και φυςικι αποςφράγιςθ του 

ζντυπου φακζλου που κατατζκθκε, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια 

Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου κατά φφλλο. Στθ διαδικαςία αυτι 

καλοφνται να παραςτοφν όςοι ζχουν υποβάλλει παραδεκτι τεχνικι και οικονομικι 

Ρροςφορά. 

27.3 Θ αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ειςθγείται ςτο 

αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο αποφαίνεται με ςχετικι του απόφαςθ 

και με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι του. 

27.4 Σε περίπτωςθ αποδοχισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι 

καλεί εγγράφωσ τον Ανάδοχο ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, να υποβάλλει 

τα απαραίτθτα Δικαιολογθτικά και Νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τθν υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ, τα οποία κα είναι ςφμφωνα με τθν επιςτολι τθσ πρόςκλθςθσ. 

27.5 Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προςφζροντοσ και κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Συμμετοχισ 

του. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί τον επόμενο ςτον τελικό Ρίνακα 

Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων υποψιφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογθτικά 

Κατακφρωςθσ και ςυνεχίηεται θ διαδικαςία ωσ ανωτζρω. 

Άρκρο 28. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ 

28.1 Θ υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ γίνεται ζντυπα και θλεκτρονικά 

ςφμφωνα με όςα αναφζρκθκαν ςτο άρκρο 27 τθσ παροφςθσ. Τυχόν απαιτοφμενεσ 

δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ 

ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται  από τον προςφζροντα  εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 

θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι ςτθν ΑΔΛΡ. Γίνονται δεκτά 

πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα ι, εφόςον ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ 

φορείσ που υπάγονται ςτθν περίπτωςθ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014, 

ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των εγγράφων 

αυτϊν. 

28.2 Τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ είναι τα εξισ:  
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 Α. Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ. 

(1) Απόςπαςμα Ροινικοφ  Μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, 
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για : 
1) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 
29.1.1998,ςελ. 1). 

2) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 
31.12.1998, ςελ. 2). 

3) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 
27.11.1995, ςελ. 48). 

4) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 
τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Λουνίου 1991, για τθν 
πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, 
ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) 
θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 
3424/2005 (Αϋ 305). 

5) υπεξαίρεςθ 
6) εκβίαςθ 
7) πλαςτογραφία 
8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11)  απάτθσ 
12)  Ραράβαςθ του Αγορανομικοφ Κϊδικα για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (άρκ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 
35 παρ. 1) 

 
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ζκδοςθσ αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου, αυτό μπορεί να αντικακίςταται από ςχετικι ζνορκθ 
βεβαίωςθ του τελευταίου ςτθν οποία κα δθλϊνεται θ αδυναμία ζκδοςθσ 
αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου από αρμόδια αρχι κακϊσ 
και ότι δεν ζχουν εκδοκεί αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ για τα ανωτζρω 
αδικιματα εισ βάροσ του υποψθφίου. 
 
(2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν 
Ανακζτουςα αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ : 
 δεν τελεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ  
 δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθσ 
 δεν τελεί ςε κακεςτϊσ εξυγίανςθσ και κατακζςεωσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ 

προ-πτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ κατά τα άρκρα 99 επ. του Ν. 
3588/2007 όπωσ ιςχφει 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα Ροιότθτασ» 

Μζροσ B: Γενικοί και Ειδικοί Προι 

 

53 
 

       ΑΧΘ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΝΩΤΑΤΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 

 

 δεν τελεί ι δεν ζχει κινθκεί εναντίων τουσ θ διαδικαςία κιρυξθσ ςε εκκακάριςθ, 
παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό, ςυνδιαλλαγι. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό 
εκδίδεται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από 
τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
 
(3)Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι 
ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(κφριασ και επικουρικισ). 
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό 
εκδίδεται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από 
τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

Το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντοσ κα αφορά όλουσ 
τουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε  ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςι του 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του εργοδότθ) και όχι μόνον τουσ εργαηόμενουσ με ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Για τθ διαπίςτωςθ του οργανιςμοφ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον 
οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, 
προςκομίηονται : 

i) κατάςταςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα, 
κεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι και, 

ii) υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι-παρζχοντα υπθρεςίεσ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ςφμφωνα με το αρ.3 του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α 74/26.3.2014, με τθν οποία κα 
δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι 
απαςχολοφμενοι ς’ αυτιν. Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται μαηί με τα λοιπά 
πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου. 

 
(4) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι 
ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό 
εκδίδεται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από 
τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
 
(5)Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι 
τθν επίδοςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ περί κατακφρωςθσ. 
 
(6) Υπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 8 του 1559/1986, 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται: 

 Πτι δεν ζχουν αποκλειςτεί από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου με απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

 Πτι οι επιχειριςεισ δεν υπόκεινται ςε νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ. 

 Πτι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ που ςυμμετζχουν ςτο 
διαγωνιςμό δεν ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε 
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χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανά 
περίπτωςθ. 

 Β. Οι Αλλοδαποί. 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω παραγράφου Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ. 

Εάν ςε κάποια Χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ 
περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου, δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά από ζνορκθ 
βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ υποβολι του δικαιολογθτικοφ. Εάν ςτθ χϊρα αυτι δεν 
προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ, δφναται αυτι να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ 
διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ, 
ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι 
υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω 
νομικζσ καταςτάςεισ. 

Θ μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτιςεισ ςυνεπάγεται τθν 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 Γ. Νομικά Ρρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω παραγράφου Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ και Βϋ 
Αλλοδαποί. 
 
 
Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου  ι άλλου ιςοδφναμου εγγράφου 
αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ είναι: 
 

 φυςικά πρόςωπα 

 για τα νομικά πρόςωπα οι νόμιμοι εκπρόςωποί του 
 

και επιπλζον 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο 
να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ 
απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ 
ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. 
γϋπερ. 2 του Ρ.Δ. 118/2007). 

 Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ 
εκκακάριςθσ ι διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον 
αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ 
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Αυτοδιοίκθςθσ2, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι 
εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E. και, όςον αφορά ςτθν 
ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ 
ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ3.  

 Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο 
τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό 
επιχείρθςθσ (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. γϋπερ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007). 

Θ μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτιςεισ ςυνεπάγεται τθν 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 Δ. Οι Συνεταιριςμοί 

Κατά περίπτωςθ,  τα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω παραγράφου Α. Ζλλθνεσ 
πολίτεσ και Βϋ Αλλοδαποί 
και επιπλζον 
Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 
Θ μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτιςεισ ςυνεπάγεται τθν 
απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 Ε. Ενϊςεισ προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε μζλοσ που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. εϋ του Ρ.Δ. 118/2007). 
 
Θ ζνωςθ υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλα τα μζλθ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με 
ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 
Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. 
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε μζλοσ, που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και 
εισ ολόκλθρο.  Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, θ ευκφνθ 
αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το 
χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν 
ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. 
Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τα 
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με 
τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. 

                                                      
2
.  Ρροςοχι: Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ζχουν 

τροποποιθκεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 189/8-8-2007), από τθν 8-8-2007 θ αρμοδιότθτα για τθ 
λφςθ τθσ Α.Ε. και τον διοριςμό εκκακαριςτϊν ανικει ςτο πολυμελζσ πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ.  
3
.  Ρροςοχι: Οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 1892/1990 ζχουν καταργθκεί με το άρκρο 181 του Ν. 

3588/2007 «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 153/10-7-2007).    
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Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ μποροφν να 
προτείνουν αντικαταςτάτθ. Θ αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Επίςθσ, τα μζλθ τθσ Επιτροπισ μποροφν, εφόςον αμφιβάλλουν ωσ προσ τθν προςωπικι 
κατάςταςθ των ςυμμετεχόντων, να απευκφνονται ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για να λάβουν 
τισ πλθροφορίεσ που κεωροφν απαραίτθτεσ για τθν προςωπικι κατάςταςθ αυτϊν. Πταν 
οι πλθροφορίεσ αφοροφν ζναν ςυμμετζχοντα εγκατεςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 
Ε.Ε., θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτά τθ ςυνεργαςία των αρμόδιων αρχϊν. Τα 
αιτιματα αυτά αφοροφν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ μζλουσ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο ςυμμετζχων, τα νομικά ι/και φυςικά πρόςωπα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεχομζνωσ, των διευκυντϊν επιχείρθςθσ, ι οποιουδιποτε 
προςϊπου ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου του υποψθφίου 
ι του προςφζροντοσ. 

28.3 Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του 

προςφζροντοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται δφο εργάςιμεσ θμζρεσ 

μετά και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι 

ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν 

που υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο 

ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. Τθν ϊρα και 

θμερομθνία που ορίςτθκε κατά τα ανωτζρω, θ Επιτροπι αποςφραγίηει θλεκτρονικά τον 

υποβλθκζντα φάκελο. 

28.4 Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 

διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των 

Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ που αποςφραγίςτθκε. 

28.5 Ο φάκελοσ των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, αποςφραγίηεται 

τθν ίδια θμζρα μετά το πζρασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ του φακζλου που 

υποβλικθκε θλεκτρονικά, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που 

δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Θ επιτροπι 

αποςφραγίηει ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθσ τον υποβλθκζντα φάκελο των δικαιολογθτικϊν 

ςε ζντυπθ μορφι, μονογράφει δε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά φφλλο. 

28.6 Θ αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ειςθγείται ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία αποφαίνεται ςχετικά και, κατόπιν αποδοχισ των 

Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, εκδίδει τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ 

του διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο και τθ γνωςτοποιεί ςε αυτόν και ςτουσ λοιποφσ 

ςυμμετζχοντεσ. Στθν ωσ άνω απόφαςθ ςυμπεριλαμβάνονται και τα αποτελζςματα τθσ 

αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ και τθσ τελικισ αξιολόγθςθσ και κατάταξθσ των 

προςφορϊν. 

28.7 Στθν περίπτωςθ που το αποτζλεςμα του προκθρυςςόμενου ζργου κατακυρωκεί ςε 

Ζνωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει από τθν Ζνωςθ να ςυςτιςει κοινοπραξία. 
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28.9 Θ κατακυρωτικι απόφαςθ που κα εκδοκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, μετά το 

πζρασ τθσ διαδικαςίασ του Διαγωνιςμοφ, δεν ςυνιςτά ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ Σφμβαςθ 

κα ςυναφκεί με τον Ανάδοχο, υπό τουσ όρουσ του νόμου και ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν παροφςα Ρροκιρυξθ, και κα τεκεί ςε ιςχφ από και με τθν υπογραφι 

τθσ. 

Άρκρο 29. ΑΡΟΙΨΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

29.1 Θ απόρριψθ Ρροςφοράσ γίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ. 

29.2 Θ Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία 

ι περιςςότερεσ από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

1. Ζλλειψθ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 13 τθσ 

παροφςθσ. 

2. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ ι/ και παράβαςθ οποιαςδιποτε υποχρζωςθσ 

των άρκρων 19,20,21 τθσ παροφςθσ. 

3. Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ των ελάχιςτων προχποκζςεων 

ςυμμετοχισ του άρκρου 19. 

4. Χρόνοσ ιςχφοσ Ρροςφοράσ μικρότεροσ από το ηθτοφμενο. 

5. Χρόνοσ παράδοςθσ Ζργου μεγαλφτεροσ από τον προβλεπόμενο. 

6. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ, ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ, υπό αίρεςθ ι/ και δεν προκφπτει 

με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 

7. Ρροςφορά που δεν καλφπτει πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

8. Ρροςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. 

9. Ρροςφορά που θ προςφερόμενθ εγγφθςθ είναι μικρότερθσ χρονικισ διάρκειασ από τθν 

ελάχιςτθ ηθτοφμενθ, δεν διαρκεί ακζραιο αρικμό ετϊν και δεν καλφπτει το ςφνολο τθσ 

προςφερόμενθσ λφςθσ. 

10. Ρροςφορά που δεν ςυνοδεφεται από τθ νόμιμθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο 

διαγωνιςμό. 

11. Ρροςφορά που αφορά μόνο ςε μζροσ του Ζργου και δεν καλφπτει το ςφνολο των 

ηθτοφμενων υπθρεςιϊν/προϊόντων. 

12. Ρροςφορά που το κόςτοσ ςυντιρθςθσ του Ζργου (βλ. πίνακα C4.4 / ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΛΚΘ 

ΕΤΘΣΛΑ ΑΞΛΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (ΧΩΛΣ ΦΡΑ)») για κάκε ζτοσ μετά τθν προςφερόμενθ Ρερίοδο 

Εγγφθςθσ και ζωσ τθ λιξθ τθσ ΡΕΣ είναι μεγαλφτερο του 8% τθσ ΣΥΝΟΛΛΚΘΣ ΑΞΛΑΣ (ΧΩΛΣ 

ΦΡΑ) τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου Αναδόχου για το Ζργο (βλ. πίνακα C4.3/ 

πεδίο «ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» ςτιλθσ «ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ ΕΓΟΥ (ΧΩΛΣ ΦΡΑ)»). 
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13. Αςυνικιςτα χαμθλι Οικονομικι Ρροςφορά: Σε περίπτωςθ που θ τιμι μιασ 

οικονομικισ προςφοράσ κρίνεται από τθν Επιτροπι ωσ αςυνικιςτα χαμθλι, θ επιτροπι 

δφναται να ηθτιςει εγγράφωσ διευκρινίςεισ. Μετά τθν εξζταςθ των υποβλθκζντων 

ςτοιχείων και διευκρινίςεων, θ Επιτροπι ειςθγείται (ςφμφωνα με το άρκρο 52 του Ρ.Δ. 

60/2007) με πρακτικό ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν αποδοχι ι αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ 

προςφοράσ αυτισ.  

14. Ρροςφορά θ οποία εμφανίηει οποιοδιποτε ςτοιχείο του προςφερομζνου κόςτουσ ςε 

είδοσ, προϊόν ι υπθρεςία, ι ςε μερικό ι γενικό ςφνολο ςε άλλο μζροσ πλθν των αντιτφπων 

τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

15. Ρροςφορά που παρουςιάηει διαφορζσ μεταξφ των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ και των 

Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ χωρίσ τιμζσ. 

16. Ρροςφορά που παρουςιάηει διαφορζσ μεταξφ των Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

χωρίσ τιμζσ και των αντιςτοίχων Ρινάκων Οικονομικισ Ρροςφοράσ με τιμζσ. 

17. Ρροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του Ζργου. 

29.3 Θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει, ανεξάρτθτα 

από το ςτάδιο που βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, Ρροςφορά υποψθφίου Αναδόχου για τθν 

οποία προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι απόρριψθσ ι λόγοι αποκλειςμοφ του Υποψθφίου, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

Άρκρο 30. ΡΟΣΦΥΓΕΣ 

30.1 Οι προςφυγζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά  από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (Ν.3886/2010 ), μζςω του ςυςτιματοσ και 

επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf, το οποίο φζρει 

ψθφιακι υπογραφι.  

30.2 Πςον αφορά ςτθν κατάκεςθ των ςχετικϊν παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 

υποβάλλονται από τουσ πιςτοποιθμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ με τθ διαδικαςία που 

ορίηεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

30.3 Μετά τθν υποβολι των προςφυγϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 

εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων 

ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ. 

Άρκρο 31. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ  

31.1 Κριτιριο ανάκεςθσ είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

Ρροςφοράσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν τεφχοσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο20 

(παρ. 2,α ΛΛ) του Ρ.Δ. 118/2007 . Θ κατακφρωςθ γίνεται κατόπιν ελζγχου των υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ 
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Αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ. Θ κατακφρωςθ (Άρκρο 5 παρ. 2, 

ν. 3886/2010) γίνεται αφοφ παρζλκουν 10 θμζρεσ για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 

προςφυγισ με αφετθρία τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτουσ 

ενδιαφερομζνουσ (λοιποφσ υποψθφίουσ).  Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ του 

Ζργου ςτον ανάδοχο γνωςτοποιείται ςε αυτόν και ςτουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ. 

31.2 Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ιςοδφναμεσ προςφορζσ τελικόσ Ανάδοχοσ επιλζγεται 

θ προςφορά του οποίου ζχει τθ μεγαλφτερθ ςτακμιςμζνθ βακμολογία κατά τθν αξιολόγθςθ 

των τεχνικϊν προςφορϊν. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κατά τθν αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 

προςφορϊν, ο Ανάδοχοσ αναδεικνφεται με διαπραγμάτευςθ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι 

προςφζροντεσ που είχαν ιςοδφναμεσ προςφορζσ, εφόςον οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

δεν είναι διαιρετζσ. 

31.3 Στθν περίπτωςθ που θ προκθρυςςόμενθ προμικεια κατακυρωκεί ςε ζνωςθ 

προςϊπων, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει από τθ ζνωςθ να ςυςτιςει κοινοπραξία 

με ι χωρίσ νομικι προςωπικότθτα, του κειμζνου τθσ Συμβάςεωσ διαμορφουμζνου 

αναλόγωσ. 

31.4 Πταν ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν προςκομίηει, ι δεν υποβάλει θλεκτρονικά οπου 

απαιτείται θλεκτρονικι υποβολι, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα 

δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 28 τθσ παροφςθσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 

προμθκευτι με τθν αμζςωσ επόμενθ ςυμφερότερθ προςφορά. Σε περίπτωςθ που και 

αυτόσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία 

απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προμθκευτι με  τθν αμζςωσ 

επόμενθ και οφτω κακϋ εξισ. Αν κανζνασ από τουσ προμθκευτζσ δεν προςκομίηει, ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα από τα 

ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται.  

31.5 Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ όταν ο ςυμμετζχων υποβάλλει ψευδι ι ανακριβι υπεφκυνθ 

διλωςθ των άρκρων 18,19,20 και 28 τθσ παροφςθσ ι ο υπόχρεοσ προσ τοφτο προςφζρων 

δεν προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ ζνα ι 

περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τα άρκρα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ (άρκρα 18,19,20 και 28), καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ 

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του. Επίςθσ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ 

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του, εφόςον από τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά 

προκφπτει ότι δεν πλθροφνται τα ςτθ διακιρυξθ κακοριηόμενα ελάχιςτα αναγκαία όρια των 

οικονομικϊν και τεχνικϊν προχποκζςεων του άρκρου 8α του ΡΔ 118/07. 

31.6 Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται μετά το τζλοσ τθσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ, να υπογράψει 

Σφμβαςθ Συντιρθςθσ με τον Ανάδοχο, με τίμθμα το κόςτοσ ςυντιρθςθσ που αναφζρεται 

ςτθν Ρροςφορά του. Το κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ δεν είναι επιλζξιμο και κα 

καλυφκεί από τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

31.7 Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ςτον Ανάδοχο κα γίνει εγγράφωσ από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 
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Άρκρο 32. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

32.1 Θ  Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται ςτθ βάςθ του ζννομου ςυμφζροντόσ τθσ κατά τθν 

ελεφκερθ κρίςθ τθσ και αηθμίωσ γι' αυτι, να απορρίπτει ι να αποδζχεται μερικϊσ ι ολικϊσ, 

τισ προςφορζσ. Θ Ανακζτουςα αρχι επίςθσ δικαιοφται να ακυρϊνει το διαγωνιςμό, ι να 

τον αναβάλλει, είτε τζλοσ να προςφεφγει ςε διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

32.2 Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ με ειςιγθςι τθσ μπορεί να προτείνει ματαίωςθ των 

αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 21 περ. δϋ, εϋ, ςτϋ 

και ηϋ του Ρ.Δ. 118/2007. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν 

αποκλειςτικι κρίςθ τθσ και αηθμίωσ για αυτιν να ματαιϊςει ι να επαναλάβει το 

διαγωνιςμό ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, και ιδίωσ: 

α) για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το 
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ, 

β) εάν το αποτζλεςμα κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό, 

γ) εάν υπιρξε μεταβολι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό ανάκεςθ ζργο, 

δ) και για τουσ λόγουσ που ορίηονται ςτο άρκρο 21 περ. δϋ, εϋ, ςτϋ και ηϋ 
του Ρ.Δ. 118/2007. 

32.3 Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν κα ζχουν 

δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο. 

Άρκρο 33. ΚΑΤΑΤΙΣΗ, ΥΡΟΓΑΦΗ, ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

33.1 Μεταξφ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ και του Αναδόχου κα υπογραφεί Σφμβαςθ. Τυχόν 

υποβολι ςχεδίων Σφμβαςθσ από τουσ υποψθφίουσ μαηί με τισ Ρροςφορζσ τουσ, δε 

δθμιουργεί καμία δζςμευςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι. Θ Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθ Διακιρυξθ και τθν 

Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει 

όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ. Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα 

κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν. Για κζματα 

που δε κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε περίπτωςθ 

που ανακφψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, κα λαμβάνονται 

υπόψθ κατά ςειρά θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου, θ Οικονομικι του Ρροςφορά και θ 

παροφςα Διακιρυξθ, εφαρμοηομζνων επίςθσ ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων 

του Αςτικοφ Κϊδικα. 

33.2  Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατά τθ φάςθ τθσ κατακφρωςθσ, μετά από ειςιγθςθ 

τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να κατακυρϊςει μζροσ του φυςικοφ αντικειμζνου μικρότερο 

ωσ το 50% από το οριηόμενο ςτθν παροφςα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 21 Ρ.Δ. 

118/07, μθ αυξανομζνου, ςε κάκε περίπτωςθ του ανϊτατου ορίου προχπολογιςμοφ τθσ εν 

λόγω προμικειασ. 
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Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου δεν μπορεί να ξεπερνά τουσ τρείσ (3) μινεσ. Οι 

υποψιφιοι ανάδοχοι μποροφν να ολοκλθρϊςουν και ςε μικρότερο ςυνολικό χρόνο 

το ζργο.  

Θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν γνωμοδοτιςεωσ τθσ αρμόδιασ 

Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ και προεγκρίςεωσ από τθν 

αρμόδια Διαχειριςτικι Αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3614/2007. 

33.3 Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να 

προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των 

αποτελεςμάτων του ελζγχου των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, για υπογραφι τθσ 

ςχετικισ Σφμβαςθσ προςκομίηοντασ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, το 

φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον δφο μινεσ πζρα από τον 

προβλεπόμενο χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου. Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω δζκα 

(10) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, ι 

προςζλκει αλλά δεν κατακζςει Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, εντόσ του ανωτζρω 

χρονικοφ ορίου, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, και να καταπζςει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ, χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ ςτον επόμενο ςτθ ςειρά 

κατάταξθσ διαγωνιηόμενο. Θ απόφαςθ αυτι λαμβάνεται εισ βάροσ του εκπτϊτου και κα 

αφορά κάκε μζτρο για τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ ανωτζρω 

Εγγυθτικι Επιςτολι εκδίδεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.2). 

33.4 Θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ που αφορά ςτον Ανάδοχο ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ 

Σφμβαςθ, επιςτρζφεται μετά τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του αναδόχου καταπίπτει αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά 

του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που 

αναφζρονται ςτα άρκρα 18,19,20 και 28, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτο 

άρκρο 28 δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. Οι Εγγυιςεισ Συμμετοχισ των υπόλοιπων υποψθφίων Αναδόχων επιςτρζφονται 

εντόσ τεςςάρων (4) από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ είτε τθσ οριςτικισ απόφαςθσ περί 

απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ από τα επόμενα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ είτε τθσ 

οριςτικισ απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 157 Ν.4281/2014). 

33.5 Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ και θ Εγγφθςθ Ρροκαταβολισ (εφόςον  

απαιτθκεί εγγυθτικι προκαταβολισ) επιςτρζφονται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του Ζργου, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από 

τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και μετά τθν κατάκεςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ 

Λειτουργίασ.  

33.6 Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του 
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Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997 (Αϋ 139) και ζχουν, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 

και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Εγγυιςεισ που 

εκδίδονται ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται 

υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

33.7 Εάν μετά τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ και πριν από τθν παράδοςθ 

εξοπλιςμοφ/ζτοιμου λογιςμικοφ, ςτα πλαίςια τθσ πρόταςθσ επικαιροποίθςθσ, ζχουν 

ανακοινωκεί νεϊτερα μοντζλα/ εκδόςεισ, αποδεδειγμζνα ιςχυρότερα και καλφτερα από 

εκείνα που προςφζρκθκαν και αξιολογικθκαν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, και θ 

Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αποδεχκεί, να τα προμθκεφςει αντί των προςφερκζντων, με 

τθν προχπόκεςθ ότι δεν επζρχεται οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ, 

κατόπιν γνωμοδοτιςεωσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ και Διεξαγωγισ του 

Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν. 

33.8 Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου (τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Διεξαγωγισ Διαγωνιςμοφ) μόνο ςε αντικειμενικά 

δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ϊςτε να περιλαμβάνει προςκικεσ, παραλείψεισ, 

υποκαταςτάςεισ κτλ εφόςον και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και 

θ τροποποίθςθ δεν αντίκειται ςε κάποιο όρο τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ ςφμβαςθσ ,κατόπιν  

προθγοφμενθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του 

Ν.3614/2007. Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ κα εξαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ του ζργου όπωσ 

προδιαγράφθκε. 

33.9 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ, παρότι κλικθκε εγγράφωσ, δεν παρουςιαςτεί να 

υπογράψει τθ Σφμβαςθ μζςα ςτθν ταχκείςα θμερομθνία ι προςζλκει αλλά δεν κατακζςει 

τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ που προβλζπονται, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ και να καταπζςει 

υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Θ 

Ανακζτουςα αρχι ςτθν περίπτωςθ αυτι καλεί τον πρϊτο επιλαχόντα για υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ και ακολουκείται αντίςτοιχα θ ίδια διαδικαςία. Ο ζκπτωτοσ Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να αποκαταςτιςει κάκε ηθμία που προξζνθςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εξαιτίασ 

τθσ αρνιςεωσ του να υπογράψει τθ Σφμβαςθ. 

Άρκρο 34. ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ – ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

34.1 Στθν Ρροςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ παρακάτω 

τρόπουσ πλθρωμισ: 

1.  α) Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ είκοςι τοισ εκατό (20%) του 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ μετά τθν 

υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ζναντι Εγγυθτικισ Επιςτολισ Ρροκαταβολισ 
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φψουσ 10% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

ςυντεταγμζνθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Θ παραπάνω 

προκαταβολι κα είναι ζντοκθ Ππωσ εκάςτοτε ιςχφει "Ρερί Δθμοςίου 

Λογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ". 

Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςθσ 

προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν 

θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του 

Ζργου. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του 

επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που 

κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο 

κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ.  

β) Το υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και 

ποςοτικι παραλαβι του ςυνόλου του Ζργου, αφοφ παρακρατθκεί ο με 

τον παραπάνω τρόπο υπολογιςκείσ (1α) τόκοσ. 

2.  Εξζλιξθ πλθρωμϊν ςφμφωνα με τον Ρίνακα 6 τθσ παραγράφου Α3.12 του 

τεφχουσ Α, δθλαδι: 

α)  Ροςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά  τθν 

Ολοκλιρωςθ τθσ 1θσ φάςθσ Μοντελοποίθςθσ ΡΣ. 

β)  Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (50%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ 2θσ φάςθσ Μοντελοποίθςθσ, τθν εγκατάςταςθ, 

προςαρμογι, παραμετροποίθςθ κόμβου πιςτοποίθςθσ του Ρ.Σ. και τθν 

ολοκλιρωςθ αναφορϊν ςε ιδρυματικό επίπεδο ςτο κόμβο πιςτοποίθςθσ. 

γ)  Ροςοςτό είκοςι πζντε τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά 

τθν εγκατάςταςθ προςαρμογι, παραμετροποίθςθ κόμβου παραγωγισ 

του Ρ.Σ., τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ 

και τθν  οριςτικι παραλαβι του Ζργου. 
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34.2 Σε περίπτωςθ που ςτθν Ρροςφορά δεν δθλϊνεται ο ζνασ από τουσ παραπάνω 

τρόπουσ πλθρωμισ, κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται τον τρόπο πλθρωμισ 

που κα επιλζξει από τουσ ανωτζρω θ Ανακζτουςα Αρχι. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό 

ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου 

δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

34.3 Ο ανωτζρω τρόποσ πλθρωμισ δφναται να τροποποιθκεί για τισ ανάγκεσ του Ζργου 

κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, με βάςθ τα ορόςθμα του Ζργου, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι θ εκάςτοτε πλθρωμι δεν κα υπερβαίνει το αντικείμενο του Ζργου που κα 

ζχει παραλθφκεί. 

34.4 Θ πλθρωμι κα ακολουκιςει τθ χρθματορροι από τον Φορζα Χρθματοδότθςθσ και 

ςτο πλαίςιο του εκάςτοτε υπάρχοντοσ  ταμειακοφ υπολοίπου ςτο εν λόγω πρόγραμμα. 

34.5 Σθμειϊνεται ότι κα γίνει κράτθςθ 0,10% ,υπολογιηόμενθ ςτα προ φόρων ποςά, 

υπζρ τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν. 4013/2011 όπωσ ιςχφει. 

  

Άρκρο 35. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ - ΦΟΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ 

35.1 Οι δαςμοί, φόροι και λοιπζσ δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

Άρκρο 36. ΡΕΙΟΔΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ 

36.1 Για τθν καλι λειτουργία του Ζργου, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ (βλ. υπόδειγμα C.1.4), θ 

αξία τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

36.2 Σε περίπτωςθ Ρροςφοράσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ μεγαλφτερθσ τθσ ηθτοφμενθσ, το 

παραπάνω ποςοςτό (5%) τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ προςαυξάνεται κατά μία (1) 

ποςοςτιαία μονάδα για κάκε επιπλζον προςφερόμενο ζτοσ εγγφθςθσ. Κατά τθν Ρερίοδο 

Εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του Ζργου. Επίςθσ 

κατά τθν ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε 

χρόνο ανάλογα με τα όςα περιγράφονται ςτθν ενότθτα Α.4.5. 

36.3 Θ Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου Εγγφθςθσ, 

φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

36.4 Θ ευκφνθ του Αναδόχου για τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του Ζργου κατά τθν 

Ρερίοδο Συντιρθςθσ κα κακορίηεται ςτα ςχετικά άρκρα τθσ Σφμβαςθσ Συντιρθςθσ, όπου 

κα ςυμπεριλαμβάνονται και οι, ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, οριηόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ. 
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Άρκρο 37. ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ – ΖΚΡΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

37.1 Θ παράδοςθ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςισ του. 

37.2 Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ Φάςθσ του Ζργου ι του 

ςυνόλου αυτοφ από υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα του 

Αναδόχου επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αν παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα παραδοτζα δεν 

παραδοκοφν ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ: 

 ποςοςτό 0,2% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ των παραδοτζων που κακυςτεροφν, 

εφόςον αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου 

 ποςοςτό 0,02% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του Ζργου, ςε κάκε άλλθ 

περίπτωςθ.  

Θ ίδια ριτρα κα επιβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχει παραδοκεί μζροσ του 

εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ αλλά είναι αδφνατον να χρθςιμοποιθκεί από τον Φορζα 

Λειτουργίασ (ι τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά περίπτωςθ, αν ο Φορζασ Λειτουργίασ ταυτίηεται 

με τθν Ανακζτουςα Αρχι), λόγω κακυςτερθμζνθσ μεταγενζςτερθσ παράδοςθσ απαραίτθτου 

για τθ λειτουργία εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ. 

2. Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ 

αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςα 

Αρχι 

3. Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει 

ουςιϊδθ όρο τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί, χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε 

αποηθμίωςθ. 

4. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςτθ περίπτωςθ που θ  ποινικι ριτρα για το ςφνολο 

των θμερϊν κακυςτζρθςθσ ξεπερνά το 15% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του ζργου. 

5. Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται ςτθ 

Σφμβαςθ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και οι προκεςμίεσ χωρίσ μετακζςεισ. 

6. Οι ωσ άνω ριτρεσ κακυςτζρθςθσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ επιβάλλονται ςτθν 

περίπτωςθ υπζρβαςθσ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ι μθ ολοκλιρωςθσ φάςεων ι μθ 

παράδοςθσ παραδοτζων όπωσ περιγράφονται ςτο χρονοδιάγραμμα του Ζργου, από 

υπαιτιότθτα του Αναδόχου.  

7. Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων κα περιζχονται ςτθ Σφμβαςθ, κα 

επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι και κα παρακρατοφνται από τθν επομζνθ 
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πλθρωμι του Αναδόχου ι κα καταβάλλονται από τον ίδιο ι κα καταπίπτουν από τθν 

Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ. 

8. Με ίδια ωσ άνω απόφαςθ ανακαλοφνται οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ για τυχόν τμθματικζσ 

προκεςμίεσ μόνο αν το ςφνολο των φάςεων του Ζργου περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι 

προκεςμία που προβλζπεται ςτο οριςτικό χρονοδιάγραμμα. Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ που 

επιβάλλονται για υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν, αν δεν ανακλθκοφν βαρφνουν τον 

Ανάδοχο επιπλζον των ρθτρϊν λόγω υπζρβαςθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που ζχουν 

επιβλθκεί. 

9. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται αναλογικά ςε όλα 

τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ, τα οποία ςυμφωνείται να ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον.   

10. Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ 

τθσ , να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν 

ςυμβατικό τίμθμα. 

37.3 Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει ριτρεσ 

ςτισ περιπτϊςεισ που θ απόδοςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υςτερεί του επιπζδου 

εξυπθρζτθςθσ που ζχει προκακοριςτεί. Θ ριτρα αποτελεί ποςοςτό (%) του μθνιαίου 

τιμιματοσ του Συμβολαίου Συντιρθςθσ (χωρίσ ΦΡΑ) και υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα, για 

όλα τα Επίπεδα Σοβαρότθτασ Ρροβλιματοσ (όπωσ ορίηονται ςτο τεφχοσ Α παρ. 4.8), των 

γινομζνων τθσ υπζρβαςθσ του Μζγιςτου Χρόνου Μθ Λειτουργίασ ςε ϊρεσ (πζρα των 

επιτρεπτϊν χρόνων) επί τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ: 

 Επείγουςα: ςυντελεςτισ δφο και μιςό (2,5) 

 Υψθλι: ςυντελεςτισ δφο (2) 

 Μζτρια: ςυντελεςτισ ζνα και μιςό (1,5) 

 Χαμθλι: ςυντελεςτισ ζνα (1) 

37.4 Κατά τισ περιόδουσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ και εγγφθςθσ ωσ μθνιαίο τίμθμα 

Συμβολαίου Συντιρθςθσ κεωρείται το μζςο μθνιαίο τίμθμα τθσ Ρεριόδου Συντιρθςθσ (ΡΕΣ-

Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ). Το μζςο μθνιαίο τίμθμα μπορεί να υπολογιςτεί είτε από τυχϊν 

υπογεγραμμζνο ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ είτε από τθν κοςτολόγθςθ αυτισ, όπωσ τθν 

υπζβαλε ςτθν οικονομικι του προςφορά ο ανάδοχοσ.  

Άρκρο 38. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

38.1 Μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και εντόσ 15 θμερϊν, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει 

αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν (Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου) ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 

(Σθμαντικά Ορόςθμα, Ραραδοτζα κλπ). Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου 

προκφπτουν αλλαγζσ ςτο καταςτατικό του Ζργου τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα υποβάλλονται 
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ωσ ειςθγιςεισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα τισ εγκρίνει κατά περίπτωςθ ι κα τισ 

απορρίπτει. Το Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου δεν ταυτίηεται με τθ Μελζτθ Εφαρμογισ 

ι άλλα παραδοτζα που προβλζπεται να παραδοκοφν ςτθ διάρκεια του Ζργου. Κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ 

τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε 

υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ 

τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 

38.2 Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ 

τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ 

Ομάδασ Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με 

τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί 

ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

38.3 Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του, 

επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν 

τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα 

ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ 

Ανακζτουςα Αρχι ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ 

Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο 

πρόςωπο, αντίςτοιχθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου 

του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται 

να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο 

αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν 

Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ. 

38.4 Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν 

ι λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά 

το χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ 

και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλουσ 

αντίςτοιχθσ εμπειρίασ και προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και 

κατόπιν γνωμοδοτιςεωσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ. 

38.5 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει 

πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

38.6 Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να 

ανακζτει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε 

να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Σε 
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περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κλπ., ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ςχετικά ςυμφωνθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε 

καμία δε ανάλογθ περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι 

υπεργολαβίασ, οφτε θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόςωπα. 

Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε 

περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των 

ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το 

εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, 

ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ 

Τράπεηασ.  

38.7 Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ 

Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι ι 

και τον Κφριο του Ζργου ι και το Ελλθνικό Δθμόςιο, για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία 

που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά 

μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ Σφμβαςθσ. 

38.8 Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον 

Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τότε που 

ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και 

να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

38.9 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόηει το λογιςμικό ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ 

τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, αν αυτό απαιτείται από τθ 

φφςθ των δεδομζνων που αποκθκεφονται και επεξεργάηονται. 

38.10 Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν 

ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει 

υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ 

αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 

38.11   Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν 

τθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ 

Ανακζτουςα Αρχι για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ 

υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των 

ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν 

δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςα Αρχι ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ 

Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν 

ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

38.12  Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ 

ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί 
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ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ 

τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

38.13 Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι 

ειδικισ εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ 

εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα 

εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. 

Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ 

διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςα Αρχι. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, 

θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ 

ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που 

απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι 

ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία εξετάηει αν εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο 

πρόςωπο του διαδόχου μζλουσ οι προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 

λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ 

περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν 

θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ τθσ 

Ανακζτουςα Αρχι και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Ρροκαταβολισ και Καλισ Εκτζλεςθσ που 

προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ. 

38.14 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ζχει προςφζρει νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ, οι 

οποίεσ παρζχονται από τον καταςκευαςτι του λογιςμικοφ ςαν ξεχωριςτό προϊόν/υπθρεςία 

με αξία, υποχρεοφται κατά τθν εγκατάςταςθ του ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ και ςε κάκε 

ανανζωςθ του να προςκομίηει επιςτολι του καταςκευαςτι, ότι ζχει προβεί ςτισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να καλφψει τθν υποχρζωςθ του προσ τον Φορζα όςον αφορά 

ςτθν ενθμζρωςθ του ςχετικοφ λογιςμικοφ με νζεσ εκδόςεισ. 

38.15  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ 

προκφπτουν από τουσ Κανονιςμοφσ ΕΚ 1083/2006 (άρκρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρκρα 2 - 

10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά: ςιμανςθ χϊρων υλοποίθςθσ ζργων/ παραδοτζων/ 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ/ χϊρων εκπαίδευςθσ/ εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ/ ιςτοςελίδων, 

ενθμζρωςθ Φορζα και εκπαιδευομζνων ςχετικά με τον τρόπο χρθματοδότθςθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ). 

38.16 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ τυχόν απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ 

ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Ζργου. 

Άρκρο 39. ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΕΣ 

39.1 Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και θ 

εκτζλεςθ του Ζργου κα ςυνεχίηεται από τον Ανάδοχο ι από νζο ςυνεργάτθ / υπεργολάβο 
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ςυνεπικουροφμενο από πικανά νζουσ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβουσ με ςκοπό τθν πλιρθ 

υλοποίθςθ του Ζργου, μετά από προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ και 

κατόπιν γνωμοδοτιςεωσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ. Για 

τθν αντικατάςταςθ του Υπεργολάβου και προκειμζνου να δοκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, κα πρζπει να αποδείξει ο πρϊτοσ ότι ςτο πρόςωπο του νζου 

υπεργολάβου ςυντρζχουν όλεσ εκείνεσ οι προχποκζςεισ με τισ οποίεσ ο αρχικόσ 

υπεργολάβοσ κρίκθκε κατάλλθλοσ. 

39.2 Επιςθμαίνεται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να απαιτιςει αιτιολογθμζνα από 

τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου και για τουσ λόγουσ που κα κιρυττε ζκπτωτο 

τον ίδιο τον Ανάδοχο ι κα τον απζκλειε από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςφμφωνα με το 

άρκρο 37 τθσ Διακιρυξθσ (αν δθλαδι ο υπεργολάβοσ πτωχεφςει κοκ), αν περιζλκει ςε 

γνϊςθ των ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν προςωπικι του κατάςταςθ. 

39.3 Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου, φζρει 

αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. 

Άρκρο 40. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

40.1 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ και για 

διάρκεια τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει 

εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 

πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.  

40.2 Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του 

Ζργου που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

(Φορζα Λειτουργίασ). 

40.3 Ειδικότερα:  

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίςει αςφαλζσ πλθροφορικό περιβάλλον ϊςτε 

ουδείσ τρίτοσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι – υπερκείμενοσ ι υποκείμενοσ αυτοφ - να μπορεί 

να ζχει πρόςβαςθ ςτο δίκτυο πλθροφοριϊν τθσ χωρίσ τθν προθγοφμενθ δικι τθσ ζγκριςθ. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ 

και τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ωσ 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςτουσ τρίτουσ, 

ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί από τον τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ εμπιςτευτικά. Θ 

τιρθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν από τον Ανάδοχο διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ 

και το νομοκετικό πλαίςιο και πρζπει να είναι εφάμιλλθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ που τθρεί ο 

Ανάδοχοσ για τον δικό του Οργανιςμό και για τισ δικζσ τουσ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα. 
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3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποφεφγει οποιαδιποτε εμπλοκι των ςυμφερόντων του 

με τα ςυμφζροντα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να παραδϊςει με τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ όλα τα 

ςτοιχεία, ζγγραφα κλπ. που ζχει ςτθν κατοχι του και αφοροφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, να 

τθρεί μια πλιρθ ςειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιποφ υλικοφ που αφορά ςτθν 

υλοποίθςθ και διοίκθςθ του Ζργου κακϊσ και ςτισ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται ςτο 

πλαίςιο του Ζργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρζπει να είναι εφκολα διαχωρίςιμα από 

άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφοροφν το Ζργο. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο και τα αρχεία που αφοροφν ςε 

προςωπικά δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι του για τθν υλοποίθςθ και 

παραγωγικι λειτουργία του Ζργου, ακόμθ και μετά τθ λιξθ του Ζργου, να επιτρζπει ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι και ςτα άτομα που ορίηονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι να διενεργοφν, 

κατόπιν ζγγραφθσ αιτιςεωσ, ελζγχουσ των τθροφμενων αρχείων προκειμζνου να 

αξιολογθκεί θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ του Ζργου με βάςθ τα 

αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ. 

5. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι 

και οι υπάλλθλοι/ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβοι του γνωρίηουν και ςυμμορφϊνονται με τισ 

παραπάνω υποχρεϊςεισ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν ότι ςε περίπτωςθ 

υπαιτιότθτασ του Αναδόχου ςτθν μθ τιρθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ο 

Ανάδοχοσ κα καταβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ποινικι ριτρα ίςθ με το ποςό τθσ αμοιβισ 

του από τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από 

τον Ανάδοχο τθν αποκατάςταςθ κάκε τυχόν περαιτζρω ηθμίασ.  

6. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία που 

τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ 

και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά φζρουν τθν ζνδειξθ 

«εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε καμία περίπτωςθ θ εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν 

Ανακζτουςα Αρχι προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

7. Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ζνςταςθσ, 

διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα μζρθ, 

τουσ δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ. 

Άρκρο 41. ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

41.1 Πλα τα αποτελζςματα - μελζτεσ, ςτοιχεία και κάκε άλλο ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό 

με το Ζργο, o πθγαίοσ κϊδικασ (source code) και οι βάςεισ δεδομζνων, όπου επιτρζπεται 

και δεν αποτελεί απλϊσ παραχϊρθςθ άδειασ χριςθσ, κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα 

παραδοτζα που κα αποκτθκοφν ι κα αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο με δαπάνεσ του 

Ζργου, κα αποτελοφν αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που μποροφν να τα 

διαχειρίηονται πλιρωσ και να τα εκμεταλλεφονται (όχι εμπορικά), εκτόσ και αν ιδθ 

προχπάρχουν ςχετικά πνευματικά δικαιϊματα. Τα αποτελζςματα κα είναι πάντοτε ςτθ 
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διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

Σφμβαςθσ, και εάν βρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν κακ’ οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. Σε 

περίπτωςθ αρχείων με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / 

διαχείριςι τουσ. Το προϊόν λογιςμικοφ παραδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι με όρουσ ϊςτε 

θ αρχι να μπορεί να μελετά τον τρόπο λειτουργίασ του προϊόντοσ λογιςμικοφ, να το 

προςαρμόηει ςτισ ανάγκεσ τθσ, να αναδιανζμει αντίγραφα αυτοφ για οποιονδιποτε ςκοπό 

και ςε οποιονδιποτε, ιδίωσ μεταξφ φορζων του δθμόςιου τομζα, να βελτιϊνει και να 

δθμοςιεφει ι διακζτει με οποιονδιποτε τρόπο τισ βελτιϊςεισ του προϊόντοσ λογιςμικοφ 

που ζχει επιφζρει ςε οποιονδιποτε, εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων που θ διανομι, 

δθμοςίευςθ και διάκεςθ του προϊόντοσ λογιςμικοφ και των βελτιϊςεϊν του δυςχεραίνει 

τθν εκτζλεςθ τθσ αποςτολισ και τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων τθσ ΑΔΛΡ ι προςκροφει ςτθν 

προςταςία κρατικϊν ι άλλων απορριτων που προβλζπονται από τον νόμο. Θ  ΑΔΛΡ οφείλει 

να τεκμθριϊνει ρθτά και ειδικά τθν εξαίρεςθ αυτι (άρκρο 19, Ν.3979/2011). Θ ΑΔΛΡ 

δεςμεφεται για τθν διλωςθ του λογιςμικοφ ςτα μθτρϊα που προβλζπονται από το άρκρο 

19,Ν.3979/2011. 

41.2 Με τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που 

κα παραχκοφν κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου και δεν εμπίπτουν ςτισ παραπάνω 

παραγράφουσ μεταβιβάηονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια ςτθν Ανακζτουςα Αρχι θ 

οποία κα είναι πλζον αποκλειςτικι δικαιοφχοσ επί του Ζργου και κα φζρει όλεσ τισ εξουςίεσ 

που απορρζουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφερομζνων τθσ εξουςίασ 

οριςτικισ ι προςωρινισ αναπαραγωγισ του λογιςμικοφ με κάκε μζςο και μορφι, εν όλο ι 

εν μζρει, τθν εξουςία φόρτωςθσ, εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ, εκτζλεςθσ μεταβίβαςθσ, 

αντιγραφισ, αποκικευςθσ αλλά και τροποποίθςθσ χωρίσ άδεια του Αναδόχου, θ οποία ςε 

κάκε περίπτωςθ παρζχεται ανζκκλθτα δια τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρκρο 42. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

42.1 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 

βίασ. Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει αυτόν που τθν επικαλείται. 

42.2 Ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ αναφζρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

 Γενικι ι μερικι απεργία, που ςυνεπάγεται τθ διακοπι των εργαςιϊν των 

εγκαταςτάςεων του προμθκευτι. 

 Γενικι ι μερικι πυρκαγιά ςτισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι. 

 Ρλθμμφρα. 

 Σειςμόσ.  

 Ρόλεμοσ.  

 Εμπορικόσ αποκλειςμόσ μεταφορϊν (Διεκνοφσ Δικτφου). 
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 Εμπορικόσ αποκλειςμόσ ειςαγωγισ (EMBARGO). 

42.3 Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν 

του ςε γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και 

επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 

αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 

απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ 

είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά με τθν 

πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. 

42.4 Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που 

επικαλείται ο Ανάδοχοσ τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ 

τθσ προμικειασ. 

 

Άρκρο 43. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

43.1 Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε 

διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ 

Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί.  

43.2 Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και 

ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και 

το Κοινοτικό δίκαιο. Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον 

ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να προβλεφκεί ςτθ Σφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, 

αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα 

μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν 

επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν 

προθγοφμενθ παράγραφο. 

43.3 Μετά τθν ανάκεςθ του ζργου και τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, θ ςειρά 

ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του ζργου ορίηεται ωσ εξισ: 

i. Σφμβαςθ 

ii. Ρροκιρυξθ 

iii. Τεχνικι Ρροςφορά Αναδόχου 

iv. Οικονομικι Ρροςφορά Αναδόχου.  

43.4 Γίνεται μνεία ότι, θ παροφςα προκιρυξθ αποτελείται από τα τεφχθ A,B,C, (Α,Β,Γ,) τα 

οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 
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ΜΕΟΣ C: ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ  

C1.  Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

C1.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: ΑΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

Διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Συγγροφ 44, T.K. 117 42, Ακινα 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 

{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό 
τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ)….…………. με αντικείμενο 
(ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ……………….. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον 
προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ..................................., ςφμφωνα 
με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.  

Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον 
ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ
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{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για 
κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ 
τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει 
να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά 30 θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, 
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) 
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C1.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: ΑΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

Διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Συγγροφ 44, T.K. 117 42, Ακινα 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}  

{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά 
ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. με 
αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) …….………..…… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το 
ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ………........, ςφμφωνα 
με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, 
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ.  

 

 

(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C1.3 Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: ΑΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

Διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Συγγροφ 44, T.K. 117 42, Ακινα 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 

 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ  

{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………………. Οδόσ …………………. Αρικμόσ ……. 
Τ.Κ. ………}  

{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} 

για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του …% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ευρϊ ………… ςφμφωνα με τθν από …….. ςφμβαςθ και τθ 
Διακιρυξι ςασ με αρικμό………., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του 
ζργου) ……… ……… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ 
εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ..................................., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ 
(ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι) ......................... 
πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρίασ …………… 
ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ……………… ι Κοινοπραξίασ 
……………, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι των ςχετικϊν άρκρων του Κανονιςμοφ 
Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 (Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C1.4 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: ΑΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

Διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Συγγροφ 44, T.K. 117 42, Ακινα 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρ. ............... για ευρϊ....................... 

 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. 
………}  

{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ},  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ......................... (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με 
διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ), για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ που αφορά ………………. ςυνολικισ αξίασ ……………………. ςφμφωνα με τθ με αρικμό 
……………. Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, 
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C1.5 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Συντιρθςθσ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: ΑΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

Διεφκυνςθ: Λεωφόροσ Συγγροφ 44, T.K. 117 42, Ακινα 

 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρ. ............... για ευρϊ....................... 

 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ 

 

{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}  

{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ.........................(ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με 
διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ), για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ 
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ που αφορά ................................... ςυνολικισ αξίασ 
..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό ……… Διακιρυξι τθσ Ανακζτουςα Αρχι. Το 
ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, 
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 

(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C2. Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ 

ΒΙΟΓΑΨΙΚΟ ΣΘΜΕΙΫΜΑ 

 

ΡΟΣΫΡΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 
Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

 
Θμερομθνία Γζννθςθσ: __ /__ / ____ Τόποσ Γζννθςθσ:  

 
Τθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    
Διεφκυνςθ Κατοικίασ:    

    

    

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ  

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 
Θμερομθνία 
Απόκτθςθσ 
Ρτυχίου 

 
 

   

 
 

   

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΩΟΥΣ  
(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο 
Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) 

 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ  

Ζργο (ι Θζςθ) Εργοδότθσ 
όλοσ

1
 και Κακικοντα ςτο Ζργο 

(ι Θζςθ) 

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

Ρερίοδοσ (από – 
ζωσ) 

ΑΜ
2
 

 
 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 
 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

                                                      
1
  Ωσ όλοσ ενδεικτικά αναφζρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 

2
 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. – Δεν ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια 

τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C3. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ 
ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων. 

Επιςθμαίνεται ότι οποιαδιποτε παραπομπι ι αναφορά ςε πρότυπα (εκνικά και 
διεκνι), ευρωπαϊκζσ τεχνικζσ εγκρίςεισ, κοινζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τεχνικά 
ςυςτιματα αναφοράσ ι ςε άλλα  τεχνικά χαρακτθριςτικά που παραπζμπουν ςε 
αυτά  αφοροφν και ςτα ιςοδφναμα αυτϊν 

C3.1 Ρροδιαγραφζσ Συςτιματοσ 
C3.1.1 Αρχιτεκτονικι - Τεχνικά & Τεχνολογικά Ωαρακτθριςτικά 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΑΩΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘ – ΤΕΩΝΙΚΑ & ΤΕΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Οι προςφερόμενεσ άδειεσ λογιςμικοφ 
κα πρζπει να παρζχονται για 
απεριόριςτο χρόνο και αρικμό χρθςτϊν. 

ΝΑΙ 
  

2.  Οι προςφερόμενεσ άδειεσ λογιςμικοφ 
που κα εγκαταςτακεί ςτο Κεντρικό 
Datacenter κα πρζπει να παρζχονται 
χωρίσ περιοριςμοφσ ςτουσ 
χρθςιμοποιοφμενουσ υπολογιςτικοφσ 
πόρουσ, για τα πλαίςια του εν λόγω 
ζργου. 

ΝΑΙ 

  

3.  Η αρχιτεκτονικι υλοποίθςθσ πρζπει να 
είναι πολυεπίπεδθ (multi-tier), 
τουλάχιςτον 2 επιπζδων, με το επίπεδο 
τθσ ΒΔ να υλοποιείται φυςικά ςε 
ανεξάρτθτα λειτουργικά ςυςτιματα. 

ΝΑΙ 

  

4.  Οι χριςτεσ αφοφ πρϊτα πιςτοποιθκοφν, 
κα ζχουν πρόςβαςθ ςτισ εφαρμογζσ 
μζςα από web browser ςε “thin clients” 
(προςωπικοί υπολογιςτζσ που τρζχουν 
τουσ διαδεδομζνουσ web browsers, π.χ. 
Internet Explorer, Firefox κλπ). 

ΝΑΙ 

  

5.  Οι γενικζσ αρχζσ που κα πρζπει να 
διζπουν το προτεινόμενο 
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα και τα 
επιμζρουσ υποςυςτιματα του ςε 

   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 17 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΑΩΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘ – ΤΕΩΝΙΚΑ & ΤΕΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο 
είναι: 

6.   «Ανοικτι» αρχιτεκτονικι (open 
architecture), κάνοντασ χριςθ 
προτφπων που κα διαςφαλίηουν: 

o Ομαλι ςυνεργαςία και 
(δια)λειτουργία μεταξφ των 
επιμζρουσ λειτουργικϊν 
ενοτιτων (όπωσ και αν αυτζσ 
ομαδοποιοφνται) και 
εφαρμογϊν είτε του 
υφιςτάμενου 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 
είτε με άλλεσ εξωτερικζσ 
εφαρμογζσ. 

o Τθ δικτυακι ςυνεργαςία 
μεταξφ εφαρμογϊν ι/και 
ςυςτθμάτων τα οποία 
βρίςκονται ςε διαφορετικά 
και πικανϊσ ετερογενι 
υπολογιςτικά ςυςτιματα. 

o Τθν επεκταςιμότθτα τθσ 
λειτουργικότθτασ των 
εφαρμογϊν χωρίσ αλλαγζσ 
ςτθ δομι και αρχιτεκτονικι 
τουσ. 

ΝΑΙ 

  

7.   Αρκρωτι (modular) 
αρχιτεκτονικι, ϊςτε να 
επιτρζπονται μελλοντικζσ 
επεκτάςεισ και αντικαταςτάςεισ, 
ενςωματϊςεισ, αναβακμίςεισ ι 
αλλαγζσ διακριτϊν τμθμάτων 
λογιςμικοφ ι εξοπλιςμοφ. 

ΝΑΙ 

  

8.   Χριςθ ανοικτϊν προτφπων 
(open standards) και 
τεχνολογιϊν XML και 
WebServices για τθν υποςτιριξθ 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 18 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΑΩΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘ – ΤΕΩΝΙΚΑ & ΤΕΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ 
με εξωτερικζσ εφαρμογζσ μζςω 
προγραμματιςτικϊν διεπαφϊν 
(APIs) που ςυνοδεφονται από 
αντίςτοιχα τεχνικά εγχειρίδια. 

9.  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςδιορίςει 
ςτθν προςφορά του και για κάκε ζνα 
από τα επίπεδα τθσ αρχιτεκτονικισ 
ποια υποςυςτιματα ι ενότθτεσ 
υποςυςτθμάτων μποροφν να 
αναπτυχκοφν ςε ανεξάρτθτα 
λειτουργικά ςυςτιματα. 

ΝΑΙ 

  

10.  Για κάκε ζνα από αυτά θ τεχνικι 
προςφορά του Αναδόχου πρζπει να 
κακορίηει: 

 

  

11.   ποια είναι τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά ι δυνατότθτεσ 
όςον αφορά ςτθν οριηόντια 
επεκταςιμότθτα (scale out). 

ΝΑΙ 

  

12.   ποια είναι τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά ι δυνατότθτεσ 
τθσ λφςθσ όςον αφορά ςτθν 
υψθλι διακεςιμότθτα. 

ΝΑΙ 

  

13.   ποια είναι τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά ι δυνατότθτεσ 
τθσ λφςθσ όςον αφορά ςε 
μθχανιςμοφσ προςταςίασ και 
δθμιουργίασ ηωνϊν αςφάλειασ 
(security isolation levels). 

ΝΑΙ 

  

14.  Να δοκεί αναλυτικι περιγραφι τθσ 
αρχιτεκτονικισ λφςθσ με τα 
υποςυςτιματα (services), τθν κατανομι 
τουσ ςε εξυπθρετθτζσ και λειτουργικά 
ςυςτιματα, τισ άδειεσ λογιςμικοφ που 
ςυνοδεφουν τθν λφςθ ςε επίπεδο 
λειτουργικοφ ςυςτιματοσ (Operating 
System) και ενδιάμεςου λογιςμικοφ 
(Middleware Software). 

ΝΑΙ 

  

15.  Το ςφςτθμα κα εγκαταςτακεί και κα ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 19 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΑΩΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘ – ΤΕΩΝΙΚΑ & ΤΕΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΩΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

λειτουργιςει ςε εξυπθρετθτζσ που κα 
προςφερκοφν από τθν Α.ΔΙ.Ρ. Ο 
ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει όλο 
το απαραίτθτο λογιςμικό για τθ 
λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

16.  Εκτόσ από τον κόμβο παραγωγισ, ο 
Ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει και 
ζνα κόμβο μικρότερθσ δυναμικισ αλλά 
με παρόμοια αρχιτεκτονικι και 
παραμετροποίθςθ που κα 
χρθςιμοποιείται ωσ περιβάλλον 
δοκιμϊν και πιςτοποίθςθσ τθσ λφςθσ 
(staging) 

ΝΑΙ 

  

 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 20 από 115 

C3.1.2 Υποςφςτθμα 1: Διαχείριςθσ Εξωτερικϊν Αξιολογιςεων 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ - ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 1: ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΕΞΫΤΕΙΚΫΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΕΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Διαχείριςθ Μθτρϊου Εξωτερικϊν Αξιολογθτϊν 

1.  Δυνατότθτα πλιρουσ παρακολοφκθςθσ 
των εμπειρογνωμόνων ωσ προσ το 
βιογραφικό τουσ. 

ΝΑΙ   

2.  Δυνατότθτα αλλαγισ επιςτθμονικϊν 
ενδιαφερόντων ι μετατοπίςεισ του 
γνωςτικοφ τουσ αντικειμζνου. 

ΝΑΙ   

Επικοινωνία Α.ΔΙ.Ρ με Εμπειρογνϊμονεσ 

3.  Δυνατότθτα επικοινωνίασ τθσ Α.ΔΙ.Ρ με 
τουσ εμπειρογνϊμονεσ για τθ 
ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Εξωτερικισ 
Αξιολόγθςθσ. 

ΝΑΙ   

4.  Το ςφςτθμα κα ακολουκεί 
τυποποιθμζνθ διαδικαςία και 
καταγεγραμμζνα κριτιρια ςυγκρότθςθσ. 

ΝΑΙ   

Διαχείριςθ Σταδίων Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ 

5.  Υποςτιριξθ προετοιμαςίασ τθσ 
εξωτερικισ αξιολόγθςθσ εκ μζρουσ των 
εμπειρογνωμόνων εξ αποςτάςεωσ από 
τθν ζδρα τουσ. 

ΝΑΙ   

6.  Διαχείριςθ τθσ ζκκεςθσ εξωτερικισ 
αξιολόγθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
επίςκεψισ των εμπειρογνωμόνων. 

ΝΑΙ   

7.  Ηλεκτρονικι υποβολι τθσ ζκκεςθσ των 
εμπειρογνωμόνων. 

ΝΑΙ   

Άλλεσ δυνατότθτεσ 

8.  Λειτουργικό διαδικτυακό περιβάλλον 
εργαςίασ που κα διαλειτουργεί 
αρμονικά με τθν εφαρμογι ελζγχου 
πρόςβαςθσ και ταυτοποίθςθσ χρθςτϊν 
και κα παρζχει ζνα φιλικό περιβάλλον 
διεπαφισ ςτουσ εξωτερικοφσ 
αξιολογθτζσ ςτθν επικοινωνία με τθν 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 21 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ - ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 1: ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΕΞΫΤΕΙΚΫΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΕΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Α.ΔΙ.Ρ, τόςο για τθν ςυμπλιρωςθ των 
ςτοιχείων του βιογραφικοφ τουσ όςο 
και για τθν μελλοντικι/ςταδιακι 
επικαιροποίθςι τουσ. 

9.  Αναλυτικά το υποςφςτθμα κα πρζπει να 
παρζχει: 

   

10.   Ζνα πλιρωσ παραμετροποιιςιμο 
και επεκτάςιμο περιβάλλον 
εργαςίασ, ϊςτε θ Α.ΔΙ.Ρ να 
μπορεί να μεταβάλει τισ φόρμεσ 
ειςαγωγισ δεδομζνων βάςει των 
μελλοντικϊν αναγκϊν τθσ, όπωσ 
κα κακοριςτεί και από τθν 
Ανάλυςθ Απαιτιςεων κατά τθν 
υλοποίθςθ του ζργου. 

ΝΑΙ   

11.   Ρλιρεσ ιςτορικό καταγραφισ 
ςυμμετοχϊν των αξιολογθτϊν ςε 
επιτροπζσ εξωτερικισ 
αξιολόγθςθσ. 

ΝΑΙ   

12.   Τθ δυνατότθτα αναηιτθςθσ 
μζςω κατθγοριοποίθςθσ και 
ομαδοποίθςθσ των εξωτερικϊν 
αξιολογθτϊν ανά επιςτθμονικι 
κατθγορία, πεδίο ι ότι άλλο κα 
είναι απαραίτθτο. 

ΝΑΙ   

13.   Ρλιρωσ διαλειτουργικζσ 
διεπαφζσ με τισ εφαρμογζσ 
ελζγχου πρόςβαςθσ, ϊςτε να 
επιτρζπεται και θ 
απομακρυςμζνθ χριςθ τθσ 
εφαρμογισ, αλλά και θ 
διαβακμιςμζνθ χριςθ τθσ 
εφαρμογισ ανάλογα με τθν 
πολιτικι αςφαλείασ των 
χρθςτϊν τθσ Α.ΔΙ.Ρ. 

ΝΑΙ   

14.   Ρλιρωσ διαλειτουργικι 
διαςφνδεςθ με το εςωτερικό 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 22 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ - ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 1: ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΕΞΫΤΕΙΚΫΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΕΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

ςφςτθμα λειτουργίασ Α.ΔΙ.Ρ 
(όπωσ περιγράφετε αναλυτικά 
παρακάτω). Η εφαρμογι πρζπει 
να επιτρζπει ςτον εξωτερικό 
αξιολογθτι, να ζχει πρόςβαςθ 
ςε υλικά που κα του είναι 
απαραίτθτα για τθν επίτευξθ τθσ 
εργαςίασ του. 

15.   Τθ δυνατότθτα οργάνωςθσ και 
παρακολοφκθςθσ τθσ 
ςυγκρότθςθσ τθσ Επιτροπισ από 
τουσ εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ.  
Τιρθςθ θμερολογίου και 
δυνατότθτα θλεκτρονικά 
επιλογισ του 
χρονοδιαγράμματοσ επίςκεψθσ 
των αξιολογθτϊν που αποτελοφν 
τθν Επιτροπι. 

ΝΑΙ   

16.   Τθ δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ 
ταυτοποιθμζνθσ χριςθσ τθσ 
εφαρμογισ με ςφςτθμα 
αςφάλειασ που κα εξαςφαλίηει 
τθν ακεραιότθτα, διακεςιμότθτα 
και εμπιςτευτικότθτα τθσ 
πλθροφορίασ.  

ΝΑΙ   

17.   Τθ δυνατότθτα «ςυναγερμοφ» 
(alarming) και υπενκφμιςθσ για 
τθν τιρθςθ χρονοδιαγραμμάτων 
αποδοχισ τθσ αξιολόγθςθσ ι 
απόρριψισ τθσ.  

ΝΑΙ   

18.   Αποτυπωμζνθ όλθ θ διαδικαςία 
τθσ αξιολόγθςθσ/ πιςτοποίθςθσ 
ϊςτε οι εξωτερικοί αξιολογθτζσ 
να μποροφν εφκολα και 
τυποποιθμζνα να οδθγοφνται 
από τθν εφαρμογι ςτθν 
επίτευξθ του ζργου τουσ. 

ΝΑΙ   

19.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C3.1.3 Υποςφςτθμα 2: Διαχείριςθσ Δεδομζνων Ροιότθτασ των ΑΕΙ 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 2: ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΤΫΝ 
ΑΕΙ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Γενικά Ωαρακτθριςτικά 

1.  Οι βαςικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ ςτισ 
οποίεσ πρζπει να ανταποκρικεί το 
παρόν υποςφςτθμα όςον αφορά τα 
κζματα διαλειτουργικότθτασ είναι οι 
εξισ: 

   

2.   Η υλοποίθςθ του προτφπου 
SDMX 2.1 (Statistical Data 
&Metadata eXchange – 
http://sdmx.org) ι ιςοδφναμου 
αυτοφ για τθν τυποποίθςθ των 
οντοτιτων που αφοροφν τθν 
Αρχι, τθν αναηιτθςθ και 
διάκεςθ των δεδομζνων που 
ςυγκεντρϊνει και τον 
φορμαλιςμό τθσ επικοινωνίασ 
μεταξφ τθσ Α.ΔΙ.Ρ και των 
ΜΟΔΙΡ. 

ΝΑΙ   

3.   Η διαςφνδεςθ με το ΡΣ 
Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (ΒΙ) 
που υλοποιεί το Ακαδθμαϊκό 
Δικαδίκτυο (GUnet) για τθν 
άντλθςθ ςτοιχείων από 
αναφορζσ που κα 
διαμορφωκοφν από τθν Αρχι για 
το ςκοπό αυτό. Το ΡΣ 
Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ αντλεί 
ςτοιχεία από οργανωμζνα 
πρωτογενι ΡΣ των ιδρυμάτων 
μζςω διαδικαςιϊν ETL (Extract 
Transform Load) και παράγει 
ςτατιςτικζσ αναφορζσ ςε 
επίπεδο ιδρφματοσ ι/και 
επικράτειασ με ςτόχο τθ 

ΝΑΙ   

http://sdmx.org/
ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 2: ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΤΫΝ 
ΑΕΙ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

διοικθτικι υποςτιριξθ ςε και τθν 
υποςτιριξθ ςε κζματα 
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. Το ΡΣ 
Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ είναι 
διακζςιμο ςε 
εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ των 
ΑΕΙ, του Υπουργείου Ραιδείασ & 
Θρθςκευμάτων, αλλά και άλλων 
δθμόςιων φορζων όπωσ θ 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

4.  Το παρόν υποςφςτθμα κα πρζπει να 
αναπτυχκεί ςε δφο κατευκφνςεισ: 

   

5.   Υλοποίθςθ ΡΣ προκειμζνου θ 
Αρχι να ανταποκρικεί ςτο ρόλο 
του φορζα ςυλλογισ δεδομζνων 
(collecting organization) 
ςφμφωνα με το SDMX πρότυπο  

ΝΑΙ   

6.   Υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ τθσ 
«Εικονικισ ΜΟΔΙΡ» το οποίο 
αποτελεί μια δικτυακι Web 
εφαρμογι υποβολισ ςτοιχείων 
από τισ ΜΟΔΙΡ ςτθν Αρχι που 
πρωτίςτωσ κα ζχει το ρόλο 
μεταβατικοφ - 
ςυμπλθρωματικοφ εργαλείου 
ζωσ ότου τα ΡΣ των ΜΟΔΙΡ και 
Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ 
μπορζςουν να εναρμονιςκοφν 
με το SMDX πρότυπο. 

ΝΑΙ   

 SDMX 

7.  Θα πρζπει να διαμορφωκοφν από τον 
Ανάδοχο τα DSD (Data-Structure-
Definitions) και MSD (Metadata-
Structure-Definitions) που απαιτοφνται 
για τθν μοντελοποίθςθ των αναφορϊν 
που ηθτάει θ Αρχι από τισ ΜΟΔΙΡ. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 2: ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΤΫΝ 
ΑΕΙ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

8.  Η διαμόρφωςθ των DSDs και MSDs κα 
πρζπει να βαςίηεται ςε καλά οριςμζνεσ 
ζννοιεσ (SDMX Concepts) αξιοποιϊντασ 
τα υφιςτάμενεσ ζννοιεσ που ζχουν 
οριςκεί από το πρότυπο (Cross Domain 
Concepts) 

ΝΑΙ   

9.  Η διαμόρφωςθ των DSDs και MSDs κα 
πρζπει να γίνει αξιοποιϊντασ πλιρωσ το 
SDMX IM (Informational Model) και να 
εξυπθρετεί τόςο τον υφιςτάμενο όςο 
και τον μελλοντικό τφπο αναφορϊν τθσ 
Α.ΔΙ.Ρ όπωσ αυτοί κα προκφψουν κατά 
τθν φάςθ ανάλυςθσ απαιτιςεων. 

ΝΑΙ   

10.  Τα αποτελζςματα τθσ μοντελοποίθςθσ 
κα αποτελζςουν τθ βάςθ των 
«Μεταδεδομζνων τθσ Ελλθνικισ 
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ (ΜΕΑΕ)». 

ΝΑΙ   

11.  Η διαχείριςθ, προςπζλαςθ, αναηιτθςθ 
και δθμοςιοποίθςθ των ΜΕΑΕ, κα 
πραγματοποιείται κατά τα πρότυπο του 
SDMX RR (Registry/Repository) με 
εργαλεία και λογιςμικά που υλοποιοφν 
το πρότυπο αυτό. 

ΝΑΙ   

12.  Μζςα από το περιβάλλον του SDMX-RR 
κα πρζπει να παρζχονται τα παρακάτω 
ςτοιχεία για τα δεδομζνα που ςυλλζγει 
θ Αρχι και περιγράφονται από τα 
ΜΕΑΕ: 

 θ εννοιολογικι τουσ ςθμαςία, 

 οι μεταξφ τουσ ιεραρχίεσ, 

 οι μεταξφ τουσ ςυςχετίςεισ, 

 θ μεκοδολογία ςυλλογισ των 
ςτοιχείων, 

 τα ποιοτικά τουσ 
χαρακτθριςτικά, 

 τα πεδία τιμϊν τουσ, 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 2: ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΤΫΝ 
ΑΕΙ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

 θ νομικι τεκμθρίωςθ, για τθν 
εννοιολογικι απόδοςθ που ζχει 
δοκεί, 

 οι πολιτικζσ διαχείριςθσ και 
πιςτοποίθςθσ νζου τφπου 
δεδομζνων. 

13.  Το υποςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει 
SDMX ςυμβατοφσ μθχανιςμοφσ 
αναηιτθςθσ και διάκεςθσ των 
δεδομζνων που ςυλλζγονται. 

ΝΑΙ   

14.  Το ςφςτθμα κα πρζπει να υλοποιεί:    

15.   κεντρικι Αποκικθ Δεδομζνων 
(DataWare House) που κα 
ενθμερϊνεται περιοδικά από τισ 
περιφερειακζσ ΜΟΔΙΡ (βλ SDMX 
Database Driven Architectures). 

ΝΑΙ   

16.   SDMX RI (Reference 
Infrastructure) ι ιςοδφναμο για 
τθν διαςφνδεςθ τθσ Αποκικθσ 
Δεδομζνων με τα υπόλοιπα 
υποςυςτιματα τθσ 
αρχιτεκτονικισ SDMX (SDMX-
RR), και τθν διάκεςθ των 
ςτοιχείων αυτισ μζςω SDMX 
Queries. 

ΝΑΙ   

17.  Η ενθμζρωςθ τθσ Αποκικθσ Δεδομζνων 
κα γίνεται: 

   

18.   μζςω τθσ δικτυακισ εφαρμογισ 
«Εικονικι Εφαρμογι» που κα 
παρζχει θ Α.ΔΙ.Ρ ςτισ ΜΟΔΙΡ. 

ΝΑΙ   

19.   απευκείασ με χριςθ push ι pull 
μθχανιςμϊν μζςω διεπαφϊν 
SDMX όπωσ προβλζπονται από 
το ςτάνταρτ (SDMX-ML 
URLs/files ι SDMX WebServices), 
όταν αυτά κα είναι διακζςιμα 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 2: ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΤΫΝ 
ΑΕΙ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

μζςα από τουσ παρόχουσ 
δεδομζνων. 

20.  Για τθν πρόςβαςθ τόςο ςτα 
μεταδεδομζνα και τον εννοιολογικό 
προςδιοριςμό των δεικτϊν όςο και ςτα 
ίδια τα δεδομζνα (datasets, aggregated 
datasets, micro-data) κα πρζπει να 
προςφζρεται εφχρθςτο γραφικό Web 
περιβάλλον που να διευκολφνει τον 
τελικό χριςτθ ςτθν περιιγθςθ και 
αναηιτθςθ πλθροφοριϊν. 

ΝΑΙ   

21.  Η πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ που 
αφοροφν τα μεταδεδομζνα κα είναι 
δθμόςια προςπελάςιμεσ ενϊ θ 
πρόςβαςθ ςτα ίδια τα αποτελζςματα κα 
υπόκεινται ςτουσ περιοριςμοφσ που 
απορρζουν από τισ ςυμφωνίεσ μεταξφ 
τθσ Α.ΔΙ.Ρ και των ΜΟΔΙΡ. 

ΝΑΙ   

 Εικονικι ΜΟΔΙΡ 

22.  Η λειτουργικότθτα του υποςυςτιματοσ 
όςον αφορά τθν ςυγκζντρωςθ των 
δεδομζνων αυτϊν υλοποιείται με τισ 
ακόλουκεσ διεπαφζσ/διαςυνδζςεισ: 

   

23.   Εφαρμογι Web, με φόρμεσ 
καταχϊρθςθσ των 
ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων που 
κα καταχωροφνται χειροκίνθτα 
από το προςωπικό τθσ ΜΟΔΙΡ 
(Web Forms). 

ΝΑΙ   

24.   Διαςφνδεςθ με το ΡΣ 
Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ του 
Ακαδθμαϊκοφ Διαδικτφου μζςω 
προγραμματιςτικϊν διεπαφϊν 
που παρζχει το ΡΣ (BI SOAP 
WebServices) 

ΝΑΙ   

25.   Διαςφνδεςθ για τθ λιψθ 
δεδομζνων με τθ μορφι SDMX-

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 2: ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΤΫΝ 
ΑΕΙ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

ML από δικτυακό τόπο τθσ 
ΜΟΔΙΡ (SMDX-ML File) 

26.   Διαςφνδεςθ με SDMX Provider, 
που κα υλοποιεί θ ΜΟΔΙΡ, μζςω 
προγραμματιςτικϊν διεπαφϊν 
(SMDX Web Services) 

ΝΑΙ   

27.  Το περιβάλλον τθσ Εικονικισ ΜΟΔΙΡ κα 
πρζπει να παρζχει τισ παρακάτω ειδικζσ 
λειτουργίεσ: 

   

28.   Ρροςυμπλιρωςθ των πεδίων 
που είναι διακζςιμα από τα ΡΣ 
Επιχειρθματικισ Ευφυίασ ι το 
ιδρυματικό ςφςτθμα τθσ ΜΟΔΙΡ 
μζςω των αντίςτοιχων 
διεπαφϊν. Θα πρζπει θ υπάρχει 
ςχετικι ςιμανςθ, από τθν οποία 
να προκφπτει θ πθγι από τθν 
οποία ζχουν προζλκει οι τιμζσ 
των προςυμπλθρωμζνων 
πεδίων.  

ΝΑΙ   

29.   Αυτόματθ ι κατόπιν επιλογισ 
προςυμπλιρωθςθ των πεδίων 
από τα απομακρυςμζνα ΡΣ, ανά 
κατθγορία δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

30.   Δυνατότθτα τροποποίθςθσ ι 
κλειδϊματοσ των τιμϊν που 
προζρχονται από τα 
απομακρυςμζνα ΡΣ, ανά 
κατθγορία δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

31.  Το υποςφςτθμα προκειμζνου να 
ανταποκρίνεται και ςτισ μελλοντικζσ 
απαιτιςεισ που ορίηονται από τισ 
διαδικαςίεσ τθσ Α.ΔΙ.Ρ κα πρζπει να 
παρζχει μθχανιςμοφσ ϊςτε, με 
κατάλλθλθ παραμετροποίθςθ και χωρίσ 
προγραμματιςτικζσ αλλαγζσ από τθν 
πλευρά των διαχειριςτϊν, να μπορεί να 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΑΕΙ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

επεκτακεί με νζα πεδία / δείκτεσ. 

32.  Ο οριςμόσ των δεικτϊν αυτϊν κα 
πρζπει πζρα από τα βαςικά ςτοιχεία 
(όνομα, τφποσ κ.λπ.) να περιλαμβάνει 
και τα ςτοιχεία διαςφνδεςθσ με τα 
αντίςτοιχα ςτοιχεία ςτα 
απομακρυςμζνα ΡΣ, ζτςι ϊςτε να είναι 
άμεςα διακζςιμεσ οι ηθτοφμενεσ 
λειτουργίεσ αυτόματθσ ςυμπλιρωςισ 
τουσ. 

ΝΑΙ   

33.  Το ςφςτθμα τθσ Εικονικισ ΜΟΔΙΡ 
πρζπει να παρζχει: 

   

34.   Σταδιακι υποβολι των 
ςτοιχείων, βάςει των φορμϊν 
υποβολισ και δυνατότθτα 
επιςιμανςθσ τθσ ορκισ 
ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ 
ςυμπλιρωςθσ των 
απαιτοφμενων πεδίων χωρίσ 
δυνατότθτα περαιτζρω 
μεταβολισ των δεδομζνων που 
αναρτοφνται. 

ΝΑΙ   

35.   Αυτοματοποιθμζνεσ λειτουργίεσ 
παραγωγισ αναφορϊν και 
alarms για κάκε ίδρυμα. Κάκε 
χριςτθσ του ςυςτιματοσ κα 
ενθμερϊνεται για τισ 
θμερομθνίεσ υποβολισ των 
ςτοιχείων, με 
αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία 
και μινυμα που κα περιζχει 
ςτοιχεία για το είδοσ των 
ςτοιχείων που πρζπει να 
υποβλθκοφν, τον τρόπο 
υποβολισ και τα χρονικά 
περικϊρια. Σε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ με τον 
προκακοριςμζνο 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 2: ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΤΫΝ 
ΑΕΙ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

προγραμματιςμό το ΡΣ κα 
μπορεί να παράγει τθν 
αντίςτοιχθ αναφορά ελζγχου 
προσ τουσ χριςτεσ τθσ Α.ΔΙ.Ρ. 

36.   Με τθν οριςτικοποίθςθ των 
υποβαλλόμενων ςτοιχείων, κα 
παρζχει τθ δυνατότθτα 
ψθφιακισ υπογραφισ του PDF 
αντιγράφου (οι ζμπιςτεσ Αρχζσ 
Ριςτοποίθςθσ κα κακοριςτοφν 
από τθν Α.ΔΙ.Ρ) 

ΝΑΙ   

37.   Δυνατότθτα πρόςβαςθσ των 
χρθςτϊν ςε διαδικτυακό χϊρο 
αποκικευςθσ (repository) για 
τθν προςπζλαςθ ςτοιχείων 
αξιολόγθςθσ. Οι χριςτεσ κα 
μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε 
ανάγνωςθ και αποκικευςθ των 
ςτοιχείων. 

ΝΑΙ   

38.   Δυνατότθτα οργανωμζνθσ, 
ταυτοποιθμζνθσ, επιχειρθςιακισ 
επικοινωνίασ με τθν Α.ΔΙ.Ρ για 
κάκε υπθρεςιακό λόγο. 

ΝΑΙ   

39.   Αςφαλι πρόςβαςθ μζςω 
μθχανιςμοφ ταυτοποίθςθσ για 
κάκε χριςτθ. 

ΝΑΙ   

40.   Διαχείριςθ μθτρϊου 
ταυτοποιθμζνων χρθςτϊν. Κάκε 
ΑΕΙ κα υποχρεοφται να δθλϊνει 
θλεκτρονικά τουσ χριςτεσ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και 
να επικαιροποιεί τα ςτοιχεία 
τουσ, ζτςι ϊςτε θ Α.ΔΙ.Ρ να 
διατθρεί τθν λίςτα με το ςφνολο 
των εξουςιοδοτθμζνων χρθςτϊν. 

ΝΑΙ   

41.  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει μια 
πρότυπθ υλοποίθςθ, του SDMX Provider 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 2: ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΤΫΝ 
ΑΕΙ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

που κα υλοποιοφςε μια εικονικι ΜΟΔΙΡ 
και να επιδείξει τθν end-to-end 
λειτουργικότθτα 

42.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

 

C3.1.4 Υποςφςτθμα 3: Εςωτερικό Σφςτθμα Λειτουργίασ Α.ΔΙ.Ρ 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 3: ΕΣΫΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ Α.ΔΙ.Ρ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Γενικά Ωαρακτθριςτικά 

1.  Να παρζχεται: υποςτιριξθ 
ςυνεδριάςεων, πρωτόκολλο και 
ψθφιακι διαχείριςθ κεμάτων και 
αλλθλογραφίασ. 

ΝΑΙ   

2.  Να παρζχεται ενότθτα νομικισ και 
επιςτθμονικισ βιβλιοκικθσ. 

ΝΑΙ   

3.  Θα πρζπει να ακολουκεί και να 
υπόκειται ςτουσ κανόνεσ των 
επιχειρθςιακϊν ροϊν, διαχείριςθσ 
εγγράφων και θλεκτρονικοφ 
πρωτοκόλλου που κα υποςτθρίηει τθν 
θλεκτρονικι διοίκθςθ και λειτουργία 
τθσ Α.ΔΙ.Ρ. 

ΝΑΙ   

4.  Θα πρζπει να παρζχει δυνατότθτεσ 
θλεκτρονικισ πρωτοκόλλθςθσ και 
ψθφιοποίθςθσ των διακινοφμενων 
εγγράφων και ςθμαντικϊν δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

5.  Διαςφνδεςθ με τα υποςυςτιματα 
Διαχείριςθσ Εξωτερικϊν Αξιολογιςεων 
και Διαχείριςθσ Δεδομζνων Ροιότθτασ 
των ΑΕΙ για τισ πιο βαςικζσ 

   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 3: ΕΣΫΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ Α.ΔΙ.Ρ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ. Να 
αναλυκοφν οι μθχανιςμοί διαςφνδεςθσ. 

6.  Οι απαιτιςεισ του εν λόγω 
υποςυςτιματοσ πρζπει να είναι κατ’ 
ελάχιςτο: 

   

7.   Μια απολφτωσ 
παραμετροποιιςιμθ και 
επεκτάςιμθ εφαρμογι 
επιχειρθςιακϊν ροϊν με 
δυνατότθτα επαναςχεδίαςθσ ι 
ειςαγωγισ νζων ροϊν εργαςίασ, 
εξαςφαλίηοντασ τθ βιωςιμότθτα 
του λογιςμικοφ ςτο ενδεχόμενο 
αλλαγισ του επιχειρθςιακοφ 
προςανατολιςμοφ τθσ Α.ΔΙ.Ρ ι 
τθσ αφξθςθσ των αρμοδιοτιτων 
τθσ και των διαδικαςιϊν με τουσ 
εξωτερικά ςυναλλαςςόμενουσ 
με αυτι. 

ΝΑΙ   

8.   Μια λειτουργικι και απολφτωσ 
ςφγχρονθ εφαρμογι διαχείριςθσ 
εγγράφων με αντίςτοιχα τθ 
παρακολοφκθςθ και 
διεκπεραίωςθ του κζματοσ, 
βαςιςμζνθ ςτθν καταγραφι του 
ςυνόλου των ςυμβατικϊν και 
ςθμαντικϊν εγγράφων που 
διακινοφνται από και προσ τθν 
Α.ΔΙ.Ρ, ςε πλιρθ 
διαλειτουργικότθτα με τισ ροζσ 
διαδικαςιϊν και με πλιρθ  
ανάδειξθ όλων εκείνων των 
χαρακτθριςτικϊν υψθλισ 
λειτουργικότθτασ και 
διαςυνδεςιμότθτασ με το 
ςφνολο των υπόλοιπων 
εφαρμογϊν. 

ΝΑΙ   

9.   Μια ςφγχρονθ και απολφτωσ ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 3: ΕΣΫΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ Α.ΔΙ.Ρ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

λειτουργικι εφαρμογι 
πρωτοκόλλθςθσ του ςυνόλου 
των διαφορετικϊν ειδϊν 
ςυμβατικϊν (που κα 
ψθφιοποιοφνται) και 
θλεκτρονικϊν εγγράφων που 
διακινεί θ Α.ΔΙ.Ρ, ςε πλιρθ 
διαςφνδεςθ με τθν εφαρμογι 
διαχείριςθσ τουσ και 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ 
ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 
τουσ δθμόςιου τομζα. Η 
εφαρμογι πρωτοκόλλθςθσ κα 
πρζπει να διαςφαλίηει τθν 
υποςτιριξθ τθσ εςωςτρζφειασ 
και εξωςτρζφειασ τθσ Α.ΔΙ.Ρ. 

10.   Σφμφωνα με τισ ροζσ εργαςιϊν 
κα πρζπει να υποςτθρίηονται οι 
ςυνεδριάςεισ και να 
παρακολουκοφνται τα κζματα 
ανά ςυνεδρίαςθ ι 
ςυνεδριάςεων. 

ΝΑΙ   

11.   Τθ αποκικευςθ και διαχείριςθ 
νομοκεςίασ και άλλων 
επιςτθμονικϊν αναφορϊν που 
κα κεωροφνται χριςιμεσ και κα 
είναι διακζςιμεσ είτε μζςω 
ςυνδρομϊν τθσ Α.ΔΙ.Ρ είτε 
ελεφκερα από το διαδίκτυο. 

ΝΑΙ   

12.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

Εφαρμογι Διαχείριςθσ Θλεκτρονικοφ Ρρωτοκόλλου 

13.  Θα διαχειρίηεται και κα αρχειοκετεί 
πάςθσ φφςεωσ ζγγραφα -θλεκτρονικά ι 
ζντυπα- τα οποία ειςζρχονται ςτο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα ι 
δθμιουργοφνται από αυτό. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 3: ΕΣΫΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ Α.ΔΙ.Ρ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

14.  Θα πρζπει να είναι άμεςα 
διαςυνδεδεμζνο με τα άλλα 
υποςυςτιματα του ΟΡΕΣΡ, ϊςτε τα 
πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από αυτό 
να λαμβάνουν αρικμό πρωτοκόλλου 
από το υποςφςτθμα διαχείριςθσ 
Ηλεκτρονικοφ Ρρωτοκόλλου και να 
αρχειοκετοφνται ςε αυτό. 

ΝΑΙ   

15.  Το ςφςτθμα αποκθκεφει τα 
μεταδεδομζνα που αφοροφν τα 
ζγγραφα ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

16.  Το υποςφςτθμα κα πρζπει να 
υποςτθρίηει κατ’ ελάχιςτον τα 
ακόλουκα: 

   

17.   Τθν ψθφιοποίθςθ και κεντρικι 
αποκικευςθ / διαχείριςθ του 
ςυνόλου των εγγράφων που 
διακινοφνται ςτον οργανιςμό ςε 
οποιαδιποτε μορφι (ζντυπθ, 
θλεκτρονικι). 

ΝΑΙ   

18.   Τθν γριγορθ και αξιόπιςτθ 
αναηιτθςθ, ανάκτθςθ και 
εκτφπωςθ των εγγράφων. 

ΝΑΙ   

19.   Τθν λειτουργία θλεκτρονικοφ 
πρωτοκόλλου για υποςφνολο 
των εγγραφϊν (ειςερχόμενα / 
εξερχόμενα). 

ΝΑΙ   

20.  Θα υποςτθρίηει τθν αυτόματθ 
πρωτοκόλλθςθ και διανομι ςτουσ 
παραλιπτεσ των ειςερχόμενων 
εγγράφων, όπωσ και τθν πρωτοκόλλθςθ 
των εξερχόμενων εγγράφων. 

ΝΑΙ   

21.  Τα ζγγραφα πρωτοκόλλου (ειςερχόμενο 
ι εξερχόμενο ζγγραφο) κα 
ςυνοδεφονται κατά τθν καταχϊριςι 
τουσ με ζνα αρικμό πρωτοκόλλου. Ο 
αρικμόσ πρωτοκόλλου κα παράγεται 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 35 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 3: ΕΣΫΤΕΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ Α.ΔΙ.Ρ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

αυτόματα από το ςφςτθμα και κα είναι 
μοναδικόσ για κάκε ζγγραφο.  

22.  Το ςφςτθμα κα παρακολουκεί τθν 
ιχνθλαςιμότθτα όλων των διακινιςεων 
του εγγράφου ςε ςχζςθ πάντα με τον 
αρχικό αρικμό που δίνεται κατά τθν 
καταχϊριςθ. 

ΝΑΙ   

23.  κα παρζχει θλεκτρονικι υπθρεςία για 
τθν παρακολοφκθςθ/ενθμζρωςθ 
ςχετικά με τθν πορεία ενόσ αιτιματοσ 
με βάςθ τον αρικμό πρωτοκόλλου. 

ΝΑΙ   

24.  κα πρζπει να διακζτει εφχρθςτο 
περιβάλλον εργαςίασ, κακϊσ κα 
αποτελεί εργαλείο διεκπεραίωςθσ 
μεγάλου όγκου δουλειάσ από τουσ 
χριςτεσ του. 

ΝΑΙ   

25.  Το ςφςτθμα διαχείριςθσ θλεκτρονικοφ 

πρωτοκόλλου κα πρζπει να υποςτθρίηει 

κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

   

26.   τθν προβολι εικόνασ 
προεπιςκόπθςθσ εγγράφων 
χωρίσ το άνοιγμά τουσ (για 
ζγγραφα που το υποςτθρίηουν). 

ΝΑΙ   

27.   Τθ λιψθ κάποιου θλεκτρονικοφ 
εγγράφου για επεξεργαςία από 
κάποιο χριςτθ και ταυτόχρονα 
κλείδωμα του για τουσ 
υπόλοιπουσ χριςτεσ, μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ επεξεργαςίασ. 
Ρροβολι λίςτασ των εγγράφων 
που ζχουν λθφκεί προσ 
επεξεργαςία. 

ΝΑΙ   

28.   τθν αποκικευςι του εγγράφου 
ςτο ςφςτθμα (ςυμπεριλαμβάνει 
αποκικευςθ ςτθ βάςθ 
δεδομζνων ςυςτιματοσ). 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 36 από 115 
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

29.   τον κακοριςμό κριτθρίων και 
τρόπων αναηιτθςθσ όπωσ 
indexing, κακοριςμόσ λζξεων 
κλειδιϊν. 

ΝΑΙ   

30.   τθν αναηιτθςθ και ανάκτθςθ του 
εγγράφου ι ομάδασ εγγράφων 
βάςει κριτθρίων αναηιτθςθσ. 

ΝΑΙ   

31.  Θα πρζπει να υποςτθρίηει τθν 

καταχϊρθςθ και άλλων πλθροφοριϊν, 

πζραν των αναγκϊν πρωτοκόλλθςθσ και 

διαχείριςθσ εγγράφων. 

ΝΑΙ   

32.  Το είδοσ τθσ πλθροφορίασ που κα 

καταχωρείται πρζπει να είναι 

παραμετροποιιςιμο από τον 

διαχειριςτι του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

33.  Η παραμετροποίθςθ κα γίνεται ςτα 

πρότυπα ενόσ ςυςτιματοσ ςχεδίαςθσ 

βάςεων δεδομζνων (επιλογι προσ 

καταχϊρθςθσ πεδίων, τφπου 

δεδομζνων, κανόνων εγκυρότθτασ 

τιμϊν, επιλογι από λίςτεσ τιμϊν κ.α.). 

ΝΑΙ   

34.  κα πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα 

αντιγραφισ και μεταφοράσ εγγραφϊν 

από ζνα φάκελο ςε ζναν άλλο. 

ΝΑΙ   

35.  Ζνασ φάκελοσ κα μπορεί να ζχει τθ δικι 

του αρίκμθςθ πρωτοκόλλου ι να τθν 

μοιράηεται με άλλουσ υποφακζλουσ. 

ΝΑΙ   

36.  Για κάκε πλθροφορία που καταχωρείται 

κα μπορεί να κακοριςτεί αν κα γίνεται 

επιλογι από κακοριςμζνθ λίςτα τιμϊν. 

ΝΑΙ   

37.  Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ κα 

πρζπει να μπορεί να κακορίςει να θ 

επιλογι τιμϊν ςε ζνα πεδίο κα γίνεται 

μόνο από τα περιεχόμενα μιασ λίςτασ 

τιμϊν, αν ο χριςτθσ κα μπορεί να 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

πλθκτρολογιςει τιμζσ που δεν 

περιλαμβάνονται ςτθ λίςτα και αν κα 

μπορεί να επιλζξει περιςςότερεσ από 

μια τιμζσ από τθ λίςτα. 

38.  Το ςφςτθμα επιτρζπει τθ δθμιουργία 

και διαχείριςθ απεριόριςτων φακζλων 

κακζνασ εκ των οποίων δφναται να ζχει 

απεριόριςτο αρικμό υπό-φακζλων. 

ΝΑΙ   

39.  Σε κάκε φάκελο/υποφάκελο μπορεί να 

εντάςςεται απεριόριςτοσ αρικμόσ 

εγγράφων διαφόρων τφπων. 

ΝΑΙ   

40.  Το κάκε ψθφιοποιθμζνο ζγγραφο 

μπορεί να αποτελείται από απεριόριςτο 

αρικμό ςελίδων. 

ΝΑΙ   

41.  Δυνατότθτα αποςτολισ εγγράφων μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
ΝΑΙ   

42.  Υποςτιριξθ web interface. ΝΑΙ   

43.  Άμεςθ διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα ροϊν 

ΟΡΕΣΡ. 
ΝΑΙ   

44.  Σφνδεςθ με τθν εφαρμογι οισ 

Εργαςιϊν για τθν δρομολόγθςθ των 

εγγράφων που πρωτοκολλοφνται. 

ΝΑΙ   

45.  Ραρζχει τθ δυνατότθτα δρομολόγθςθσ 

των εγγράφων μζςω του ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ ροισ εργαςιϊν. 

ΝΑΙ   

46.  Για κάκε ειςερχόμενο ζγγραφο 
δθμιουργείται μία εγγραφι (κατατομι 
εγγράφου, profile εγγράφου, 
μεταδεδομζνα). Η εγγραφι 
περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ: 

 Στοιχεία αποςτολζα 
 Ημερομθνία παραλαβισ 
 Στοιχεία παραλιπτθ 
 Θζμα και κεματικι περιοχι ςτθν 

οποία κατατάςςεται 
 Λζξεισ κλειδιά 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

47.  Τα πεδία τθσ εγγραφισ (profile) 

διακρίνονται ςε πεδία που δζχονται μία 

μόνο τιμι και ςε πεδία που δζχονται 

πολλαπλζσ τιμζσ (π.χ. "Κοινοποίθςθ"). 

ΝΑΙ   

48.  Το λογιςμικό να παρζχει τθ δυνατότθτα 

εξαγωγισ τθσ λίςτασ αποτελεςμάτων ςε 

διάφορεσ μορφζσ (π.χ. αρχείο κειμζνου, 

MS Excel, HTML) ϊςτε να είναι δυνατι θ 

αποςτολι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ι θ εκτφπωςθ τθσ λίςτασ εφόςον είναι 

επικυμθτό 

ΝΑΙ   

49.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

Λειτουργία Αναηιτθςθσ Εγγράφων 

50.  Το ςφςτθμα υποςτθρίηει  τον κακοριςμό 

κριτθρίων και  πολλαπλοφσ τρόπουσ 

αναηιτθςθσ. 

ΝΑΙ 

  

51.  Κακοριςμόσ Ρεδίων (Indexing): Στθ 

φάςθ αυτι που λαμβάνει μζροσ κατά 

τθν παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ, 

ο διαχειριςτισ κακορίηει τα πεδία βάςει 

των οποίων κα γίνονται οι αναηθτιςεισ 

των εγγράφων. Τα πεδία αυτά 

οριηόμενα και μποροφν να είναι για 

παράδειγμα θ θμερομθνία ειςαγωγισ 

τουσ, ο κωδικόσ του υπαλλιλου που το 

ειςιγαγε, το κζμα του, ο αποςτολζασ, ο 

αποδζκτθσ, κλπ. 

ΝΑΙ 

  

52.  Ειςαγωγι Λζξεων – Φράςεων 

Αναηιτθςθσ: Στθ φάςθ αυτι που 

λαμβάνει μζροσ κατά τθν αποκικευςθ 

του εγγράφου, ο χειριςτισ κα πρζπει να 

μπορεί να ειςάγει τα δεδομζνα – 

καταχϊρθςθ ςτα πεδία - τα κριτιρια 

αναηιτθςθσ. 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

53.  Οποιοςδιποτε χριςτθσ του ςυςτιματοσ 

που ζχει το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε 

αυτό, κα μπορεί βάηοντασ μία λζξθ ι 

λζξεισ κλειδιά αναηιτθςθσ να ψάξει και 

να δει ςτθν οκόνθ του τα ανακτθκζντα 

ζγγραφα που πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ που ζκεςε. 

ΝΑΙ 

  

54.  Αναηιτθςθ ςε ςυγκεκριμζνα πεδία τθσ 

κατατομισ (profile) του εγγράφου. 
ΝΑΙ 

  

55.  Αναηιτθςθ με βάςθ διάφορα 

χαρακτθριςτικά του εγγράφου (όπωσ 

όνομα, κατθγορία, θμερομθνίεσ, κλπ.) 

και τυποποιθμζνα πεδία (όπωσ "Θζμα", 

"Κοινοποίθςθ", "Σχετικά" κλπ.). 

ΝΑΙ 

  

56.  Ανάκτθςθ των εγγράφων μπορεί να 

γίνει με εκφράςεισ αναηιτθςθσ ςχετικζσ 

με το περιεχόμενο των εγγράφων. 

ΝΑΙ 

  

57.  Δυνατότθτα δθμιουργίασ λίςτασ λζξεων 

κλειδιϊν (προεπιλογζσ) από τθν οποία ο 

τελικόσ  χριςτθσ κα επιλζγει ζτοιμεσ 

λζξεισ κλειδιά που χρθςιμοποιοφνται 

ςυχνά. 

ΝΑΙ 

  

58.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

Εφαρμογι Διαχείριςθσ οισ Εργαςιϊν 

59.  Να ακολουκεί τα διεκνι standards που 

ζχουν κεςπιςτεί από ανεξάρτθτουσ και 

ζγκριτουσ οργανιςμοφσ (π.χ. 

www.wfmc.org ). 

ΝΑΙ   

60.  Θα πρζπει να περιζχει κατ’ ελάχιςτο τθν 

ακόλουκθ λειτουργικότθτα: 
   

61.   Workflow business modeling 
environment. Θα πρζπει να 
παρζχεται θ μεκοδολογία και τα 
εργαλεία εκείνα για τθν 

ΝΑΙ   

http://www.wfmc.org/
ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

ανάλυςθ τθσ ροισ εργαςιϊν. 

62.   Workflow development 
environment. Θα πρζπει να 
παρζχονται τα κατάλλθλα 
εργαλεία για τθ δόμθςθ τθσ ροισ 
εργαςιϊν, τθν κατανομι 
εργαςιϊν, και τον κακοριςμό 
ρόλων. 

ΝΑΙ   

63.   Workflow runtime environment. 
Θα πρζπει να παρζχεται το 
περιβάλλον εργαςίασ κακϊσ και 
διαφανισ επικοινωνία αυτοφ με 
τισ βάςεισ δεδομζνων που κα 
προςφζρει και τισ εφαρμογζσ 
που κα αναπτφξει ο Ανάδοχοσ. 

ΝΑΙ   

64.   Workflow administration and 
monitoring environment. Θα 
πρζπει να παρζχεται περιβάλλον 
διαχείριςθσ και επίβλεψθσ τθσ 
εφαρμογισ. 

ΝΑΙ   

65.   Workflow management engine. 
Θα πρζπει να παρζχεται 
περιβάλλον μζςω του οποίου κα 
γίνεται επίβλεψθ τθσ ροισ των 
εργαςιϊν. 

ΝΑΙ   

66.   Workflow management 
statistics. Θα πρζπει να 
παρζχεται περιβάλλον μζςω του 
οποίου ο χριςτθσ να μπορεί να 
ορίηει και να βλζπει ςτατιςτικά 
ςτοιχεία για το ςφνολο ι μζροσ 
των ροϊν εργαςίασ (π.χ. αρικμόσ 
ροισ εργαςιϊν ανα κατθγορία, 
χρόνουσ διεκπεραίωςθσ, κλπ.). 

ΝΑΙ   

67.  Το ςφςτθμα κα πρζπει επίςθσ να 

διακζτει λειτουργικότθτα ςχετικι με 

ζλεγχο ροϊν εργαςίασ, με ςυλλογι 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

δεδομζνων και με παρουςίαςθ 

αποτελεςμάτων. 

68.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

 

C3.1.5 Υποςφςτθμα 4: Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Αποφάςεων 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 4: ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΛΘΪΘΣ 
ΑΡΟΨΑΣΕΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Γενικά Ωαρακτθριςτικά 

1.  Το υποςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει 
κατ’ ελάχιςτο τισ παρακάτω 
δυνατότθτεσ: 

   

2.  Οι αναφορζσ και οι δείκτεσ αξιολόγθςθσ 
πρζπει να είναι διακζςιμοι ςτουσ 
εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ ςφμφωνα 
με ζνα καλά οριςμζνο επίπεδο 
δικαιωμάτων. 

ΝΑΙ   

3.  Οι εφαρμογζσ του ςυςτιματοσ που 
απευκφνονται ςτουσ επιχειρθςιακοφσ 
χριςτεσ κα είναι διαδικτυακζσ και 
προςβάςιμεσ μζςω πλοθγοφ (web 
browser). Εφαρμογζσ που 
απευκφνονται αποκλειςτικά ςε 
αναλυτζσ και διαχειριςτζσ μποροφν να 
παρζχονται και ςε μθ Web περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

4.  Δυνατότθτα εμβάκυνςθσ ςτο 
περιεχόμενο και μετάβαςθσ ςε ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ (drill down-up-across, data 
pivots, data rotation). 

ΝΑΙ   

5.  Δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων πεδίων 
και εφαρμογισ ςυναρτιςεων (π.χ. Time 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Series Analysis). 

6.  Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με Σχεςιακζσ 
Βάςεισ Δεδομζνων μζςω πρωτοκόλλων 
επικοινωνίασ όπωσ.JDBC, ODBC, κ.λπ. 

ΝΑΙ   

7.  On-Line Analytical Processing (OLAP), 
επιτρζποντασ ςτουσ χριςτεσ να 
διερευνιςουν τα δεδομζνα ςε 
πολλαπλά επίπεδα λεπτομζρειασ και 
από διάφορεσ οπτικζσ γωνίεσ (drill-
down, drill-up, or slice and dice). 
Υλοποίθςθ XML/A και MDX ςτάνταρτ 
για τθν πρόςβαςθ ςε OLAP 
εξυπθρετθτζσ. 

ΝΑΙ   

8.  Δυνατότθτα οριςμοφ ςυλλογισ 
αναφορϊν ςτο Web περιβάλλον του 
υποςυςτιματοσ για εποπτικοφσ 
ςκοποφσ (dashboards) 

ΝΑΙ   

9.  Δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ διαδραςτικϊν 
αναφορϊν μζςω Wizard (interactive 
visualizations), προςβάςιμων μζςα από 
το Web περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

10.  Οι αναφορζσ κα πρζπει να μποροφν αν 
εξάγονται ςε μορφι Adobe PDF, HTML, 
Microsoft Excel, Rich Text Format, και 
plain text. 

ΝΑΙ   

11.  Δυνατότθτα υποςτιριξθσ μετα-
δεδομζνων ϊςτε όροι και ονομαςίεσ 
πινάκων και πεδίων και χρονοςειρϊν 
τθσ ΒΔ Α.ΔΙ.Ρ να είναι επιχειρθςιακά 
κατανοθτοί ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

ΝΑΙ   

12.  Δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ 
ςυγκεκριμζνων αναφορϊν με δυναμικό 
τρόπο μζςω API ςτθ δικτυακι πφλθ τθσ 
Α.ΔΙ.Ρ (υποςφςτθμα 5). Να αναφερκοφν 
τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ λφςθσ. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΑΡΟΨΑΣΕΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

13.  Δυνατότθτα υποβολισ εξειδικευμζνων 
επερωτιςεων (ad-hoc queires) με 
επιχειρθςιακά κατανοθτοφσ όρουσ 
ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ βάςει τθσ 
λογικισ αναπαράςταςθσ και τθσ 
μοντελοποίθςθσ των δεδομζνων που 
ζχει επιλεγεί. 

ΝΑΙ   

14.  Να αναφερκοφν οι web τεχνολογίεσ 
υλοποίθςθσ των διαδραςτικϊν 
αναφορϊν ςτο Web περιβάλλον 

ΝΑΙ   

15.  Εγγενισ υποςτιριξθ του λογιςμικοφ για 
τθν παρουςίαςθ ςτατικϊν και 
διαδραςτικϊν αναφορϊν ςε smart 
phones και tablets. Να αναφερκοφν τα 
χαρακτθριςτικά τθσ λφςθσ  

   

16.  Να περιγραφοφν, επιςυνάπτοντασ 
αντίςτοιχα δείγματα, οι τφποι των 
γραφικϊν αναπαραςτάςεων που είναι 
διακζςιμοι από τθ λφςθ. 

ΝΑΙ   

17.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Γενικά Ωαρακτθριςτικά 

1.  Το υποςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει 
κατ’ ελάχιςτο τισ παρακάτω 
δυνατότθτεσ: 

   

2.  Αςφάλεια:    

3.   Θζματα διαχείριςθσ, ρόλων 
χρθςτϊν και δικαιωμάτων. 

ΝΑΙ   

4.   Μθχανιςμοί ελζγχου τθσ 
ποιότθτασ / αξιοπιςτίασ τθσ 
διακινοφμενθσ πλθροφορίασ. 

ΝΑΙ   

5.   Θζματα ςυντιρθςθσ, τόςο τθσ 
πφλθσ, όςο και των 
διαςυνδεδεμζνων ςε αυτιν 
βάςεων δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

6.   υκμίςεισ αςφαλείασ ςχετικά με 
τθ διαςφάλιςθ τθσ εργαςιακισ 
ροισ. 

ΝΑΙ   

7.  Μεταςχθματιςμόσ του υφιςτάμενου 
ιςτοχϊρου ςε πλθροφοριακι και 
επιχειρθςιακι διαδικτυακι πφλθ: 

   

8.   Δθμιουργία ςυςτιματοσ 
δυναμικισ διαχείριςθσ 
περιεχομζνου ανοιχτισ 
αρχιτεκτονικισ και εφκολα 
παραμετροποιιςιμο. 

ΝΑΙ   

9.   Η πλατφόρμα διαχείριςθσ 
περιεχομζνου που κα 
χρθςιμοποιθκεί κατά το 
μεταςχθματιςμό κα πρζπει να 
βαςίηεται ςε ςφγχρονο και 
εξελίξιμο framework. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

10.   Μεταφορά ι / και 
μεταςχθματιςμόσ των 
υπαρχόντων αποκθκευμζνων 
δεδομζνων του ιςτοχϊρου τθσ 
Α.ΔΙ.Ρ. και ενςωμάτωςθ αυτϊν 
ςτο μεταςχθματιςμζνο ιςτοχϊρο 
– διαδικτυακι πφλθ, ϊςτε εάν 
είναι δυνατόν να διαςφαλίηεται 
θ αποφυγι απϊλειασ ι / και 
αλλοίωςθσ των δεδομζνων με 
ταυτόχρονθ αποκικευςι τουσ 
ςτθν κεντρικι βάςθ δεδομζνων 
τθσ Α.ΔΙ.Ρ. 

ΝΑΙ   

11.   Το λογιςμικό που κα 
χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να 
επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ 
πρόςβαςθ ςε κοινά δεδομζνα 
και τθν υποςτιριξθ πολλαπλϊν 
sessions. Ραράλλθλα, κα πρζπει 
να επιτρζπει τθν πλιρθ 
διαχείριςθ των πλθροφοριϊν 
που αποκθκεφονται ςτθ βάςθ 
δεδομζνων. 

ΝΑΙ   

12.   Το ςφςτθμα κα πρζπει να 
ικανοποιιςει αυξθμζνθ ηιτθςθ 
ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, 
ενϊ ταυτόχρονα ο ςχεδιαςμόσ 
του κα πρζπει να επιτυγχάνει 
χαμθλά ζξοδα λειτουργίασ και 
γριγορθ ανταπόκριςθ ςτισ 
ανάγκεσ των χρθςτϊν. 

ΝΑΙ   

13.  Θζματα  Ρροϊκθςθσ και Εξαςφάλιςθσ 
Αποτελεςματικισ Λειτουργίασ τθσ 
πφλθσ. 

   

14.   Ανάπτυξθ μθχανιςμϊν ελζγχου / 
μζτρθςθσ τθσ επιςκεψιμότθτασ 
του ιςτοχϊρου και εργαλείων 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ και 
εξόρυξθ χριςιμθσ και εφκολα 
αξιοποιιςιμθσ γνϊςθσ με βάςθ 
τα ςυλλεχκζντα ςτατιςτικά 
δεδομζνα ι μεταδεδομζνα που 
κα αποκθκεφονται ςτθν ΒΔ τθσ 
Α.ΔΙ.Ρ. 

15.   Δθμιουργία meta-tags, 
descriptions και keywords ανά 
ςελίδα ξεχωριςτά. 

ΝΑΙ   

16.   Δυνατότθτα αυτόματθσ 
δθμιουργίασ χάρτθ 
περιεχομζνου (sitemap), ο 
οποίοσ κα κάνει χριςθ XML και 
SitemapProtocol. 

ΝΑΙ   

17.   Εκπόνθςθ τεχνικϊν 
βελτιςτοποίθςθσ τθσ 
διαδικαςίασ ανακάλυψθσ του 
ιςτοχϊρου από μθχανζσ 
αναηιτθςθσ και μθχανιςμϊν 
προϊκθςθσ τθσ προβολισ του 
ιςτοχϊρου (S.E.O. optimization). 

ΝΑΙ   

18.   Οι τεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ και 
οι μθχανιςμοί ελζγχου/μζτρθςθσ 
τθσ επιςκεψιμότθτασ του 
ιςτοχϊρου που κα αναπτυχκοφν 
κα πρζπει να μποροφν να 
εκτελοφνται όςο το δυνατόν 
τοπικά ςτουσ εξυπθρετθτζσ τθσ 
Α.ΔΙ.Ρ. και όχι μόνο δθμοςίωσ, 
όπωσ για παράδειγμα με χριςθ 
μετρικϊν εργαλείων, όπωσ το 
GoogleAnalytics. 

ΝΑΙ   

19.   Τεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ 
διαδικαςίασ εφρεςθσ τθσ πφλθσ 
από μθχανζσ αναηιτθςθσ και 
μθχανιςμοφσ προϊκθςθσ τθσ 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 47 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 5: ΡΛΘΟΨΟΙΑΚΘ ΚΑΙ ΕΡΙΩΕΙΘΣΙΑΚΘ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘΣ ΪΘΨΙΑΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ ΤΘΣ Α.ΔΙ.Ρ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

προβολισ του. 

20.   Σχεδιαςμόσ ςφμφωνα με τα 
τρζχοντα state-of-the-art 
πρότυπα αναφορικά με τισ 
τεχνικζσ και τα πρότυπα που 
προτείνονται για τθν ανάπτυξθ 
αντίςτοιχων κυβερνθτικϊν 
διαδικτυακϊν πυλϊν. 

ΝΑΙ   

21.  Ενςωμάτωςθ λειτουργικότθτασ για τθν 
ευχρθςτία όλων των θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν και πλθροφοριϊν που κα 
παρζχει. 

   

22.   Υποςτιριξθ ενεργοφ Navigation 
Path. 

ΝΑΙ   

23.   Υποςτιριξθ ενςωμάτωςθσ 
μικροεφαρμογϊν που κα 
βελτιςτοποιοφν τθ 
λειτουργικότθτα των επιμζρουσ 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν τθσ 
πφλθσ. 

ΝΑΙ   

24.   Δυνατότθτα προςκικθσ 
επεκτάςεων για τθ δθμιουργία 
λειτουργικότερθσ δομισ και 
προςαρμογισ τθσ πφλθσ ςτισ 
ανάγκεσ τθσ Α.ΔΙ.Ρ. 

ΝΑΙ   

25.   Ειςαγωγι και ενοποίθςθ 
δομθμζνθσ ι / και αδόμθτθσ 
πλθροφορίασ από πθγζσ 
περιεχομζνου. 

ΝΑΙ   

26.   Ανάπτυξθ μθχανιςμϊν για τθν 
εφκολθ προςκικθ και διαχείριςθ 
Ανακοινϊςεων και 
Ρλθροφοριακϊν δελτίων, με 
κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ 
προϊκθςθσ αυτϊν ςτουσ 
επιςκζπτεσ τθσ πφλθσ. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

27.   Ανάπτυξθ υποδομϊν για τθν 
ενςωμάτωςθ επιπρόςκετων 
δυναμικϊν και εφκολα 
παραμετροποιιςιμων 
λειτουργιϊν (όπωσ π.χ. χϊροι 
ανταλλαγισ απόψεων, 
δθμιουργία και διενζργεια 
αξιολόγθςθσ ι /και online 
ερευνϊν κτλ.). 

ΝΑΙ   

28.   Δυνατότθτεσ άμεςθσ και 
εφκολθσ αναηιτθςθσ και 
ανάκτθςθσ πλθροφοριϊν από τθ 
ςυγκεντρωμζνθ ςτον ιςτοχϊρο 
πλθροφορία. 

ΝΑΙ   

29.   Δυνατότθτεσ ταξινόμθςθσ και 
κατθγοριοποιθμζνθσ 
παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ, 
με βάςθ διάφορα κριτιρια (π.χ. 
λζξεισ - κλειδιά, θμερομθνίεσ 
δθμιουργίασ, ι μετατροπισ των 
εγγράφων, ςυγγραφζασ κτλ.). 

ΝΑΙ   

30.   Ανάπτυξθ υποδομϊν για πολφ-
γλωςςικι υποςτιριξθ. 

ΝΑΙ   

31.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

Εφαρμογι Θλεκτρονικισ Ενθμζρωςθσ & Ρλθροφόρθςθσ 

32.  Θα πρζπει να παρζχει ενθμζρωςθ & 

πλθροφόρθςθ ςε ό,τι αφορά κατ’ 

ελάχιςτο τα ακόλουκα: 

   

33.   Γενικι Ενθμζρωςθ: Η κατθγορία 
αυτι κα απευκφνεται ςε όλουσ 
τουσ πικανοφσ επιςκζπτεσ τθσ 
Ρφλθσ και κα περιλαμβάνει 
γενικι ενθμζρωςθ για το κζμα 
τθσ Α.ΔΙ.Ρ, ιτοι: Χαιρετιςμόσ τθσ 
Διοίκθςθσ του Οργανιςμοφ, 
Στόχοι και δραςτθριότθτεσ τθσ 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Α.ΔΙ.Ρ, Οργανόγραμμα & 
ςτελζχωςθ, Νομοκεςία που 
διζπει τθ λειτουργία τθσ Α.ΔΙ.Ρ 
(to download), Ετιςιεσ 
αναφορζσ πεπραγμζνων τθσ 
Α.ΔΙ.Ρ (to download), Links (προσ 
εκνικοφσ και διεκνείσ 
Οργανιςμοφσ που αςχολοφνται ι 
ςχετίηονται με ποιότθτα ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία), 
Στατιςτικά ςτοιχεία, 
Διαμόρφωςθ ερωταπαντιςεων 
ςχετικά με κζματα τθσ Α.ΔΙ.Ρ και 
γενικότερα ποιότθτα ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία με 
μορφι Frequently Asked 
Questions, κ.α. 

34.   Νζα / Τρζχουςεσ 
Δραςτθριότθτεσ: Εδϊ κα 
παρουςιάηονται 
κατθγοριοποιθμζνα όλα τα νζα 
από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό 
που αφοροφν τον χϊρο τθσ 
διαςφάλιςθσ και πιςτοποίθςθσ 
τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ 
εκπαίδευςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων: 
Τελευταία νζα, Δελτία Τφπου, 
Εκδθλϊςεισ (Συνζδρια, 
ςεμινάρια, εκκζςεισ), Αναφορζσ 
/ ςτατιςτικά ςτοιχεία, κα. 

ΝΑΙ   

35.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

Εφαρμογι Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνου (Content Management System) 

36.  κα παρζχει τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ 

όλου του κφκλου ηωισ των 

πλθροφοριϊν (εγγράφων, αρχείων, 

media) 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

37.  Θα υποςτθρίηει πλιρωσ τθ ςυντακτικι 

πολιτικι (editorial policy) που κα 

προτείνει ο Ανάδοχοσ και κα κακιςτά 

εφικτι (και εφκολθ) τθ δθμιουργία και 

ανανζωςθ του περιεχομζνου, με τθ 

χριςθ web browser, από οποιαδιποτε 

τοποκεςία (remote locations) και από 

προςωπικό (editors/authors) χωρίσ 

ιδιαίτερεσ τεχνικζσ γνϊςεισ, ϊςτε να 

εξαςφαλιςτεί θ ευκολία ενθμζρωςθσ 

των ιςτοςελίδων και κατά ςυνζπεια να 

περιοριςτεί, κατά το δυνατόν, το 

λειτουργικό κόςτοσ και το κόςτοσ 

ςυντιρθςθσ τθσ πφλθσ 

ΝΑΙ   

38.  Η εφαρμογι κα πρζπει να παρζχει κατ’ 

ελάχιςτο τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 
   

39.   Δθμιουργία και ειςαγωγι 
αρχείων περιεχομζνου ςε μορφι 
δομθμζνων εγγράφων, μζςω 
φιλικοφ προσ το χριςτθ 
ςυντάκτθ κειμζνου που κα είναι 
ενςωματωμζνοσ ςτο web 
browser και δε κα απαιτεί 
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ για τθ 
χριςθ του από τθ ςυντακτικι 
ομάδα.  

ΝΑΙ   

40.   Υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ 
δθμιουργίασ, επιμζλειασ και 
δυναμικισ ζκδοςθσ-ςυνδυαςμοφ 
των αρχείων περιεχομζνου ςε 
ζνα ι περιςςότερα ςθμεία του 
ιςτοχϊρου, με διακριτοφσ 
ρόλουσ και δικαιοδοςίεσ επί 
ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν ι/και 
αρχείων περιεχομζνου, ϊςτε οι 
χριςτεσ να μποροφν να κάνουν 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

τθν καλφτερθ δυνατι 
επιλογι/διαχωριςμό των 
πλθροφοριϊν που τουσ 
ενδιαφζρουν, ςε διάφορα εκ των 
προτζρων οριηόμενα επίπεδα 
«διείςδυςθσ». 

41.   Ρολλαπλζσ γλωςςικζσ εκδόςεισ 
του περιεχομζνου. Το ςφςτθμα 
κα πρζπει να παρζχει 
δυνατότθτεσ για τθν ευζλικτθ 
ςυντιρθςθ του περιεχομζνου ςε 
πολλζσ γλϊςςεσ ειδοποιϊντασ 
λ.χ. το χριςτθ ότι θ δεφτερθ 
γλωςςικι ζκδοςθ του 
περιεχομζνου δεν είναι 
ενθμερωμζνθ ςε ςυγκεκριμζνεσ 
ενότθτεσ του κ.ο.κ. 

ΝΑΙ   

42.  κα πρζπει να υποςτθρίηει απολφτωσ τισ 

δομζσ αποκικευςθσ ψθφιοποιθμζνου 

υλικοφ που υποςτθρίηονται από το 

αρχείο τθσ Α.ΔΙ.Ρ και κα παραδοκοφν 

ςε ψθφιακι μορφι ςτον Ανάδοχο κατά 

τθν ζναρξθ του ζργου. 

ΝΑΙ   

43.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

Εφαρμογι Δθμοςίευςθσ / Ρροβολισ Ρεριεχομζνου 

44.  Η εφαρμογι κα πρζπει να παρζχει κατ’ 

ελάχιςτο τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 
   

45.   Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε 
ιεραρχικοφσ καταλόγουσ 
εγγράφων και αρχείων 
περιεχομζνου ςφμφωνα με: 
πολλαπλι κεματικι 
κατθγοριοποίθςθ, με μορφι 
καταλόγων και πολλαπλϊν 
μορφϊν ενόσ εκάςτου 
εγγράφου. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 
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ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

46.   Δυνατότθτα πρόςβαςθσ μζςω 
ςυνδζςμων ςε πρόςκετα 
κείμενα ι αρχεία περιεχομζνου, 
που κα είναι δυνατόν να 
δθλϊνονται είτε ad-hoc είτε 
προγραμματικά ανάλογα με το 
κζμα, τθν ιδιότθτα του ςυντάκτθ 
και άλλεσ ιδιότθτεσ. 

ΝΑΙ   

47.   Site Map & FAQs. Ο χάρτθσ του 
δικτυακοφ τόπου (site map), κα 
παρουςιάηει τθ δομι τθσ πφλθσ, 
ϊςτε να μπορεί ο επιςκζπτθσ να 
δει τι περιζχει κάκε ενότθτα και 
να πλοθγείται γριγορα και 
εφκολα. O χάρτθσ κα 
δθμιουργείται δυναμικά κάκε 
φορά που ειςάγεται νζο 
περιεχόμενο. Με ανάλογο 
δυναμικό τρόπο κα 
δθμιουργοφνται τα βαςικά 
ςτοιχεία πλοιγθςθσ όπωσ 
μενοφ, μονοπάτι  πλοιγθςθσ 
κλπ. Ειδικά για τθν υπθρεςία 
FAQs, θ Ρφλθ κα πρζπει να 
επιτρζπει ςτουσ διαχειριςτζσ τθν 
δυναμικι ανανζωςθ των 
ερωτιςεων και απαντιςεων, 
μζςω ειδικϊν φορμϊν. 

ΝΑΙ   

48.   Δυνατότθτεσ πολυκριτθριακισ 
αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν. 
Ευζλικτθ αναηιτθςθ ςτο 
περιεχόμενο (από πολλαπλζσ, 
δομθμζνεσ και αδόμθτεσ πθγζσ) 
τθσ πφλθσ βάςει 
πολυκριτθριακϊν πλθροφοριϊν 
(λζξεισ κλειδιά, κείμενο, 
θμερομθνία κλπ.). Η αναηιτθςθ 
βάςει κειμζνου κα υποςτθρίηει 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
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ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

απλά και δομθμζνα ερωτιματα. 

49.   Δυνατότθτεσ προβολισ 
περιεχομζνου ςε μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ (social 
media). Αναδθμοςίευςθ 
ςυγκεκριμζνου περιεχομζνου 
τθσ πφλθσ (π.χ. νζα, εκδθλϊςεισ, 
ζγγραφα, κτλ.), ςε διάφορα 
δθμοφιλι μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ (π.χ. facebook, 
twitter, google+, κτλ.). 

ΝΑΙ   

50.   Δυνατότθτεσ WEB3.0, για 
παροχι ςχολίων ςε 
ςυγκεκριμζνεσ ενότθτεσ και 
περιεχόμενα τθσ πφλθσ, 
βακμολόγθςθ ενδιαφζροντοσ 
περιεχομζνου, like – dislike, κτλ. 

ΝΑΙ   

51.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

Εφαρμογι Εγγραφισ & Εξουςιοδότθςθσ Ωρθςτϊν 

52.  κα πρζπει να παρζχει λειτουργίεσ 

Εγγραφισ & Εξουςιοδότθςθσ χρθςτϊν, 

με ςτόχο τθν αποφυγι χριςθσ του 

ςυςτιματοσ από κακόβουλουσ χριςτεσ 

ΝΑΙ   

53.  Η εγγραφι των χρθςτϊν κα γίνεται on-
line, με δυνατότθτεσ: 

ΝΑΙ   

54.   Διαχείριςθσ αιτθμάτων 
εγγραφισ που είναι ςε 
εκκρεμότθτα από τον 
διαχειριςτι. 

ΝΑΙ   

55.   Αυτόματθσ εγγραφισ, με χριςθ 
θλεκτρονικϊν από τρίτουσ 
φορείσ (π.χ. Federated Login, 
oAuth Login, OpenID). 

ΝΑΙ   

56.   Χειροκίνθτθσ ειςαγωγισ και 
διαχείριςθσ χρθςτϊν. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 
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ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

57.  Σε περίπτωςθ ζγκριςθσ, ο διαχειριςτισ: 

 Ενθμερϊνει ςχετικά τον χριςτθ 
και τον εφοδιάηει με τα 
μοναδικά αναγνωριςτικά 
ςυνκθματικά που κα 
χρθςιμοποιεί εφεξισ για τθν 
πρόςβαςι του, 

 Ενθμερϊνει το ςφςτθμα για τθν 
εγγραφι και ανακζτει ςτο 
ςυγκεκριμζνο χριςτθ ζναν ι 
περιςςότερουσ ρόλουσ (ιτοι 
δικαιϊματα πρόςβαςθσ και 
αξιοποίθςθσ υπθρεςιϊν και 
δεδομζνων του ςυςτιματοσ). 

ΝΑΙ   

58.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

Εφαρμογι Θλεκτρονικισ Συνεργαςίασ 

59.  Η εφαρμογι κα πρζπει να παρζχει κατ’ 

ελάχιςτο τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: 
   

60.  
 Λίςτεσ Συηιτθςθσ (Discussion 

Lists – Web Forums). Η Ρφλθ κα 
πρζπει να παρζχει τθν 
δυνατότθτα ανταλλαγισ 
απόψεων, όπου οι χριςτεσ τθσ 
κα μποροφν να ςυμμετζχουν ςε 
διάφορεσ «Ρεριοχζσ Διαλόγου», 
ςτισ οποίεσ κα γίνονται 
ςυηθτιςεισ πάνω ςε 
διαφορετικά και διακριτά 
κεματικά πεδία. Το ςφςτθμα κα 
πρζπει να παρζχει ςτουσ 
διαχειριςτζσ τθσ Ρφλθσ τθν 
δυνατότθτα δθμιουργίασ 
πολλαπλϊν Discussion Lists με 
πολλαπλά κεματικά αντικείμενα 
ανά Ρεριοχι Διαλόγου (multi-
level catalogue) κακϊσ και τθν 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 55 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 5: ΡΛΘΟΨΟΙΑΚΘ ΚΑΙ ΕΡΙΩΕΙΘΣΙΑΚΘ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘΣ ΪΘΨΙΑΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ ΤΘΣ Α.ΔΙ.Ρ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
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δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να 
αποςτζλλουν e-mail ςε 
οποιονδιποτε χριςτθ 
ςυμμετζχει ςτισ λίςτεσ. 

61.  
 Λίςτεσ Ηλεκτρονικοφ 

Ταχυδρομείου (Mailing Lists). Η 
Ρφλθ κα παρζχει τθν 
δυνατότθτα ςτουσ διαχειριςτζσ 
να δθμιουργοφν, καταργοφν και 
γενικά να διαχειρίηονται λίςτεσ 
Ηλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου (ι 
άλλων ςτοιχείων επικοινωνίασ 
π.χ. αρικμόσ fax, αρικμόσ 
κινθτοφ τθλεφϊνου κλπ). Η 
εγγραφι των πολιτϊν ςτισ λίςτεσ 
αυτζσ κα γίνεται θλεκτρονικά. 
Μζςω τθσ υπθρεςίασ αυτισ οι 
χριςτεσ κα μποροφν να 
αναηθτοφν ι ςυμμετζχουν ςε 
λίςτεσ Ηλεκτρονικοφ 
Ταχυδρομείου για τθν μαηικι 
αποςτολι απόψεων & 
πλθροφοριϊν. 

ΝΑΙ   

62.  
 Newsletter. H Ρφλθ κα πρζπει να 

παρζχει τθν δυνατότθτα 
δθμιουργίασ και ενεργοφ 
αποςτολισ ςφνκετων ψθφιακϊν 
«εκδόςεων» υλικοφ του 
ιςτοχϊρου (e-newsletter) προσ 
επιλεγμζνεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν 
που το επιλζγουν, με μορφι 
μαηικοφ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ι και 
εναλλακτικοφσ διαφλουσ 
επικοινωνίασ (π.χ. μζςω Fax). Η 
προτεινόμενθ λφςθ κα 
περιλαμβάνει κατάλλθλα 
εργαλεία για εγγραφι και 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 5: ΡΛΘΟΨΟΙΑΚΘ ΚΑΙ ΕΡΙΩΕΙΘΣΙΑΚΘ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘΣ ΪΘΨΙΑΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ ΤΘΣ Α.ΔΙ.Ρ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

διαγραφι χρθςτϊν και τθν 
τιρθςθ αρχϊν αποφυγισ 
spamming. Θα υποςτθρίηονται 
δυνατότθτεσ για: 

o Εφκολθ επιλογι 
πλθροφοριακοφ υλικοφ 
από τθν Ρφλθ που κα 
ενςωματϊνεται ςτο 
newsletter, 

o Διαςφνδεςθ του κειμζνου 
με τα αντίςτοιχα ςτθν 
Ρφλθ,  

o Δθμιουργία / τιρθςθ 
custom mailing lists για 
διαφορετικοφ είδουσ 
newsletter, 

o Δυνατότθτα προεπιλογισ 
του περιεχομζνου 
(κεματικζσ περιοχζσ) του 
newsletter από τουσ 
χριςτεσ,  

o Δυνατότθτα ειδοποίθςθσ 
των χρθςτϊν για νζο 
υλικό που τουσ 
ενδιαφζρει (updates 
alert). 

63.  
 Ρίνακεσ Ανακοινϊςεων (Bulletin 

Board). Η Ρφλθ κα πρζπει να 
προςφζρει υπθρεςίεσ Ρινάκων 
Ανακοινϊςεων, οι οποίεσ κα 
επιτρζπουν αφενόσ μεν τθν 
γενικι & ςτοχευμζνθ 
δθμοςίευςθ ανακοινϊςεων από 
ειδικζσ ομάδεσ (π.χ. 
ακαδθμαϊκοί) με βάςθ τον ρόλο 
τουσ, και αφετζρου τθν 
ενθμζρωςθ ςχετικά με 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ 5: ΡΛΘΟΨΟΙΑΚΘ ΚΑΙ ΕΡΙΩΕΙΘΣΙΑΚΘ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘΣ ΪΘΨΙΑΚΫΝ ΥΡΘΕΣΙΫΝ ΤΘΣ Α.ΔΙ.Ρ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

ανακοινϊςεισ προσ τουσ 
κατάλλθλουσ αποδζκτεσ. 
Ραράλλθλα κα παρζχεται θ 
δυνατότθτα δθμοςίευςθσ & 
ανεφρεςθσ ανακοινϊςεων κάτω 
από ςυγκεκριμζνα κζματα / 
κατθγορίεσ που κα κακορίηει ο 
κάκε εξουςιοδοτθμζνοσ 
ςυντάκτθσ ι θ αναηιτθςθ 
ανακοινϊςεων με χριςθ 
κριτθρίων. 

64.  
 Ηλεκτρονικζσ φόρμεσ (WEB 

forms). H Ρφλθ κα πρζπει να 
παρζχει τθν δυνατότθτα ςτουσ 
διαχειριςτζσ να ςχεδιάηουν και 
δθμιουργοφν αυτόματα ειδικζσ 
φόρμεσ για τθν υποβολι 
αιτιςεων από τουσ χριςτεσ τθσ 
Ρφλθσ ανά κεματικό 
αντικείμενο. Μζςω αυτϊν των 
φορμϊν οι χριςτεσ κα ζχουν τθν 
δυνατότθτα να επικοινωνιςουν 
με εςωτερικά ςτελζχθ τθσ Α.ΔΙ.Ρ 
για υποβολι ερωτιςεων ι 
παροχι επιπλζον πλθροφοριϊν. 

ΝΑΙ   

65.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

 

C3.1.7 Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Ωρθςτϊν 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΩΘΣΤΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Το υποςφςτθμα κα πρζπει κατϋ    

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΩΘΣΤΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

ελάχιςτο να υποςτθρίηει τα παρακάτω: 

2.  
 Διαχείριςθ ρόλων χρθςτϊν, 

ανάλογα με το αντικείμενο τθσ 
εργαςίασ τουσ. 

ΝΑΙ 

  

3.  
 Διαβακμιςμζνα επίπεδα 

πρόςβαςθσ ανάλογα με τον 
ρόλο. 

ΝΑΙ 

  

4.  
 Κεντρικό ςθμείο διαχείριςθσ 

χρθςτϊν και κακοριςμοφ 
δικαιωμάτων. 

ΝΑΙ 

  

5.  
 Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ και 

απενεργοποίθςθσ ενόσ χριςτθ. 
ΝΑΙ 

  

6.  Επικυμθτό είναι οι παραπάνω 
λειτουργίεσ να είναι διακζςιμεσ από 
κεντρικό ςθμείο διαχείριςθσ χρθςτϊν 
και κακοριςμοφ δικαιωμάτων. Ππου 
αυτό δεν είναι δυνατό, τότε κα πρζπει 
οι αντίςτοιχεσ λειτουργίεσ να 
παρζχονται ανά υποςφςτθμα. 

ΝΑΙ 

  

Ρλάνο Εξουςιοδοτιςεων Ωρθςτϊν 

7.  Θα κακοριςτοφν για κάκε ρόλο 
ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα πρόςβαςθσ 
(δθμιουργίασ, εμφάνιςθσ, 
τροποποίθςθσ, διαγραφισ, 
αρχειοκζτθςθσ) ςε βαςικά δεδομζνα, 
δεδομζνα κινιςεων, αναφορϊν, 
εκτελζςιμων αρχείων και άλλων 
τεχνικϊν αντικειμζνων. 

ΝΑΙ 

  

8.  Μια ειδικι κατθγορία εξουςιοδότθςθσ 
που το ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει 
είναι θ δυνατότθτα, ειδικό προςωπικό 
του οργανιςμοφ (πχ οι διαχειριςτζσ τθσ 
εφαρμογισ), χρθςιμοποιϊντασ τα δικά 
τουσ διαπιςτευτιρια (credentials), να 
ζχουν τθν δυνατότθτα πλιρουσ 
προςωποποίθςθσ ενόσ άλλου 
λογαριαςμοφ τελικοφ χριςτθ του 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΥΡΟΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΩΘΣΤΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

ςυςτιματοσ. 

9.  Αςφαλιςτικζσ δικλίδεσ που κα πρζπει 
να υλοποιθκοφν για να εξαςφαλιςκεί θ 
ορκι χριςθ τθσ λειτουργίασ αυτισ είναι 
οι παρακάτω: 

 καταχϊρθςθ προθγοφμενθσ 
αποδοχισ από το χριςτθ ςτο 
ςφςτθμα για οριςμζνο χρονικό 
διάςτθμα. 

 ενθμζρωςθ του χριςτθ ςτο 
email του ι ςτο κινθτό του 
τθλζφωνο μζςω SMS για τθν 
χριςθ τθσ λειτουργίασ αυτισ. 

ΝΑΙ 

  

10.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C3.1.8 Οριηόντιεσ Λειτουργίεσ 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΟΙΗΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Ταυτοποίθςθ – Αυκεντικοποίθςθ 

1.  Οι μθχανιςμοί 
ταυτοποίθςθσ/αυκεντικοποίθςθσ 
χρθςτϊν που κα υλοποιεί το ΟΡΕΣΡ κα 
είναι ενιαίοι και οριηόντιοι για το 
ςφνολο των εφαρμογϊν που κα 
εγκαταςτακοφν ςτο Κεντρικό 
Datacenter. 

ΝΑΙ 

  

2.  Οι Web εφαρμογζσ κα πρζπει να είναι 
διακζςιμεσ μζςα από SSO (Single Sign 
On) μθχανιςμοφσ. 

ΝΑΙ 
  

3.  Στουσ μθχανιςμοφσ αυτοφσ κα πρζπει 
να περιλαμβάνεται θ δυνατότθτα 
αυκεντικοποίθςθσ: 

 
  

4.  
 Μζςω των Ομοςπονδιακϊν 

Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ & 
Εξουςιοδότθςθσ τθσ ΕΔΕΤ 
(http://aai.grnet.gr), μζςω τθσ 
οποίασ τα μζλθ των AEI που 
ςυμμετζχουν κα μποροφν να 
αποκτοφν πρόςβαςθ ςτισ 
υπθρεςίεσ του ΟΡΣ 
χρθςιμοποιϊντασ τα ςτοιχεία 
αυκεντικοποίςθσ (login, 
password) που ζχουν από τον 
ιδρυματικό τουσ τουσ 
λογαριαςμό. Οι ομοςπονδιακζσ 
υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ & 
εξουςιοδότθςθσ βαςίηονται , 
όςον αφορά τθν υλοποίθςθ των 
ιδρυματικϊν Identity Providers 
ςτο λογιςμικό Shibboleth IdP. Για 
τουσ ςκοποφσ αυτοφσ, οι Web 
εφαρμογζσ που προςφζρονται 
ςτο πλαίςιο του ζργου κα πρζπει 
να υλοποιιςουν τθν 
λειτουργικότθτα του (Service 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΟΙΗΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Provider) για να 
δυςλειτουργιςουν με τουσ 
αντίςτοιχουσ (Identity Providers) 

5.  
 Μζςω τρίτων φορζων 

θλεκτρονικισ ταυτότθτασ που θ 
Α.ΔΙ.Ρ κα εμπιςτευτεί για τθν 
διαπίςτευςθ των χρθςτϊν τθσ. 
Στο πλαίςιο αυτό τουλάχιςτον 
για τισ Web εφαρμογζσ κα 
πρζπει να υλοποιθκοφν διεπφζσ 
για τθν πιςτοποίθςθ μζςω oAuth 
και OpenID. 

ΝΑΙ 

  

6.  
 Μζςω τθσ τοπικισ υποδομισ 

ταυτοποίθςθσ / 
αυκεντικοποίςθσ χρθςτϊν του 
ΟΡΕΣΡ, θ οποία κα βαςίηεται 
ςφςτθμα καταλόγου χρθςτϊν 
(LDAP). Σε αυτό κα εγγράφονται 
διαχειριςτικοί λογαριαςμοί 
κακϊσ και χριςτεσ του ΟΡΕΣΡ 
που δεν μποροφν να 
πιςτοποιθκοφν με κάποια από 
τισ παρακάτω μεκόδουσ. 

ΝΑΙ 

  

7.  Η ταυτοποίθςθ χρθςτϊν για τθν χριςθ 
δικτυακϊν μθ-Web εφαρμογϊν (π.χ. 
εφαρμογζσ γραφείου) είναι επικυμθτό 
να βαςίηεται επίςθσ ςτον κατάλογο 
χρθςτϊν (LDAP) του ΟΡΕΣΡ. 

ΝΑΙ 

  

Τεχνολογίεσ Βάςθσ Δεδομζνων & Εξυπθρετθτι Εφαρμογϊν 

8.  Το ςφνολο των υποςυςτθμάτων εκτόσ 
του υποςυςτιματοσ «Εςωτερικό 
Σφςτθμα Λειτουργίασ Α.ΔΙ.Ρ» κα πρζπει 
να εξυπθρετοφνται από ενιαίο 
λογιςμικό βάςθσ δεδομζνων και 
εξυπθρετθτι εφαρμογϊν για λόγουσ 
ομοιογζνειασ των ςτοιχείων τθσ λφςθσ, 
καλφτερθσ διαχείριςθσ και 
αποτελεςματικότερθσ εςτίαςθσ του 
προςωπικοφ διαχείριςθσ του κόμβου ςε 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΟΙΗΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

τομείσ τεχνολογίασ. 

9.  Το επιλεγόμενο λογιςμικό ανά επίπεδο 
αρχιτεκτονικισ κα πρζπει να καλφπτει 
πλιρωσ τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ 
για το ςφνολο των υποςυςτθμάτων. 

ΝΑΙ 

  

Web Services 

10.  H επικοινωνία μεταξφ εφαρμογϊν του 
ΟΡΕΣΡ που αφορά οριηόντιεσ 
λειτουργίεσ κα πρζπει να υλοποιοφνται 
από καλά οριςμζνα APIs τα οποία να 
υλοποιοφνται με τεχνολογίεσ SOAP όταν 
αυτό απαιτείται από τθν περιπλοκότθτα 
των λειτουργιϊν, είτε XML/JSON RPC ι 
REST. 

ΝΑΙ 

  

11.  Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να 
ζχουν τουσ ίδιουσ κανόνεσ αςφαλείασ 
και να παρζχονται μόνο ςε 
εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ ι 
ςυςτιματα, ςφμφωνα με τθν πολιτικι 
λειτουργίασ των υπθρεςιϊν. 

ΝΑΙ 

  

12.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

 

C3.1.9 Διαλειτουργικότθτα 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ του 
ΟΡΕΣΡ κα πρζπει να είναι ςυμβατόσ με 
το «Ελλθνικό Ρλαίςιο Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ και τα Ρρότυπα 
Διαλειτουργικότθτασ» που κυρϊκθκε με 
τθν υπουργικι Απόφαςθ 
ΥΑΡ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β'/12-04-

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

2012), προκειμζνου να είναι εφικτι θ 
διαςφνδεςθ του με πλθροφοριακά 
ςυςτιματα άλλων φορζων τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

2.  Το ΟΡΕΣΡ για να παρζχει τισ 
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ οφείλει να 
παρζχει: 

 

  

3.  
 Εναρμόνιςθ με το πρότυπο 

SDMX (ISO 17369:2013 - βλ 
www.sdmx.org) για το ςφνολο 
των λειτουργιϊν του. 

ΝΑΙ 

  

4.  
 Υλοποίθςθ των διεπαφϊν με το  

ςφςτθμα Επιχειρθματικισ 
Ευφυΐασ (ΒΙ) που αφορά ςτθν Γ’ 
κμια εκπαίδευςθ και 
υλοποιείται από το Ακαδθμαϊκό 
Διαδίκτυο (GUnet) ςτα πλαίςια 
του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι 
Σφγκλιςθ» του ΕΣΡΑ. 
Συγκεκριμζνα θ 
διαλειτουργικότθτα με το 
παραπάνω αφορά ςτθν 
πρόςβαςθ:  

o από το υποςφςτθμα 
Ρλθροφοριακισ και 
Επιχειρθςιακισ 
Διαδικτυακισ Ρφλθσ για 
τθν άντλθςθ τόςο 
ςτατικϊν όςο και 
διαδραςτικϊν 
αναφορϊν, αξιοποιϊντασ 
τα SOAP APIs. 

o από το υποςφςτθμα 
Διαχείριςθσ Δεδομζνων 
Ροιότθτασ των ΑΕΙ, για 
τθν άντλθςθ δεικτϊν από 
αναφορζσ που ζχουν 

ΝΑΙ 

  

http://www.sdmx.org/
ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

ειδικά προετοιμαςτεί για 
τισ απαιτιςεισ του 
ΟΡΕΣΡ, μζςω των SOAP 
APIs. 

5.  
 Εφόςον αυτό προκφψει από τα 

αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ 
απαιτιςεων, ο Ανάδοχοσ κα 
πρζπει να υλοποιιςει ςτο 
ςφςτθμα Επιχειρθματικισ 
Ευφυΐασ του GUnet, τισ 
αναφορζσ εκείνεσ που κρίνονται 
χριςιμεσ για τθν λειτουργία του 
ΟΡΕΣΡ. 

ΝΑΙ 

  

6.  
 Η υλοποίθςθ των απαραίτθτων 

διεπαφϊν για τθ διαςφνδεςθ με 
τισ ομοςπονδιακζσ υπθρεςίεσ 
πιςτοποίθςθσ και 
εξουςιοδότθςθσ τθσ ΕΔΕΤ αλλά 
και τρίτων φορζων αν αυτό 
απαιτθκεί, όπωσ π.χ. google, 
yahoo, μζςω oAuth ι/και 
OpenID. 

ΝΑΙ 

  

7.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

 

C3.1.10 Απαιτιςεισ Αςφαλείασ 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Για τα επίπεδα αςφάλειασ (Αςφάλεια 
Εφαρμογισ, Αςφάλεια Βάςεων 
Δεδομζνων & Αςφάλεια Δικτφων 
Επικοινωνιϊν) κα πρζπει το πλάνο 
αςφάλειασ ΟΡΕΣΡ να καλφπτει τισ εξισ 

 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

αρχζσ: 

2.   Εμπιςτευτικότθτα 
(Confidentiality): ζνασ 
ςθμαντικόσ όγκοσ δεδομζνων 
του ςυςτιματοσ είναι 
προςωπικά ι ευαίςκθτα 
δεδομζνα και επομζνωσ κα 
πρζπει να είναι διακζςιμα μόνο 
ςτουσ χριςτεσ εκείνουσ που 
είναι εξουςιοδοτθμζνοι για τθν 
προςπζλαςι τουσ. Η 
πιςτοποίθςθ τθσ δικαιοδοςίασ 
των χρθςτϊν κα πρζπει να 
βαςιςτεί πάνω ςε ζνα καλά 
κακοριςμζνο ςφςτθμα ρόλων. 
Επίςθσ πρζπει να λαμβάνονται 
όλα τα κατάλλθλα μζτρα ϊςτε 
να αποτρζπονται επικζςεισ 
κλοπισ δεδομζνων. 

ΝΑΙ 

  

3.   Ακεραιότθτα (Integrity): τα 
δεδομζνα δεν πρζπει να 
αλλοιωκοφν. Για να 
εξαςφαλιςτεί θ ακεραιότθτα των 
δεδομζνων κα πρζπει να 
χρθςιμοποιθκοφν ςυςτιματα 
διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων 
που κα παρζχουν τουσ 
κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ 
διαφφλαξθσ τθσ ακεραιότθτασ 
(integrity) και ςυνζπειάσ τουσ 
(consistency) αλλά και να 
αποτρζπουν επικζςεισ 
δολιοφκοράσ δεδομζνων. 

ΝΑΙ 

  

4.   Διακεςιμότθτα δεδομζνων 
(Availability of information): τα 
δεδομζνα πρζπει να είναι 
διακζςιμα όποτε απαιτθκεί. 

ΝΑΙ 

  

5.   Εξουςιοδότθςθ (Access Control): 
ςε κάκε χριςτθ ζχει δοκεί 
εξουςιοδότθςθ για πρόςβαςθ 

ΝΑΙ 
  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

ςτο ςφςτθμα με πολφ 
ςυγκεκριμζνα και 
προκακοριςμζνα δικαιϊματα. 

6.   Μθ αποποίθςθ ευκφνθσ (Non-
Repudiation): ο χριςτθσ δεν κα 
πρζπει να μπορεί να αρνθκεί τθ 
ςυμμετοχι του ςε μια 
ςυναλλαγι. Αυτό είναι εφικτό με 
τθν φπαρξθ του κατάλλθλου 
μθχανιςμοφ καταγραφισ των 
κινιςεων των χρθςτϊν (auditing, 
logging) και των τροποποιιςεων 
των δεδομζνων (traceability). 

ΝΑΙ 

  

7.  Το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει 
κρυπτογράφθςθ εγγράφων, ψθφιακι 
υπογραφι εγγράφων, κτλ. 

ΝΑΙ 
  

8.  Να αναφερκοφν άλλα 
χαρακτθριςτικά 

 
  

Αςφάλεια Ρρόςβαςθσ ςτισ Εφαρμογζσ 

9.  Η εφαρμογι τθσ αςφάλειασ και 
δεδομζνων κα πρζπει κατϋ ελάχιςτο 
να υποςτθρίηει τα παρακάτω: 

 
  

10.   διαχείριςθ του περιεχομζνου 
που παρουςιάηεται μζςω του 
δικτυακοφ τόπου. 

ΝΑΙ 
  

11.   διαχείριςθ χρθςτϊν και θ 
διαχείριςθ των δικαιωμάτων 
πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ τθσ 
πφλθσ. 

ΝΑΙ 

  

12.   διαχείριςθ τθσ πφλθσ και των 
εφαρμογϊν τθσ. 

ΝΑΙ   

13.  Θα πρζπει να διακζτει τουσ 
κατάλλθλουσ παραμετροποιιςιμουσ 
μθχανιςμοφσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
για τουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ 
αποκλειςτικι πρόςβαςθ ςτα 
δεδομζνα τουσ ι ςτα κοινόχρθςτα 
δεδομζνα, για τουσ χριςτεσ τθσ 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Α.ΔΙ.Ρ τθ διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ 
ςτο ςφνολο των εφαρμογϊν και 
δεδομζνων του ολοκλθρωμζνου 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

14.      

15.  Ο δικτυακόσ τόποσ κα ενςωματϊνει 
μθχανιςμοφσ αναγνϊριςθσ των 
χρθςτϊν και κα κακορίηει ανάλογα 
τθν πρόςβαςθ τουσ ςτισ εφαρμογζσ. 

ΝΑΙ 

  

16.  Η ςυλλογι των ςτοιχείων γίνεται με 
τθν χριςθ των αρχείων καταγραφισ 
ςυμβάντων του εξυπθρετθτι 
εφαρμογϊν. 

ΝΑΙ 

  

17.  Να υποςτθρίηεται θ δθμιουργία 
αναφορϊν. 

ΝΑΙ 
  

18.  O διαχειριςτισ κα πρζπει να μπορεί να 

ορίςει πολιτικζσ αςφάλειασ δεδομζνων 

ςτουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ όπωσ 

ενδεικτικά: 

 Αυτόματο logout φςτερα από 
ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

 Αποκλειςμόσ από το ςφςτθμα 
φςτερα από ςυγκεκριμζνεσ 
προςπάκειεσ πρόςβαςθσ. 

 Ρολιτικζσ οριςμοφ password 
(ςφνκετοι κωδικοί, αποτροπι 
χριςθσ κοινϊν κωδικϊν). 

ΝΑΙ 

  

19.  Σχετικά με τθν καταγραφι των 
ενεργειϊν των χρθςτϊν ενδεικτικά κα 
πρζπει κατϋ ελάχιςτο να παρζχονται 
οι παρακάτω δυνατότθτεσ: 

 

  

20.   Να παρζχεται τιρθςθ ςτο 
ιςτορικό ενεργειϊν του 
ςυςτιματοσ (προςβάςεισ ανά 
κωδικό, χρόνοσ πρόςβαςθσ, 
μεταβολισ δεδομζνων κ.λπ.). 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

21.   Να υπάρχει δυνατότθτα 
καταγραφισ αποτυχθμζνων 
προςπακειϊν ανά κωδικό 
πρόςβαςθσ. Επιπρόςκετα, 
δίνεται δυνατότθτα ςτον 
διαχειριςτι να ορίηει τον αρικμό 
των ςυνεχόμενων 
αποτυχθμζνων προςπακειϊν 
μετά από τισ οποίεσ ο χριςτθσ 
κα αποκλείεται από το ςφςτθμα. 

ΝΑΙ 

  

22.   Να υπάρχει δυνατότθτα 
πρόςβαςθσ ςε ιςτορικά ςτοιχεία.  
Το ςφςτθμα τθρεί το ιςτορικό 
των καταχωριςεων / μεταβολϊν 
επιλεγμζνων ςτοιχείων (πχ 
Ρεριγραφι του ςτοιχείου που 
τροποποιικθκε - όνομα Ρεδίου, 
Ραλιά και νζα τιμι αυτοφ του 
ςτοιχείου και θμερομθνία 
τροποποίθςθσ,  ταυτότθτα του 
χειριςτι κ.λπ.). 

ΝΑΙ 

  

23.   Να υποςτθρίηεται θ καταγραφι 
του χρονικοφ ςθμείου των 
καταχωριςεων / μεταβολϊν των 
εγγραφϊν του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ 

  

24.   Να υποςτθρίηεται θ καταγραφι 
των ςφαλμάτων του ςυςτιματοσ 
ςε κεντρικό αρχείο. 

ΝΑΙ 
  

25.  Το ςφςτθμα αςφάλειασ των 
εφαρμογϊν κα καλφπτεται από τα 
ςυςτιματα αςφάλειασ τθσ βάςθσ 
δεδομζνων και τθσ δικτυακισ πφλθσ.  

ΝΑΙ 

  

26.  Ενδεικτικά κα πρζπει κατϋ ελάχιςτο 
να παρζχονται τα παρακάτω: 

 
  

27.   Αυτόματοι μθχανιςμοί ελζγχου 
τθσ ακεραιότθτασ και 
εγκυρότθτασ των δεδομζνων ςε 
πραγματικό χρόνο κατά τισ 
διαδικαςίεσ καταχϊρθςθσ, 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

τροποποίθςθσ, διαγραφισ. 

28.   Μθχανιςμοί ειδοποίθςθσ των 
χρθςτϊν ςε πραγματικό χρόνο 
κατά τθν ανίχνευςθ ςφαλμάτων, 
μζςα από τθν ζγκαιρθ προβολι 
ςτθν οκόνθ κατάλλθλων 
μθνυμάτων που ταξινομοφνται 
ςε κατθγορίεσ (π.χ.  ςφάλμα, 
προειδοποίθςθ, πλθροφορία) 
ανάλογα με τον μθχανιςμό 
ελζγχου και περιλαμβάνουν 
κατανοθτζσ και λεπτομερείσ 
οδθγίεσ ι πλθροφορίεσ όπωσ 
κωδικοφσ ςφαλμάτων, 
αναλυτικι περιγραφι 
ςφαλμάτων, παραπομπι ςε 
αρχείο βοικειασ. Τα μθνφματα 
κα πρζπει να επιτρζπουν τθν 
άμεςθ επζμβαςθ του χριςτθ 
μζςω τθσ διόρκωςθσ 
εςφαλμζνων ενεργειϊν, τθσ 
ακφρωςθσ ενεργειϊν, τθσ 
διόρκωςθσ ςφαλμάτων κ.α. ςε 
πραγματικό χρόνο ζτςι ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ αδιάλειπτθ 
λειτουργία των εφαρμογϊν. 

ΝΑΙ 

  

29.   Μθχανιςμοί καταγραφισ 
περιςτατικϊν κατόπιν 
ςφαλμάτων ι δυςλειτουργιϊν 
μζςα από τθν τιρθςθ 
θμερολογίου λειτουργίασ. Το 
θμερολόγιο λειτουργίασ μπορεί 
να είναι με τθ μορφι αρχείου 
(log file) και κα παρζχονται οι 
παρακάτω δυνατότθτεσ ωσ προσ 
τθ διαχείριςι του: 

o Ζλεγχοσ και κακοριςμόσ 
τθσ γραμμογράφθςθσ και 
τθσ δομισ του. 

o Οριςμόσ παραμζτρων 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 70 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

όπωσ μζγιςτο μζγεκοσ, 
μζγιςτοσ αρικμόσ 
καταγεγραμμζνων 
περιςτατικϊν, 
παράμετροι 
ιςτορικότθτασ, κτλ. 

o Εξαγωγισ του ςε 
διαφορετικζσ μορφζσ 
(HTML, Word, Excel, Pdf). 

o Επιςκόπθςθσ και 
εκτφπωςθσ. 

o Μθχανιςμοί αυτόματθσ 
τιρθςθσ αντιγράφων 
αςφαλείασ των 
δεδομζνων (back-ups) 
με δυνατότθτεσ 
οριςμοφ των 
παραμζτρων από το 
διαχειριςτι του 
ςυςτιματοσ (π.χ. 
προγραμματιςμόσ 
αυτόματθσ διαδικαςίασ 
back-up, επιλογι 
αποκθκευτικοφ χϊρου). 

30.  Σε επίπεδο πρόςβαςθσ ςτισ 
εφαρμογζσ μζςω τθσ βάςθσ 
δεδομζνων ενδεικτικά κα πρζπει κατϋ 
ελάχιςτο να παρζχονται οι παρακάτω 
δυνατότθτεσ: 

 

  

31.   Ομοιογενισ και ενοποιθμζνοσ 
μθχανιςμόσ διαχείριςθσ των 
χρθςτϊν και των ρόλων. Ο 
διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ κα 
μπορεί να ορίςει χριςτεσ και να 
αντιςτοιχιςει χριςτεσ ςε ρόλουσ 
για κάκε εφαρμογι διακριτά. 

ΝΑΙ 

  

32.   Μθχανιςμόσ πολυεπίπεδου 
οριςμοφ και διαχείριςθσ 
δικαιωμάτων πρόςβαςθσ για 

ΝΑΙ 
  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 71 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

κάκε κατθγορία χρθςτϊν και 
ρόλων ϊςτε να διευκολφνεται θ 
διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτισ 
εφαρμογζσ. 

33.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

Αςφάλεια Μεταφοράσ Δεδομζνων 

34.  Η επικοινωνία των εφαρμογϊν για 
τθν μεταφορά δεδομζνων κα γίνεται 
μζςω μθχανιςμϊν πιςτοποίθςθσ 
(authentication) και κρυπτογράφθςθσ 
(encryption) με χριςθ αξιόπιςτων 
τεχνολογιϊν για τθ διαςφάλιςθ των 
δεδομζνων. 

ΝΑΙ 

  

35.  Να υποςτθρίηεται θ χριςθ 
αλγορίκμων κρυπτογράφθςθσ SSL 
(RSA RC4, DES, 3DES), RSA RC4 (40, 
56, 128, 256-bit keys), DES (40, 56-bit 
keys) και 2-key 3DES ι 3-key 3DES 
(112 ι 168-bit keys αντίςτοιχα), 
κακϊσ και τα  πρωτόκολλα Net, 
Net/SSL, IIOP/SSL και JDBC. 

ΝΑΙ 

  

36.  Κατά τθν ανταλλαγι δεδομζνων 
μζςω HTTP να υπάρχει μθχανιςμόσ 
ελζγχου ςυνόδου (session control) με 
τθ χριςθ αποκλειςτικϊν κλειδιϊν 
μεταξφ των ςυναλλαςςόμενων 
εφαρμογϊν. 

ΝΑΙ 

  

37.  Να παρζχεται θ δυνατότθτα 
κεντρικισ διαχείριςθσ τθσ πολιτικισ 
αςφάλειασ ςτθ μεταφορά δεδομζνων 
ϊςτε να είναι εφικτόσ ο οριςμόσ 
παραμζτρων που αφοροφν κανόνεσ 
χριςθσ όπωσ δθμιουργία κλειδιϊν 
και χρθςτϊν, ενεργοποίθςθ / 
απενεργοποίθςθ λογαριαςμϊν 
κρυπτογράφθςθσ, μεταβίβαςθ 
κλειδιϊν, οριςμόσ παραμζτρων 
εφαρμογισ ςε δομζσ αρχείων και ςτο 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΑΣΨΑΛΕΙΑΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

λειτουργικό ςφςτθμα. 

38.  Να αναφερκοφν άλλα 
χαρακτθριςτικά 

 
  

 

C3.1.11 Ευχρθςτία 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΕΥΩΘΣΤΙΑ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Το προτεινόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να 
διακζτει γραφικό περιβάλλον εργαςίασ 
(Graphical User Interface) με κοινι 
φιλοςοφία ςε όλα τα υποςυςτιματα 
και τισ επιμζρουσ εφαρμογζσ του.  

ΝΑΙ 

  

2.  Θα πρζπει να παρζχονται μζςα από ζνα 
γραφικό περιβάλλον εργαςίασ 
(Graphical User Interface) όπου υπάρχει 
θ ίδια αντιμετϊπιςθ ςε όςεσ επιμζρουσ 
εφαρμογζσ ενςωματϊνει ι 
διαλειτουργεί. Το GUI να βαςίηεται ςε 
κατάλογο επιλογϊν (menu system) που 
να περιλαμβάνει όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
ςτισ οποίεσ ζχει πρόςβαςθ ο κάκε 
εςωτερικόσ χριςτθσ, ανάλογα με τα 
δικαιϊματά του. 

ΝΑΙ 

  

3.  Να παρζχει τθ δυνατότθτα χριςθσ των 
πλικτρων λειτουργιϊν (function key) ι 
και άλλων πλικτρων για να 
διευκολφνεται θ πλοιγθςθ μζςω 
ςυντομεφςεων (shortcut keys). 

ΝΑΙ 

  

4.  Το περιβάλλον εργαςίασ κα πρζπει να 
είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κα πρζπει 
να υποςτθρίηεται ωςτόςο και 
πολυγλωςςικό περιβάλλον ζτςι ϊςτε ο 
χριςτθσ να ζχει δικαίωμα επιλογισ τθσ 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΕΥΩΘΣΤΙΑ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

γλϊςςασ που επικυμεί από τουλάχιςτον 
δφο γλϊςςεσ: Ελλθνικά – Αγγλικά. 
Ενδεικτικά αναφζρονται ο κεντρικόσ 
κατάλογοσ και οι υποκατάλογοι 
επιλογϊν, τα πεδία επιλογισ και 
ειςαγωγισ ςτοιχείων, τα κάκε είδουσ 
μθνφματα και οι λειτουργίεσ βοικειασ. 

5.  Να διευκολφνει το χριςτθ ςτθν 
ειςαγωγι των δεδομζνων με όλουσ τουσ 
δυνατοφσ τρόπουσ, προκειμζνου να 
διαςφαλίηεται θ ορκι και ταχεία 
ειςαγωγι ςτοιχείων και να μειϊνονται 
ςθμαντικά οι πικανότθτεσ λάκουσ. Θα 
πρζπει να παρζχει τουλάχιςτον 
διευκολφνςεισ όπωσ: 

ΝΑΙ 

  

6.   Να προτείνει λογικζσ 
προεπιλεγμζνεσ (default) τιμζσ 
για τα διάφορα πεδία, ζτςι ϊςτε 
να μειϊνονται οι χρόνοι 
ειςαγωγισ δεδομζνων. 

ΝΑΙ 

  

7.   Να ελζγχει τισ τιμζσ που ειςάγει 
ο χριςτθσ και να τον 
προειδοποιεί κατάλλθλα για τισ 
περιπτϊςεισ μθ ζγκυρθσ 
ειςαγωγισ. 

ΝΑΙ 

  

8.   Να παρζχει ςτατικοφσ ι 
δυναμικοφσ πίνακεσ αναηιτθςθσ 
τιμϊν (lookup tables) από τουσ 
οποίουσ ο χριςτθσ κα πρζπει 
απλϊσ να επιλζξει τθν 
κατάλλθλθ τιμι. 

ΝΑΙ 

  

9.   Να εμφανίηει τα κατάλλθλα 
μθνφματα βοικειασ για να 
διευκολφνουν το χριςτθ ςτο τι 
δεδομζνα και πϊσ κα πρζπει να 
ειςαχκοφν. Με τον τρόπο αυτό 
παρζχεται άμεςθ και 
αποτελεςματικι υποςτιριξθ ςτα 
ερωτιματα των χρθςτϊν. 

ΝΑΙ 

  

10.  Ρρζπει να παρζχεται ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 74 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΕΥΩΘΣΤΙΑ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

αυτοματοποιθμζνοσ ζλεγχοσ τθσ 
εγκυρότθτασ των δεδομζνων με 
ταυτόχρονθ και άμεςθ απεικόνιςθ 
ευκολονόθτων μθνυμάτων ςφάλματοσ, 
κατά τθν ειςαγωγι τουσ, ζτςι ϊςτε να 
είναι βζβαιο ότι ειςάγονται δεδομζνα 
ςε ζγκυρθ μορφι, ακολουκία, εφροσ 
τιμϊν, κλπ. Το χαρακτθριςτικό αυτό 
εφαρμόηεται μόνο ςτα πεδία τθσ 
εφαρμογισ που χριηουν ελζγχου. 

11.  Οι χριςτεσ των θλεκτρονικϊν 
υπθρεςιϊν κα λαμβάνουν υπθρεςίεσ 
άμεςθσ υποςτιριξθσ βοικειασ (online 
help) και οδθγίεσ ανάλογα (και 
αυτόματα) με το ποφ βρίςκεται ανά 
πάςα ςτιγμι. 

ΝΑΙ 

  

12.  Ρρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα 
ςφναψθσ από το ίδιο τερματικό 
πολλαπλϊν ενεργϊν ςυνόδων (active 
sessions). 

ΝΑΙ 

  

13.  Εξαγωγι του ςυνόλου των αναφορϊν 
και των ςτατιςτικϊν του ςυςτιματοσ ςε 
διαφορετικζσ θλεκτρονικζσ μορφζσ 
αρχείων για τθν κατά περίπτωςθ 
καλφτερθ αξιοποίθςι τουσ (π.χ. 
ιςτοςελίδεσ, απλό κείμενο, ζγγραφα 
PDF, ζγγραφα Word / Excel, ςχεςιακοί 
πίνακεσ κλπ). 

ΝΑΙ 

  

14.  Να αναφερκοφν άλλα χαρακτθριςτικά    

 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C3.1.12 Ρροςβαςιμότθτα 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ – ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΘΤΑ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Η πλθροφοριακι και επιχειρθςιακι 
διαδικτυακι πφλθ τθσ Α.ΔΙ.Ρ 
(Υποςφςτθμα 5), κα πρζπει να είναι 
προςβάςιμθ και από άτομα με 
αναπθρία. Για το ςκοπό αυτό, για τθν 
ανάπτυξθ και τισ δοκιμζσ των πάςθσ 
φφςθσ παρεχόμενων μζςων και 
περιεχομζνου του εν λόγω 
υποςυςτιματοσ κα πρζπει να 
πλθροφνται τουλάχιςτον τα πρότυπα 
του WCAG 2.0 ΑΑ 
(http://www.w3.org/TR/WCAG20/). 

ΝΑΙ 

  

 

C3.1.13 Τεκμθρίωςθ 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ –ΤΕΚΜΘΙΫΣΘ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει 
αναλυτικι τεκμθρίωςθ του λογιςμικοφ 
και του φυςικοφ ςχεδιαςμοφ του 
ςυςτιματοσ ςε ζνα (1) τουλάχιςτον 
αντίτυπο και ςε θλεκτρονικι μορφι. 

ΝΑΙ 

  

2.  Ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει πλιρθ 
εγχειρίδια χριςθσ και διαχείριςθσ των 
υποςυςτθμάτων και των εφαρμογϊν, 
ςε ζνα (1) αντίτυπο και ςε θλεκτρονικι 
μορφι. Τα εγχειρίδια χριςθσ και 
διαχείριςθσ των εφαρμογϊν (οδθγοί 
χριςθσ & διαχείριςθσ) που κα 
αναπτυχκοφν κα είναι ςτθν Ελλθνικι 
Γλϊςςα. Τα τεφχθ κα είναι 
καταρτιςμζνα ανάλογα με τισ 

ΝΑΙ 

  

http://www.w3.org/TR/WCAG20/
ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ –ΤΕΚΜΘΙΫΣΘ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

απαιτιςεισ των κατθγοριϊν των 
χρθςτϊν και των διαχειριςτϊν. 

3.  Απαιτείται αναλυτικό εγχειρίδιο ςχετικά 
με τθ λιψθ εφεδρικϊν αντιγράφων 
όλων των δεδομζνων του ςυςτιματοσ 
κακϊσ και με τον τρόπο αποκατάςταςθσ 
τουσ ςε ζνα (1) αντίτυπο. 

ΝΑΙ 

  

4.  Στθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ 
και τθσ περιόδου παραγωγικισ 
λειτουργίασ κα διατίκενται αντίτυπα 
όλων των μεταβολϊν ι τροποποιιςεων 
ι επανεκδόςεων των εγχειριδίων χωρίσ 
πρόςκετο κόςτοσ. 

ΝΑΙ 

  

5.  Τα εγχειρίδια χριςθσ των 
υποςυςτθμάτων και το αναλυτικό 
εγχειρίδιο ςχετικά με τθ λιψθ 
εφεδρικϊν αντιγράφων όλων των 
δεδομζνων του ςυςτιματοσ κακϊσ και 
με τον τρόπο αποκατάςταςθσ τουσ κα 
δοκοφν και ςε ψθφιακι μορφι. 
Ειδικότερα οι οδθγοί χριςθσ που κα 
παραχκοφν κα πρζπει να είναι 
προςβάςιμοι και μζςα από το 
περιβάλλον Web Browser. 

ΝΑΙ 

  

 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C3.2 Ζτοιμο Λογιςμικό 
C3.2.1 Λογιςμικό Εξυπθρετθτι Εφαρμογϊν (Application Server) 

ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΥΡΘΕΤΘΤΘ ΕΨΑΜΟΓΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Να αναφερκοφν το όνομα – Ζκδοςθ – 
Χρονολογία διάκεςθσ του 
προςφερόμενου λογιςμικοφ και τα 
υποςτθριηόμενα λειτουργικά 
ςυςτιματα. 

ΝΑΙ 

  

2.  Οι προςφερόμενεσ άδειεσ κα πρζπει να 
καλφπτουν το ςφνολο των αναγκϊν του 
ζργου. 

ΝΑΙ 
  

3.  Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ 
πρζπει να επιτρζπουν ςτον φορζα 
υλοποίθςθσ τθν μελλοντικι επζκταςθ / 
παραμετροποίθςθ / τροποποίθςθ των 
προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο 
εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ 
νζων. 

ΝΑΙ 

  

4.  Να περιγραφεί θ καταλλθλότθτα του 
προςφερόμενου λογιςμικοφ ςε ςχζςθ 
με τθν αρχιτεκτονικι τθσ ευρφτερθσ 
λφςθσ που κα προςφζρει ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ ςτθν τεχνικι προςφορά του 
(ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
λογιςμικοφ υποδομισ DBMS). 

ΝΑΙ 

  

5.  Θα πρζπει να ςυνοδεφεται από πλιρθ 
εγχειρίδια διαχειριςτϊν (administration 
ι reference manuals) ςε ψθφιακι 
μορφι. 

ΝΑΙ 

  

6.  Επιπλζον χαρακτθριςτικά που αφοροφν 
ςτθν εν λόγω υλοποίθςθ. 

   

 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C3.2.2 Λογιςμικό  Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (Σ.Δ.Β.Δ.) 

ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΒΑΣΕΫΝ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Να αναφερκεί το όνομα, θ ζκδοςθ του 
προςφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. και θ 
χρονολογία διάκεςθσ τθσ 
προςφερόμενθσ ζκδοςθσ. 

ΝΑΙ 

  

2.  Οι προςφερόμενεσ άδειεσ κα πρζπει να 
καλφπτουν το ςφνολο των αναγκϊν του 
ζργου. 

ΝΑΙ 
  

3.  Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ 
πρζπει να επιτρζπουν ςτον φορζα 
υλοποίθςθσ τθν μελλοντικι επζκταςθ / 
παραμετροποίθςθ / τροποποίθςθ των 
προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο 
εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ 
νζων. 

ΝΑΙ 

  

4.  Συνοπτικι περιγραφι τθσ 
αρχιτεκτονικισ του προςφερόμενου 
Σ.Δ.Β.Δ., του τρόπου ςυνεργαςίασ με το 
Λ.Σ. και του τρόπου αξιοποίθςθσ τθσ 
αρχιτεκτονικισ του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ 

  

5.  Θα πρζπει να ςυνοδεφεται από πλιρθ 
εγχειρίδια διαχειριςτϊν (administration 
ι reference manuals) ςε ψθφιακι 
μορφι. 

ΝΑΙ 

  

6.  Επιπλζον χαρακτθριςτικά που αφοροφν 
ςτθν εν λόγω υλοποίθςθ. 

   

 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C3.2.3 Λειτουργικό Σφςτθμα 

ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Να αναφερκεί θ ονομαςία, θ ζκδοςθ 
και ο τφποσ του Λειτουργικοφ 
Συςτιματοσ. 

ΝΑΙ 
  

2.  Η ζκδοςθ να είναι θ τελευταία 
ενθμερωμζνθ ζκδοςθ του ζτουσ τθσ 
διακιρυξθσ, και να ςυνοδεφεται από 
τθν επίςθμθ άδεια χριςθσ  

ΝΑΙ 

  

3.  Οι προςφερόμενεσ άδειεσ κα πρζπει να 
καλφπτουν το ςφνολο των αναγκϊν του 
ζργου. 

ΝΑΙ 
  

4.  Θα πρζπει να ςυνοδεφεται από πλιρθ 
εγχειρίδια διαχειριςτϊν (administration 
ι reference manuals) ςε ψθφιακι 
μορφι. 

ΝΑΙ 

  

5.  Επιπλζον χαρακτθριςτικά που αφοροφν 
ςτθν εν λόγω υλοποίθςθ. 

   

C3.3 Ρροδιαγραφζσ Υπθρεςιϊν 
C3.3.1 Υπθρεςίεσ Μετάπτωςθσ Δεδομζνων 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΡΤΫΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παραγράφου Α.4.1. 
«Υπθρεςίεσ Μετάπτωςθσ Δεδομζνων». 
Να περιγραφεί ο τρόποσ και οι τεχνικζσ 
που κα ακολουκιςει ο ανάδοχοσ για 
τθν κακοδιγθςθ και υποςτιριξθ τθσ 
Α.ΔΙ.Ρ ςτθν μετάπτωςθ και ειςαγωγι 
των υφιςτάμενων αρχείων. 

ΝΑΙ 

  

2.  Να περιγραφεί θ μεκοδολογία 
ςφμφωνα με τθν οποία κα γίνει θ 
μετάπτωςθ δεδομζνων. 

ΝΑΙ 
  

3.  Τα δεδομζνα του υπάρχοντοσ ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΡΤΫΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

ςυςτιματοσ κα πρζπει με ευκφνθ του 
Αναδόχου να μεταφερκοφν ςτο νζο 
ςφςτθμα. Τθν πλιρθ ευκφνθ 
αποκωδικοποίθςθσ των δεδομζνων 
των υπαρχουςϊν εφαρμογϊν τθν ζχει 
ο Ανάδοχοσ. 

4.  Ρριν τθν ζναρξθ των ςχετικϊν 
εργαςιϊν μετάπτωςθσ και ειςαγωγισ 
δεδομζνων ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να παρουςιάςει ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι το πλάνο ενεργειϊν και το 
χρονοπρογραμματιςμό υλοποίθςθσ 
τθσ μετάπτωςθσ. Το πλάνο αυτό 
πρζπει να διαςφαλίηει τθν επιτυχία 
του ζργου με δεδομζνεσ τισ ανάγκεσ 
δοκιμϊν ελζγχου, πιλοτικισ και 
παραγωγικισ λειτουργίασ. Ωσ εκ 
τοφτου ςτο πλάνο αυτό καλείται να 
περιγράψει το ςφνολο των εργαςιϊν 
και εργαλείων τα οποία αναφζρονται 
ςτο χειριςμό των υπαρχόντων 
δεδομζνων (ψθφιακϊν ι μθ), τθ 
διαδικαςία μετάπτωςι τουσ ςτο νζο 
ςφςτθμα και τον ζλεγχο τθσ ορκότθτασ 
του αποτελζςματοσ. 

ΝΑΙ 

  

5.  Ρριν τθν ζναρξθ των ςχετικϊν 
εργαςιϊν μετάπτωςθσ και ειςαγωγισ 
δεδομζνων ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να παρουςιάςει ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι πλάνο διαςφάλιςθσ τθσ τιρθςθσ 
τθσ εμπιςτευτικότθτασ ειςαγόμενθσ 
και διαχειριηόμενθσ πλθροφορίασ. 

ΝΑΙ 

  

6.  Ο μεταςχθματιςμόσ, θ εξαγωγι των 
δεδομζνων από τθν υπάρχουςα βάςθ 
δεδομζνων ι άλλεσ τροποποιιςεισ 
κακϊσ και θ ειςαγωγι των δεδομζνων 
ςτθ νζα βάςθ δεδομζνων κα γίνει 
αποκλειςτικά από τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

7.  Οι τυχόν ελλείψεισ που κα 
παρουςιαςκοφν ςε ςφγκριςθ με τα 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΡΤΫΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

απαιτοφμενα από το νζο λογιςμικό 
δεδομζνα, κα πρζπει να αναφερκοφν 
εγκαίρωσ ςε ςχετικι τεχνικι αναφορά 
του Αναδόχου προσ τθν Α.ΔΙ.Ρ. 

Απαιτιςεισ Μετάπτωςθσ Δεδομζνων ςε Ϊθφιακι Μορφι 

8.  Κατάςτρωςθ προδιαγραφϊν 
προετοιμαςίασ δεδομζνων ςε 
ψθφιακι μορφι για ειςαγωγι ςτο 
ςφςτθμα θ οποία περιλαμβάνει: 

 Ρροςδιοριςμό τθσ διαδικαςίασ 
παραλαβισ, ειςαγωγισ, 
παράδοςθσ, ελζγχου και 
αποδοχισ των δεδομζνων 

 Ρροςδιοριςμό 
γραμμογράφθςθσ και των 
εξειδικευμζνων τφπων 
(formats) αρχείων δεδομζνων 
για αυτόματθ μετάπτωςθ ςτο 
νζο ςφςτθμα 

 Ρροςδιοριςμό των εργαλείων 
αυτοματοποίθςθσ τθσ 
μετάπτωςθσ των ψθφιακϊν 
δεδομζνων ςτο ςφςτθμα 

ΝΑΙ 

  

9.  Να υποδειχκοφν τα απαραίτθτα 
εργαλεία και εξοπλιςμόσ 
πλθροφορικισ τα οποία κα πρζπει να 
ςυμπεριλθφκοφν ςτθν Ρροςφορά του 
Διαγωνιηόμενου για τθ μετάπτωςθ των 
φυςικϊν αρχείων. 

ΝΑΙ 

  

 

C3.3.2 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Η λφςθ που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ 
κα πρζπει να πλθροί κατ’ ελάχιςτο τισ 
απαιτιςεισ τθσ Α.4.2. «Υπθρεςίεσ 
Εκπαίδευςθσ». 

ΝΑΙ 

  

2.  Να περιγραφεί θ μεκοδολογία και να 
δοκεί το χρονοδιάγραμμα για τθν 
εκπαίδευςθ. 

ΝΑΙ 
  

3.  Να δοκεί πίνακασ ςτον οποίον κα 
αναφζρονται αναλυτικά όλεσ οι 
προςφερόμενεσ κατά αντικείμενο και 
προϊόν εκπαιδεφςεισ, θ διάρκειά τουσ 
και θ διδακτζα φλθ. 

ΝΑΙ 

  

4.  Οι εκπαιδεφςεισ κα 
πραγματοποιθκοφν ςε κατάλλθλουσ 
χϊρουσ που κα εξαςφαλίςει θ 
Ανακζτουςα Αρχι εντόσ τθσ Α.ΔΙ.Ρ. 

ΝΑΙ 

  

5.  Διαχειριςτζσ ςυςτιματοσ (≥5 
εκπαιδευόμενοι) 

≥ 20 ϊρεσ 
κατάρτιςθσ 

  

6.  Εςωτερικοί Χριςτεσ (≥ 45 
εκπαιδευόμενοι) 

≥ 15 ϊρεσ 
κατάρτιςθσ 

  

7.  Η χρονικι διάρκεια τθσ εκπαίδευςθ για 
κάκε Ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τισ 5 διδακτικζσ ϊρεσ θμερθςίωσ και 
κάκε τμιμα δεν κα ζχει παραπάνω 
από 15 εκπαιδευόμενουσ. 

ΝΑΙ 

  

 

C3.3.3 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παραγράφου Α.4.3. 
«Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ». 

ΝΑΙ 
  

2.  Να περιγραφεί θ μεκοδολογία και να ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

δοκεί το χρονοδιάγραμμα που κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν πιλοτικι 
λειτουργία. 

3.  Η πιλοτικι Λειτουργία του ΟΡΕΣΡ κα 
πρζπει να πραγματοποιθκεί: 

   

4.   με τθ ςυμμετοχι μιασ 
περιοριςμζνθσ, αλλά 
αντιπροςωπευτικισ ομάδασ 
χρθςτϊν, καλφπτοντασ το 
ςφνολο των επιχειρθςιακϊν 
διαδικαςιϊν. 

ΝΑΙ 

  

5.   καλφπτοντασ το ςφνολο των 
λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

6.   χρθςιμοποιϊντασ 
αντιπροςωπευτικι πλθροφορία 
για τον ενδελεχι ζλεγχο του 
ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ 

  

7.  Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν περίοδο τθσ 
Ριλοτικισ Λειτουργίασ του 
Συςτιματοσ, ζχει τισ παρακάτω 
υποχρεϊςεισ: 

 

  

8.   Επίλυςθ προβλθμάτων. ΝΑΙ   

9.   Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν. ΝΑΙ   

10.  
 Υποςτιριξθ χρθςτϊν με φυςικι 

παρουςία ςτελεχϊν του 
Αναδόχου (ςυλλογι 
παρατθριςεων από τουσ 
χριςτεσ, υποςτιριξθ ςτο 
χειριςμό και λειτουργία των 
υπολογιςτϊν, εφαρμογϊν, κλπ.) 

ΝΑΙ 

  

11.   Ραροχι help-desk. ΝΑΙ   

12.   Επικαιροποίθςθ (update) 
τεκμθρίωςθσ. 

ΝΑΙ   

13.  Ο Ανάδοχοσ κα διαχειρίηεται τισ 
αιτιςεισ αλλαγϊν (change requests) 
των χρθςτϊν βάςει προτφπου φόρμασ 
και διαδικαςίασ που κα κοινοποιιςει 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ζνα (1) μινα 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 84 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΙΛΟΤΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

πριν τθν προγραμματιηόμενθ ζναρξθ 
τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ. 

14.  Ο Ανάδοχοσ κα διενεργιςει ελζγχουσ 
ςε επίπεδο επιμζρουσ υποςυςτθμάτων 
και εφαρμογϊν (unit testing). 

ΝΑΙ 
  

15.  Ο Ανάδοχοσ κα διενεργιςει ελζγχουσ 
ςε επίπεδο ολοκλθρωμζνου 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και 
οριηοντίων υπθρεςιϊν (system 
testing).  

ΝΑΙ 

  

16.  Ο Ανάδοχοσ κα διενεργιςει ελζγχουσ 
αποδοχισ χρθςτϊν (user acceptance 
tests)  

ΝΑΙ 
  

17.  Ο Ανάδοχοσ κα διενεργιςει ελζγχουσ  
ολοκλιρωςθσ και διαλειτουργίασ 
(integration tests). 

ΝΑΙ 
  

 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 85 από 115 

C3.3.4 Υπθρεςίεσ Δοκιμαςτικισ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΘΣ ΡΑΑΓΫΓΙΚΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Δοκιμαςτικι λειτουργία ςε ςυνκικεσ 
πλιρουσ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ 
του ςυςτιματοσ, με τθν υποςτιριξθ 
από πλευράσ Αναδόχου ςε ςυνκικεσ 
Εγγυθμζνου Επιπζδου Υπθρεςιϊν 
(Α.4.8) (πραγματικά δεδομζνα, 
παραγωγικι λειτουργία από το ςφνολο 
των προβλεπομζνων χρθςτϊν). 

ΝΑΙ 

  

2.  Ο Ανάδοχοσ καλείται να παράςχει τα 
ακόλουκα: 

   

3.   Τθν υποςτιριξθ των χειριςτϊν. ΝΑΙ   

4.   Ραροχι υπθρεςιϊν 
υποςτιριξθσ προσ τουσ 
χειριςτζσ για τθν ειςαγωγι ςτο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα 
δεδομζνων. 

ΝΑΙ 

  

5.   Ραροχι υπθρεςιϊν ςχεδιαςμοφ 
και ανάπτυξθσ επιπρόςκετων 
αναφορϊν φςτερα από 
απαίτθςθ τθσ Α.ΔΙ.Ρ. 

ΝΑΙ 

  

 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C3.3.5 Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ, Υποςτιριξθσ, Συντιρθςθσ και Τιρθςθσ 
Επιπζδου Υπθρεςιϊν 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΘΣΘΣ, ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ, 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΤΘΘΣΘΣ ΕΡΙΡΕΔΟΥ ΥΡΘΕΣΙΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ (Καλισ Λειτουργίασ), Υποςτιριξθσ, και Συντιρθςθσ 

1.  Ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδοσ 
Εγγφθςθσ από τθν Οριςτικι Ραραλαβι 
του Ζργου. 

≥ 1 ζτοσ 
  

2.  Το πλαίςιο υπθρεςιϊν κα 
περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

ΝΑΙ   

3.   Διόρκωςθ ςφαλμάτων του 
λογιςμικοφ εφαρμογϊν του 
Συςτιματοσ (bug fixing). H 
αποκατάςταςθ είναι δυνατόν να 
επιτελείται είτε με λιψθ 
οδθγιϊν από μακριά (μζςω 
τθλεφϊνου, email, fax ι web) 
είτε με επί τόπου επίςκεψθ των 
ςτελεχϊν του Αναδόχου ςτουσ 
χϊρουσ εγκατάςταςθσ των 
εφαρμογϊν. 

ΝΑΙ 

  

4.   Ρρόςβαςθ του προςωπικοφ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ςτο Γραφείο 
Υποςτιριξθσ (HelpDesk) του 
Αναδόχου μζςω τθλεφϊνου, 
email, fax, ι web. 

ΝΑΙ 

  

5.   Βελτιϊςεισ, παράδοςθ, 
υποςτιριξθ, εγκατάςταςθ τυχόν 
νζων εκδόςεων του 
προςφερόμενου τυποποιθμζνου 
λογιςμικοφ (releases & new 
versions) και του λογιςμικοφ 
εφαρμογϊν (releases & new 
versions) όταν αυτζσ είναι 
εμπορικά διακζςιμεσ. 

ΝΑΙ 

  

6.   Τυχόν προςαρμογζσ που κα 
απαιτοφνται ςτα πλαίςια 
νομοκετικϊν αλλαγϊν (π.χ 
εφαρμογι νζου νόμου πλαιςίου 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 87 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΘΣΘΣ, ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ, 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΤΘΘΣΘΣ ΕΡΙΡΕΔΟΥ ΥΡΘΕΣΙΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Ν. 4009/2011 ι και 
τροποποιιςεων αυτοφ). 

7.   Ραράδοςθ ενθμερωμζνου 
υλικοφ τεκμθρίωςθσ (ζντυπων 
και θλεκτρονικϊν αντιτφπων) με 
τισ τυχόν μεταβολζσ ι 
τροποποιιςεισ του Συςτιματοσ, 
όταν αυτό είναι διακζςιμο από 
τον Ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

  

8.   Το προςωπικό του γραφείου 
υποςτιριξθσ (helpdesk) κα 
αποτελείται από ςτελζχθ του 
Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ οφείλει 
να διακζτει ςε ετοιμότθτα 
τεχνικό προςωπικό, θ εμπειρία 
του οποίου είναι ευκφνθ του 
Αναδόχου, ϊςτε να εξαςφαλίηει 
ςτα απαιτοφμενα χρονικά 
διαςτιματα, τθν αποκατάςταςθ 
βλαβϊν. 

ΝΑΙ 

  

9.   Βαςικι υποχρζωςθ του 
Αναδόχου είναι θ οργάνωςθ και 
λειτουργία ςφγχρονου Γραφείου 
Υποςτιριξθσ (HelpDesk) το οποίο 
κα είναι διακζςιμο ςε ϊρεσ 
μεταξφ 08:00 και 17:00 κάκε 
εργάςιμθσ μζρασ. 

ΝΑΙ 

  

10.  Στο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του 
Γραφείου Υποςτιριξθσ ο ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τα ακόλουκα: 

 
  

11.   Να καταγράφει τα 
χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των 
βλαβϊν που αναφζρονται από 
το προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. Κάκε περιςτατικό πρζπει 
να λαμβάνει ζνα μοναδικό κλειδί 
αναφοράσ και να καταγράφεται 
τουλάχιςτον θ εξισ πλθροφορία: 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 88 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΘΣΘΣ, ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ, 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΤΘΘΣΘΣ ΕΡΙΡΕΔΟΥ ΥΡΘΕΣΙΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

Υπθρεςία, είδοσ λογιςμικοφ & 
εξοπλιςμοφ, περιγραφι βλάβθσ, 
ϊρα αναγγελίασ. 

12.   Η αναγγελία βλαβϊν, κα μπορεί 
να γίνει εναλλακτικά με όλουσ 
τουσ παρακάτω τρόπουσ: (i) 
Τθλζφωνο, (ii) Email, (iii) Fax, (iv) 
ςε ειδικι web εφαρμογι, από 
τθν οποία κα καταγράφονται 
κατ’ ελάχιςτον, ο χρόνοσ ζναρξθσ 
και λιξθσ του προβλιματοσ, θ 
περιγραφι του και οι ενζργειεσ 
επίλυςθσ, κακϊσ και ο 
υπεφκυνοσ για κάκε ενζργεια. 

ΝΑΙ 

  

13.  Κατά τισ μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
προτείνει διαδικαςία παροχισ 
υποςτιριξθσ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

ΝΑΙ 

  

14.  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, 
εφόςον του ηθτθκεί από τθν Α.ΔΙ.Ρ, να 
υπογράψει Σφμβαςθ Συντιρθςθσ για 
τον 1ο, 2ο, 3ο και 4ο χρόνο από τθν 
οριςτικι παραλαβι, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτθν Α4.5. 

ΝΑΙ 

  

Ροιότθτα Υπθρεςιϊν 

15.  Ωρόνοσ Απάντθςθσ εντόσ Κανονικϊν 
Ϋρϊν Κάλυψθσ: το 80 % των κλιςεων 
(μζςω τθλεφωνθμάτων, fax, ι 
μθνυμάτων θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου) κα πρζπει να 
απαντϊνται το αργότερο ςε δφο (2) 
ϊρεσ, ενϊ το 100% των κλιςεων κα 
πρζπει να απαντϊνται το αργότερο ςε 
τζςςερισ (4) ϊρεσ από τθ χρονικι 
ςτιγμι τθσ πρϊτθσ γνωςτοποίθςθσ. 
Μετά τθν πάροδο των παραπάνω 
χρόνων απάντθςθσ οι επιπλζον χρόνοι 
προςμετρϊνται ςτουσ χρόνουσ 
αποκατάςταςθσ. 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 89 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΘΣΘΣ, ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ, 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΤΘΘΣΘΣ ΕΡΙΡΕΔΟΥ ΥΡΘΕΣΙΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

16.  Μζγιςτοσ Ωρόνοσ Μθ Λειτουργίασ, 
(ϊρεσ) ακροιςτικά για όλα τα 
προβλιματα που παρουςιάςτθκαν ανά 
μινα, ορίηεται ανάλογα με το Επίπεδο 
Σοβαρότθτασ Ρροβλιματοσ ωσ εξισ: 

 Επείγουςα: Είκοςι τζςςερισ (24) 
ϊρεσ. 

 Υψθλι: Σαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ. 
 Μζτρια: Εβδομιντα δφο (72) 

ϊρεσ. 
 Χαμθλι: Ενενιντα ζξι (96) ϊρεσ. 

ΝΑΙ 

  

17.  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
καταβάλλει ριτρεσ ςτισ περιπτϊςεισ 
που θ απόδοςθ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν υςτερεί του επιπζδου 
εξυπθρζτθςθσ που ζχει προκακοριςτεί. 

ΝΑΙ 

  

18.  Η ριτρα αποτελεί ποςοςτό (%)του 
μθνιαίου τιμιματοσ του  Συμβολαίου 
Συντιρθςθσ (χωρίσ ΦΡΑ) και 
υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα, για όλα 
τα Επίπεδα Σοβαρότθτασ 
Ρροβλιματοσ, των γινομζνων τθσ 
υπζρβαςθσ του Μζγιςτου Χρόνου Μθ 
Λειτουργίασ ςε ϊρεσ (πζρα των 
επιτρεπτϊν χρόνων) επί τουσ 
αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ: 

 Επείγουςα: ςυντελεςτισ δφο και 
μιςό (2,5). 

 Υψθλι: ςυντελεςτισ δφο (2). 
 Μζτρια: ςυντελεςτισ ζνα και 

μιςό (1,5). 
 Χαμθλι: ςυντελεςτισ ζνα (1). 

Κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ ωσ μθνιαίο 
τίμθμα Συμβολαίου Συντιρθςθσ 
κεωρείται το μζςο μθνιαίο τίμθμα τθσ 
Ρεριόδου Συντιρθςθσ (ΡΕΣ-Ρερίοδοσ 
Εγγφθςθσ). 

ΝΑΙ 

  

19.  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει 
και να προςφζρει αναλυτικζσ 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 90 από 115 

ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΘΣΘΣ, ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ, 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΤΘΘΣΘΣ ΕΡΙΡΕΔΟΥ ΥΡΘΕΣΙΫΝ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

διαδικαςίεσ και μεκοδολογία για τθν 
εξαςφάλιςθ των παρακάτω: 

 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ και 
ζκταςθ των ελζγχων που κα 
διενεργεί ο Ανάδοχοσ ςε όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ ϊςτε να 
προλθφκεί θ μθ διακεςιμότθτα 
τουσ. 

 Μεκοδολογία που κα 
ακολουκθκεί για τον εντοπιςμό 
και παρακολοφκθςθ των 
διακοπϊν των παρεχομζνων 
υπθρεςιϊν (χρόνοι διακοπισ). 

 Δυνατότθτα ελζγχου, από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, των 
μθχανιςμϊν παρακολοφκθςθσ 
και αναφορϊν του Αναδόχου. 

20.  Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ 
των όρων του Συμβολαίου, ο Ανάδοχοσ 
κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει ζνα 
κατάλλθλο πλθροφοριακό ςφςτθμα. 

ΝΑΙ 

  

21.  Το ςφςτθμα αυτό κα πρζπει κατ’ 
ελάχιςτο να καταγράφει τθ 
κακθμερινι λειτουργία τθσ Τεχνικισ 
Ομάδασ Υποςτιριξθσ δθλαδι τισ 
λθφκείςεσ κλιςεισ, τουσ αντίςτοιχουσ 
χρόνουσ απόκριςθσ, τουσ χρόνουσ 
αποκατάςταςθσ των βλαβϊν, το 
προςωπικό που απαςχολικθκε ςε 
κάκε κλιςθ, τον τρόπο επίλυςθσ,. 
Επίςθσ κα πρζπει να είναι ικανό να 
εξάγει θμεριςια και μθνιαία 
ςτατιςτικά ςτοιχεία. 

ΝΑΙ 

  

22.  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εκδίδει 
μθνιαία αναφορά του ςυςτιματοσ, ςτο 
οποίο κα αποτυπϊνεται θ μθνιαία 
κατάςταςθ με τα ςτοιχεία χριςθσ, 
κακϊσ και με τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ 
που πραγματοποιικθκαν. 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C3.4 Μεκοδολογία Οργάνωςθσ, Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου 
C3.4.1 Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΓΟΥ – ΟΓΑΝΫΣΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ 
ΕΓΟΥ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να παρουςιάςει ςτθν Τεχνικι 
Ρροςφορά του μια ολοκλθρωμζνθ 
μεκοδολογικι προςζγγιςθ που κα 
ακολουκιςει τόςο για τθ διοίκθςθ όςο 
και για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

ΝΑΙ 

  

2.  Η μεκοδολογία που κα προτείνει ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
βαςίηεται ςε διεκνϊσ αποδεκτζσ 
πρακτικζσ, μεκόδουσ και πρότυπα, τα 
οποία μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν 
αποτελεςματικι υλοποίθςθ & 
παρακολοφκθςθ του ζργου. 

ΝΑΙ 

  

3.  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει 
ςτθν προςφορά του τθ ςτρατθγικι που 
προτίκεται να χρθςιμοποιιςει ςτο 
ζργο, τθν προςζγγιςθ που κα 
ακολουκιςει ςε όλα τα ςτάδια του 
ζργου (π.χ. τεχνικζσ, εργαλεία, 
ςυνεργαςίεσ, κλπ.), τισ διαδικαςίεσ 
μεταφοράσ τεχνογνωςίασ, τον τρόπο 
ςυνεργαςίασ με το προςωπικό τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, τισ ενδεχόμενεσ 
επαφζσ και ςυνεργαςίεσ που πρόκειται 
να κάνει με άλλουσ εξωτερικοφσ 
φορείσ, τον τρόπο πρόςβαςθσ ςε 
ςχετικζσ με το ζργο ςφγχρονεσ 
τεχνολογικζσ πθγζσ πλθροφοριϊν και 
ζργων, κλπ. 

ΝΑΙ 

  

4.  Η περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ 
μεκοδολογίασ κα ακολουκιςει το 
παρακάτω πλαίςιο: 

ΝΑΙ 
  

5.   Αναλυτικι περιγραφι του 
τρόπου με τον οποίο ο 
προςφζρων ςκοπεφει να 
προςεγγίςει το ζργο.  

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΓΟΥ – ΟΓΑΝΫΣΘ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ 
ΕΓΟΥ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

6.   Ρροτεινόμενθ μεκοδολογία και 
ςχετικζσ διαδικαςίεσ αυτισ για 
τθν υλοποίθςθ του ζργου. Ο 
Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
τεκμθριϊςει επαρκϊσ τθν 
προτεινόμενθ μεκοδολογία ςε 
ότι αφορά τισ διαδικαςίεσ 
εκπόνθςθσ μελετϊν, ανάλυςθσ 
απαιτιςεων, ςχεδιαςμοφ και 
ανάπτυξθσ εφαρμογϊν, παροχισ 
υπθρεςιϊν, κλπ, και τα εργαλεία 
που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 
υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν 
αυτϊν, οι κρίςιμοι παράγοντεσ 
επιτυχίασ κτλ. 

ΝΑΙ 

  

7.   Κατάλλθλθ περιγραφι και 
ανάλυςθ κάκε φάςθσ του ζργου 
ςε επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτισ 
προδιαγραφζσ του ζργου. 

ΝΑΙ 

  

8.   Ρροςδιοριςμόσ και αναλυτικι 
περιγραφι των παραδοτζων του 
ζργου όπωσ αυτά προκφπτουν 
από τισ απαιτιςεισ των 
προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ 
και τθν προτεινόμενθ 
μεκοδολογικι προςζγγιςθ του 
υποψιφιου Αναδόχου. 

ΝΑΙ 

  

9.   Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ του ζργου 
(διάγραμμα GANTT) όπου κα 
απεικονίηονται οι φάςεισ 
υλοποίθςθσ, οι δραςτθριότθτεσ, 
τα κυριότερα ορόςθμα και τα 
παραδοτζα του ζργου. 

ΝΑΙ 

  

 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C3.4.2 Σχιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΓΑΝΫΣΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΓΟΥ – ΣΩΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ 
ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΓΟΥ 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

1.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να υποβάλλει ςτθν Ρροςφορά του 
ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθ δομι, 
τθ ςφνκεςθ και τθν οργάνωςθ τθσ 
ομάδασ ζργου, για το προςωπικό που 
κα διακζςει για τθ διοίκθςθ του ζργου, 
το αντικείμενο και το χρόνο 
απαςχόλθςθσ όλων των μελϊν τθσ 
ομάδασ ζργου ςτο ζργο. 

ΝΑΙ 

  

2.  Ειδικότερα ο ανάδοχοσ πρζπει να 
παρουςιάςει ςτθ προςφορά του τα 
ακόλουκα ςτοιχεία: 

ΝΑΙ 
  

3.   Τθν οργάνωςθ τθσ ομάδασ ζργου 
με προςδιοριςμό των ρόλων και 
αρμοδιοτιτων των υποομάδων 
εργαςίασ, τον τρόπο λειτουργίασ 
και ςυνεργαςίασ των μελϊν 

ΝΑΙ 

  

4.   το χρόνο απαςχόλθςθσ του κάκε 
μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου ςε 
Ανκρωπομινεσ (Α/Μ) ανά φάςθ 
και ςυνολικά ςτο ζργο. 

ΝΑΙ 

  

5.   τουσ ςυνολικοφσ Ανκρωπομινεσ 
(Α/Μ)/φάςθ 

ΝΑΙ   

6.  Τυχόν αλλαγι ςτο προςωπικοφ τθσ 
Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου τελεί 
υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ 
ΕΡΡΕ. 

ΝΑΙ 

  

 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C4. Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

C4.1 Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 
C4.1.1 Ζτοιμο Λογιςμικό  

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ 
*€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΡΑ 
*€+ 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
1ο 

ζτοσ 
2ο ζτοσ 3ο ζτοσ 4ο ζτοσ 

            

            

            

            

ΣΥΝΟΛΟ        

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ. 

C4.1.2 Υπθρεςίεσ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Παπαδοηέο 

(Πίνακαρ 

5,Παπ 

Α3.11 

Σεύσορ Α) 

Ανθπωπομήνερ 

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ [€] 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 Ανάλςζη Απαιηήζεων 1      

2 

Ανάπηςξη, Εγκαηάζηαζη, 

Πποζαπμογή, 

Παπαμεηποποίηζη 

2,3,5,6,7,8,

10 
     

3 Μεηάπηωζη Δεδομένων  4,9      

4 Πιλοηική Λειηοςπγία 12-17      

5 
Δοκιμαζηική Παπαγωγική 

Λειηοςπγία 
18      

ΣΥΝΟΛΟ      

C4.2 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν  

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

(ϊρεσ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 
ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΡΑ *€+ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Διαχειριςτζσ ςυςτιματοσ      

2 Εςωτερικοί Χριςτεσ      

3 Εκπαιδευτικό Υλικό (Ραραδοτζο 11, Ρίνακασ 5,Ραρ 

Α3.11 Τεφχοσ Α) 
    

ΣΥΝΟΛΟ    

C4.3 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ *€+ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΕΓΟΥ  

ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΕΓΟΥ 

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

1 Ζτοιμο Λογιςμικό (Ρίνακασ C4.1.1)    

2 Υπθρεςίεσ (Ρίνακασ C4.1.2)    

 ΣΥΝΟΛΟ C4.1    

1 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν (Ρίνακασ C4.2)    

 ΣΥΝΟΛΟ C4.2    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C4.4 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Συντιρθςθσ 

Σθμείωςθ: Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται 
υπόψθ τα ζτθ πζραν τθσ ΡΕΣ. 

ΕΤΟΣ* 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΗΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(ΧΩΙΣ ΦΡΑ) 
*€+ 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗ 
ΡΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ) *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ 
(ΧΩΙΣ ΦΡΑ) 
*€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ (ΜΕ 
ΦΡΑ) *€+ 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ** 

1
ο
       

2
ο
       

3
ο
       

4
ο
       

ΣΥΝΟΛΟ       

* ΕΤΟΣ: μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδο Εγγφθςθσ 

** Το ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (για τθν κάκε γραμμι του Ρίνακα C.4.4) προκφπτει διαιρϊντασ το ποςό που 
αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)» του ίδιου Ρίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΓΟΥ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ)» του Ρίνακα C.4.3. 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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C5. Σχζδιο Σφμβαςθσ 

Στθν _________________ ςιμερα τθν ……………………. θμζρα ……………….,  

μεταξφ  

αφενόσ Τθσ ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ςτο εξισ καλοφμενο «Ανακζτουςα Αρχι») που εδρεφει ςτθν οδό Λεωφόροσ Συγγροφ 44, 

T.K. 117 42, Ακινα (ΑΦΜ [….], Δ.Ο.Υ. [….]) και εκπροςωπείται νομίμωσ από […..], δυνάμει τθσ διάταξθσ 

των άρκρων 3 παρ. 1, ςτϋ Ι  και VIII του Ν. 2083/1992 και 3 παρ. 3α του Ν.3027/2002 ςε ςυνδυαςμό με 

τθν υπ’ αρ. Φ.120.61/51/78696/Β2/24-8-2010 πράξθ τθσ Υπουργοφ Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ Γ’ 779/25.8.2010). 

 

και αφετζρου Εταιρείασ με τθν επωνυμία …………………  και το διακριτικό τίτλο …………... με ΑΦΜ 

…………..τθσ Δ.Ο.Υ. ………. (ςτο εξισ καλοφμενθ «Ανάδοχοσ»), που εδρεφει ςτο ………………………… και 

εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον …………………., κάτοικο ……….., οδόσ 

………….., με ΑΔΤ ……………. ΑΤ ….., βάςει του ….,  

ςυνομολογικθκαν και ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα: 

Σε ςυνζχεια του Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ που προκθρφχκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν 

υπ αρικμόν ________ διακιρυξθ («θ Ρροκιρυξθ») και κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο με τθν Αρικμ. 

Ρρωτ. EE ………………….. απόφαςθ κατακφρωςθσ («θ Κατακφρωςθ»), λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τεχνικι 

και οικονομικι προςφορά του αναδόχου, όπου δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν παροφςα και τθν υπ’ 

αρικμόν……./……. Σφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ διαχειριςτικισ αρχισ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν 

υλοποίθςθ του ζργου «________» ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

 
ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΘΟ 1  ΟΙΣΜΟΙ 

Στθ Σφμβαςθ, οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται αντίςτοιχα ςτο παρόν άρκρο. 

1. Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των 

τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 

2. Ζργο: Το «Ολοκληρωμζνο Πληροφοριακό Εθνικό Σφςτημα Ποιότητασ» με αντικείμενο όπωσ 

εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ.  

3. Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Η θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 

4. Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

5. Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργου: Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον 

Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Ραραδοτζων του ζργο» 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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6. Ραραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ι 

οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 

7. Ρερίοδοσ εγγφθςθσ: το χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται ςτθ Σφμβαςθ και ξεκινά από τθν 

επομζνθ τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ του Ζργου. 

8. Ρροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Ημζρεσ, που αρχίηουν να 

υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ,  ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ 

αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 

προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 

διαςτιματοσ. 

9. Ρροςφορά: θ προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

10. Σφμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 

εκτζλεςθ του Ζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 

11. Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

12. Εμπιςτευτικι Ρλθροφορία: ςθμαίνει, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, κάκε πλθροφορία / δεδομζνο, 

ςε οποιαδιποτε μορφι, διαμορφωμζνθ ι μθ, που παρζχεται από το ζνα μζλοσ ςτο άλλο και το 

οποίο κρίνεται εμπιςτευτικό από το μζλοσ που το παρζχει και αναφζρεται ωσ αποκλειςτικισ 

εκμετάλλευςθσ. Στα παραπάνω ςυμπεριλαμβάνονται και οι πλθροφορίεσ που αφοροφν πελάτεσ, 

τιμολόγθςθ προϊόντων, οικονομικά ςτοιχεία, τεχνικζσ τθσ εμπορίασ-προϊκθςθσ προϊόντων, 

τεχνικζσ πλθροφορίεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων πλθροφοριϊν λογιςμικοφ υπολογιςτϊν, 

προγραμμάτων, αλγορίκμων, πθγαίου κϊδικα, πρωτοκόλλων ελζγχου και εν εκκρεμότθτα 

εφαρμογζσ αποκλειςτικισ εκμετάλλευςθσ), και αφοροφν τρόπο καταςκευισ και λειτουργίασ 

θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων των ςυμβαλλομζνων, κάκε μθ δθμοςιοποιθμζνθ, ανταγωνιςτικι ι 

τεχνικά πολφτιμθ πλθροφορία, κτλ. Εμπίπτουν  εδϊ και οι προφορικζσ αποκαλφψεισ εμπιςτευτικϊν 

πλθροφοριϊν. 

 

ΑΘΟ 2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Ο Ανάδοχοσ, ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ, αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ του Ζργου που περιλαμβάνει:  

- .......... 

-  

- Αντικείμενο του ζργου είναι  

- ........... 

-  

ΑΘΟ 3  ΓΛΫΣΣΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Κάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου  και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

2. Στθν Ελλθνικι γλϊςςα ςυντάςςονται επίςθσ και υποβάλλονται τα ζγγραφα Ραραδοτζα και όλο το 

υλικό τεκμθρίωςθσ (π.χ. οδθγίεσ, εκκζςεισ, ςυςτάςεισ) που τα ςυνοδεφει. 

 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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ΑΘΟ 4  ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για ……… ςφμφωνα με τθν από …/…/…… προςφορά του 

Αναδόχου και περιλαμβάνει όχι μόνο τθν υλοποίθςθ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ αλλά και τθν 

παροχι υπθρεςιϊν εγγφθςθσ  που περιγράφονται ςτο άρκρο 23 τθσ παροφςασ. 

 

ΑΘΟ 5   ΙΕΑΩΘΣΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΫΝ ΤΕΥΩΫΝ 

1. Η Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, τουσ 

όρουσ και προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, και κατιςχφει κάκε άλλου εγγράφου. 

2. Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προφανϊν ι παςίδθλων 

παραδρομϊν. Για κζματα που δε κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα 

αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, κα 

λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ Τεχνικι Ρροςφορά και θ Οικονομικι του Ρροςφορά του 

Αναδόχου, όπου δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τθν παροφςα και θ Διακιρυξθ, εφαρμοηομζνων 

επίςθσ ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του Αςτικοφ Κϊδικα.  

 

ΑΘΟ 6   ΕΓΓΑΨΘ ΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΑ 

1. Η ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου πραγματοποιείται 

ταχυδρομικά, τθλεομοιοτυπικά  ι και ιδιοχείρωσ, ωσ ακολοφκωσ: 

Για τθν Ανακζτουςα Αρχι:  <τοιχεία Αναθζτουςασ Αρχήσ > 

 

 

 

Για τον Ανάδοχο:   <Στοιχεία Αναδόχου> 

 

2. Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν 

παραλαβι του Εγγράφου και τθν απόδειξθ τθσ. 

3. Πποτε ςτθ Σφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ, 

πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, 

ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι γραπτι. 

 

ΑΘΟ 7 ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ & ΡΑΑΛΑΒΘΣ EΓΟΥ 

1. Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που 

προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ και τθσ ανατίκενται με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ.  

2. Η ΕΡΡΕ δεν δικαιοφται να απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ςυμβατικι του υποχρζωςθ, 

εκτόσ εάν θ Σφμβαςθ ορίηει διαφορετικά. 

3. Η ΕΡΡΕ δικαιοφται, διατθρϊντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν τελικι ευκφνθ, να ειςθγείται ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι τθν ανάκεςθ, κατά διαςτιματα, ςε εκπρόςωπο ι εκπροςϊπουσ τθσ, τθσ άςκθςθσ 

οποιαςδιποτε από τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και τθν ανάκλθςθ οποτεδιποτε τθσ ανάκεςθσ αυτι τθν 

αντικατάςταςθ εκπροςϊπου ι εκπροςϊπων.  

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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4. Τα Ζγγραφα που αποςτζλλονται από τον εκπρόςωπο τθσ ΕΡΡΕ προσ τον Ανάδοχο, ςτα πλαίςια 

αυτισ τθσ ανάκεςθσ, παράγουν τα ίδια αποτελζςματα με τα Ζγγραφα τθσ ΕΡΡΕ. Ραρ’ όλα αυτά: 

a. ακόμα και αν ο εκπρόςωποσ τθσ ΕΡΡΕ παραλείψει να αρνθκεί τθν παραλαβι κάποιου 

Ραραδοτζου, θ ΕΡΡΕ εξακολουκεί να ζχει τθ δυνατότθτα να αρνθκεί τθν παραλαβι αυτι 

και να δϊςει τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων ι ατελειϊν 

του  

b. θ ΕΡΡΕ δικαιοφται να ελζγχει και μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο των Εγγράφων του 

εκπροςϊπου τθσ. 

 

ΑΘΟ 8   ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 

1. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ και για διάρκεια 

τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και 

να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα 

περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων 

του.  

2. Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του Ζργου που κα 

εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ειδικότερα:  

2.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίςει αςφαλζσ πλθροφορικό περιβάλλον ϊςτε ουδείσ 

τρίτοσ προσ  τθν Ανακζτουςα Αρχι– υπερκείμενοσ ι υποκείμενοσ αυτοφ - να μπορεί να ζχει 

πρόςβαςθ ςτο δίκτυο πλθροφοριϊν του χωρίσ τθν προθγοφμενθ δικι του ζγκριςθ. 

2.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και τα 

ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ωσ εμπιςτευτικζσ 

πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςτουσ τρίτουσ, ακόμα και αν δεν 

ζχουν χαρακτθριςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ εμπιςτευτικά. Η τιρθςθ εμπιςτευτικϊν 

πλθροφοριϊν από τον Ανάδοχο διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και το νομοκετικό πλαίςιο 

και πρζπει να είναι εφάμιλλθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ που τθρεί ο Ανάδοχοσ για τον δικό του 

Οργανιςμό και για τισ δικζσ τουσ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα. 

2.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποφεφγει οποιαδιποτε εμπλοκι των ςυμφερόντων του με τα 

ςυμφζροντα τθσ Ανακζτουςα Αρχι, να παραδϊςει με τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ όλα τα ςτοιχεία, 

ζγγραφα κλπ. που ζχει ςτθν κατοχι του και αφοροφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, να τθρεί μια 

πλιρθ ςειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιποφ υλικοφ που αφορά ςτθν υλοποίθςθ και 

διοίκθςθ του Ζργου κακϊσ και ςτισ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται ςτο πλαίςιο του Ζργου από 

αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρζπει να είναι εφκολα διαχωρίςιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου 

που δεν αφοροφν το Ζργο. 

2.4 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο και τα αρχεία που αφοροφν ςε 

προςωπικά δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι του για τθν υλοποίθςθ και 

παραγωγικι λειτουργία του Ζργου, ακόμθ και μετά τθ λιξθ του Ζργου, να επιτρζπει ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι, και ςτα άτομα που ορίηονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι να διενεργοφν, 

κατόπιν ζγγραφθσ αιτιςεωσ, ελζγχουσ των τθροφμενων αρχείων προκειμζνου να αξιολογθκεί 

θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ του Ζργου με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθ 

Σφμβαςθ. 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
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2.5 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι και οι 

υπάλλθλοι/ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβοι του γνωρίηουν και ςυμμορφϊνονται με τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν ότι ςε περίπτωςθ υπαιτιότθτασ του 

Αναδόχου ςτθν μθ τιρθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ο Ανάδοχοσ κα 

καταβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ποινικι ριτρα ίςθ με το ποςό τθσ αμοιβισ του από τθ 

Σφμβαςθ. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από τον Ανάδοχο 

τθν αποκατάςταςθ κάκε τυχόν περαιτζρω ηθμίασ.  

3. Η Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία που τίκενται ςτθ 

διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία ι 

δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά φζρουν τθν ζνδειξθ «εμπιςτευτικό ζγγραφο». 

Σε καμία περίπτωςθ θ εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τισ αρχζσ του 

Ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

4. Η εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ζνςταςθσ, διαιτθςίασ, ςτο 

απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ 

παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ. 

 

ΑΘΟ 9 ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΫΜΑΤΑ 

1. Πλα τα αποτελζςματα - μελζτεσ, ςτοιχεία και κάκε άλλο ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με το Ζργο, o 

πθγαίοσ κϊδικασ (source code) και οι βάςεισ δεδομζνων, όπου επιτρζπεται και δεν αποτελεί απλϊσ 

παραχϊρθςθ άδειασ χριςθσ, κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα παραδοτζα που κα αποκτθκοφν ι κα 

αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο με δαπάνεσ του Ζργου, κα αποτελοφν αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, που μποροφν να τα διαχειρίηονται πλιρωσ και να τα εκμεταλλεφονται (όχι 

εμπορικά), εκτόσ και αν ιδθ προχπάρχουν ςχετικά πνευματικά δικαιϊματα.  

2. Τα αποτελζςματα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, και εάν βρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα 

παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν κακ’ οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ 

Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ αρχείων με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / 

διαχείριςι τουσ. 

3. Με τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που κα παραχκοφν 

κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου και δεν εμπίπτουν ςτισ παραπάνω παραγράφουσ μεταβιβάηονται από 

τον Ανάδοχο αυτοδίκαια ςτθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία κα είναι πλζον αποκλειςτικι δικαιοφχοσ 

επί του Ζργου και κα φζρει όλεσ τισ εξουςίεσ που απορρζουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι 

περιοριςτικά αναφερομζνων τθσ εξουςίασ οριςτικισ ι προςωρινισ αναπαραγωγισ του λογιςμικοφ 

με κάκε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, τθν εξουςία φόρτωςθσ, εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ, 

εκτζλεςθσ μεταβίβαςθσ, αντιγραφισ, αποκικευςθσ αλλά και τροποποίθςθσ χωρίσ άδεια του 

Αναδόχου, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ παρζχεται ανζκκλθτα δια τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Το προϊόν λογιςμικοφ παραδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι με όρουσ ϊςτε θ αρχι να 

μπορεί να μελετά τον τρόπο λειτουργίασ του προϊόντοσ λογιςμικοφ, να το προςαρμόηει ςτισ 

ανάγκεσ του, να αναδιανζμει αντίγραφα αυτοφ για οποιονδιποτε ςκοπό και ςε 

οποιονδιποτε, ιδίωσ μεταξφ φορζων του δθμόςιου τομζα, να βελτιϊνει και να δθμοςιεφει 

ι διακζτει με οποιονδιποτε τρόπο τισ βελτιϊςεισ του προϊόντοσ λογιςμικοφ που ζχει 
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επιφζρει ςε οποιονδιποτε, εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων που θ διανομι, δθμοςίευςθ 

και διάκεςθ του προϊόντοσ λογιςμικοφ και των βελτιϊςεϊν του δυςχεραίνει τθν εκτζλεςθ 

τθσ αποςτολισ και τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων τθσ ΑΔΙΡ ι προςκροφει ςτθν προςταςία 

κρατικϊν ι άλλων απορριτων που προβλζπονται από τον νόμο. Η ΑΔΙΡ οφείλει να 

τεκμθριϊνει ρθτά και ειδικά τθν εξαίρεςθ αυτι (άρκρο 19, Ν.3979/2011). Η αρχι 

δεςμεφεται για τθν τιρθςθ των μθτρϊων που προβλζπονται από το άρκρο 

19,Ν.3979/2011. 

 

 
ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ 

ΑΘΟ 10 ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΣΫΡΙΚΟΥ 

1. Η Ανακζτουςα Αρχι κα κοινοποιιςει αμελλθτί ςτον Ανάδοχο και το αργότερο μζχρι τθν 

Ημερομθνία Εκκίνθςθσ, τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ΕΡΡΕ. 

2. Η Ανακζτουςα Αρχι κα διακζςει το προςωπικό που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν 

παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

ΑΘΟ 11 ΡΑΟΩΘ ΕΓΓΑΨΫΝ - ΡΛΘΟΨΟΙΫΝ 

1. Η ΕΡΡΕ οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι 

και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, ςχετικό με 

τθν εκτζλεςθ του Ζργου, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενο αίτθμα του Αναδόχου. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν οριςτικι 

παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 12 ΡΑΟΩΘ ΡΟΣΒΑΣΘΣ 

1. Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ υλοποίθςθσ 

του Ζργου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και ςε περίπτωςθ που προβλζπεται τζτοια 

δυνατότθτα ςε επιμζρουσ άρκρα τθσ Σφμβαςθσ και εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν. Αντίςτοιχα 

θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςε υπάρχουςεσ εφαρμογζσ 

εφόςον αυτζσ ζχουν ςυνάφεια με το ζργο. 

2. Η Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του 

προςωπικοφ του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ τον Ανάδοχο 

ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το Ζργο. 

 

ΑΘΟ 13 ΣΥΝΔΟΜΘ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΟΥΣ 

1. Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να 

διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφ’ 
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όςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. 

 

 
ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

ΑΘΟ 14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ 

1. Μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ  εντόσ 15 θμερϊν, κα υποβάλει αναλυτικό 

πρόγραμμα εργαςιϊν (Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Εάν κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου προκφπτουν αλλαγζσ ςτο καταςτατικό του Ζργου τότε οι αλλαγζσ 

αυτζσ κα υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα τισ εγκρίνει κατά 

περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει. Το Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου δεν ταυτίηεται με τθ 

Ανάλυςθ Απαιτιςεων ι άλλα παραδοτζα που προβλζπεται να παραδοκοφν ςτθ διάρκεια του 

Ζργου. 

2. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ 

ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο 

(τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ 

αποφάςεων. 

4. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα 

αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε 

περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ 

αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του, επιςτθμονικοφ και 

λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, 

τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, 

υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από 

αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν 

αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε 

αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, αντίςτοιχθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ 

τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του 

Ζργου, δφναται να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατόπιν γνωμοδοτιςεωσ 

τθσ επιτροπισ Διενζργειασ και Διεξαγωγισ Διαγωνιςμοφ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων 

προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ. 

6. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ 

ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, 

μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να 
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αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλουσ αντίςτοιχθσ εμπειρίασ και 

προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 

παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

8. Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει 

υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να 

υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ 

οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Σε περίπτωςθ 

εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κλπ., ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι τα ςχετικά ςυμφωνθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε καμία δε ανάλογθ περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ 

δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε 

τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα 

αυτά πρόςωπα. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ 

άνω, ςε περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των 

ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο 

τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ 

Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ.  

9. Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ 

Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι ι και το Ελλθνικό Δθμόςιο, 

για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ 

και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ Σφμβαςθσ. 

10. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ 

υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που 

ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

11. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόηει το λογιςμικό ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Αρχισ 

Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, αν αυτό απαιτείται από τθ φφςθ των δεδομζνων 

που αποκθκεφονται και επεξεργάηονται. 

12. Η Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από 

κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ 

αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του 

Αναδόχου ι τρίτων. 

13. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ 

Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςα Αρχι για τθν 

εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ 

μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ 

ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςα Αρχι ωσ 

λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων 

Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

14.  Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για 
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οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα 

υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

15. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να 

υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του 

Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Η κρίςθ για τθ δυνατότθτα 

εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου 

οργάνου τθσ Ανακζτουςα Αρχι. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να 

καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ 

Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία εξετάηει αν 

εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου μζλουσ οι προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται από μία 

εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται 

αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν 

υπζρ τθσ Ανακζτουςα Αρχι και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Ρροκαταβολισ και Καλισ Εκτζλεςθσ που 

προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ. 

16. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ζχει προςφζρει νζεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ, οι οποίεσ παρζχονται 

από τον καταςκευαςτι του λογιςμικοφ ςαν ξεχωριςτό προϊόν/υπθρεςία με αξία, υποχρεοφται κατά 

τθν εγκατάςταςθ του ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ και ςε κάκε ανανζωςθ του να προςκομίηει 

επιςτολι του καταςκευαςτι, ότι ζχει προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να καλφψει τθν 

υποχρζωςθ του προσ τον Φορζα όςον αφορά ςτθν ενθμζρωςθ του ςχετικοφ λογιςμικοφ με νζεσ 

εκδόςεισ. 

17.  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ προκφπτουν από 

τουσ Κανονιςμοφσ ΕΚ 1083/2006 (άρκρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρκρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι 

αποκλειςτικά: ςιμανςθ χϊρων υλοποίθςθσ ζργων/ παραδοτζων/ εκπαιδευτικοφ υλικοφ/ χϊρων 

εκπαίδευςθσ/ εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ/ ιςτοςελίδων, ενθμζρωςθ Φορζα και εκπαιδευομζνων 

ςχετικά με τον τρόπο χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ). 

18. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ τυχόν απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ ςτα πλαίςια 

υλοποίθςθσ του Ζργου. 

ΑΘΟ 15 ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ  

1. Ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που ζχει 

προςδιορίςει ςτθν Ρροςφορά, για το εκεί προςδιοριηόμενο τμιμα. 

2. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3. Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων του, των εκπροςϊπων ι 

των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ και παραλείψεισ του ιδίου, των 

εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. 

4. Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβουσ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και θ εκτζλεςθ του Ζργου κα ςυνεχίηεται 

από τον Ανάδοχο ι από νζο ςυνεργάτθ / υπεργολάβο ςυνεπικουροφμενο από πικανά νζουσ 

ςυνεργάτεσ / υπεργολάβουσ με ςκοπό τθν πλιρθ υλοποίθςθ του Ζργου, μετά από προθγοφμενθ 
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ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ κατόπιν γνωμοδοτιςεωσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και 

Διεξαγωγισ Διαγωνιςμοφ. Για τθν αντικατάςταςθ του Υπεργολάβου και προκειμζνου να δοκεί θ 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα πρζπει να αποδείξει ο πρϊτοσ ότι ςτο πρόςωπο του 

νζου υπεργολάβου ςυντρζχουν όλεσ εκείνεσ οι προχποκζςεισ με τισ οποίεσ ο αρχικόσ υπεργολάβοσ 

κρίκθκε κατάλλθλοσ. 

5. Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου και 

κάκε άλλου προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που, κατά τθν βάςιμθ και 

αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε 

εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ 

αντικαταςτάτθ. 

6. Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να απαιτιςει αιτιολογθμζνα από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ 

υπεργολάβου και για τουσ λόγουσ που κα κιρυττε ζκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ι κα τον απζκλειε 

από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςφμφωνα με το άρκρο Β2.2 τθσ Διακιρυξθσ (αν δθλαδι ο 

υπεργολάβοσ πτωχεφςει κοκ), αν περιζλκει ςε γνϊςθ των ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν ςχετικά με 

τθν προςωπικι του κατάςταςθ. 

7. Εάν ο Ανάδοχοσ ςυνάψει ςφμβαςθ υπεργολαβίασ χωρίσ ζγκριςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, 

χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 16 ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΕΓΓΥΘΣΕΫΝ 

1. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ: Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε 

εγγφθςθ που καλφπτει το  πζντε επί τοισ εκατό (5%) τθσ Συμβατικισ Τιμισ χωρίσ Φ.Ρ.Α. Ριο 

ςυγκεκριμζνα κατατζκθκε από τον Ανάδοχο εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ……………………. 

ποςοφ ………………………… €. 

2. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου και 

φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  

3. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ: Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου, 

πριν από τθν επιςτροφι ς’ αυτόν τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκειμζνου να επιςτραφεί 

αυτι, να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 

παραρτιματοσ του Τεφχουσ Διακιρυξθσ, θ αξία τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 5 % του 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο από τθν 

Ρερίοδο Εγγφθςθσ κατά ζνα (1) μινα και θ οποία επιςτρζφεται με τθ λιξθ τθσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ 

φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

4.   Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ μζρθ τθσ Συμφωνίασ 

Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997 

(Αϋ 139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 

5. Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, το πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που 

εξζδωςε εγγφθςθ περιζλκει ςε αδυναμία να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, ο Ανάδοχοσ 

οφείλει να παράςχει νζα εγγφθςθ με τουσ ίδιουσ όρουσ, εντόσ δζκα (10) Ημερϊν από τθν 
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προθγοφμενθ ςχετικι όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν παράςχει νζα εγγφθςθ, 

θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. 

6. Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται 

υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

 
ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΕΙΣ - ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 

ΑΘΟ 17 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Η ολοκλιρωςθ του Ζργου κα πρζπει να πραγματοποιθκεί εντόσ ................. μθνϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.  

..............................  

............................  

  

2. Ουδεμία ουςιϊδθσ μεταβολι του προγράμματοσ επιτρζπεται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Επιτροπι 

Διεξαγωγισ και Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. Αν πάντωσ θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν προχωρεί 

ςφμφωνα με το πρόγραμμα, θ Επιτροπι Διεξαγωγισ και Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ  μπορεί να δϊςει 

ςτον Ανάδοχο τθν εντολι να το ανακεωριςει και να τθσ υποβάλει το ανακεωρθμζνο αυτό 

πρόγραμμα προσ ζγκριςθ.  

 

ΑΘΟ 18 ΕΝΘΜΕΫΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχοσ παρζχει ςτθν ΕΡΡΕ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν υλοποίθςθ του Ζργου, οποτεδιποτε 

του ηθτθκεί. Για το ςκοπό αυτό, εφόςον του ηθτθκεί, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει 

εκκζςεισ ενθμζρωςθσ επί τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου, τισ οποίεσ υποβάλλει ςτθν ΕΡΡΕ. 

2. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει και να υποβάλλει ςτθν ΕΡΡΕ, ειδικζσ εκκζςεισ για 

τυχόν ζκτακτεσ δυςκολίεσ ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου ι απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ του 

προγράμματοσ εκτζλεςθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ τθρεί ακριβείσ και ςυςτθματικοφσ λογαριαςμοφσ και αρχείο για τισ προμικειεσ, 

εγκαταςτάςεισ και υπθρεςίεσ που προετοιμάηει, υλοποιεί ι παραδίδει ςε εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, 

και επιτρζπει ςτθν ΕΡΡΕ να επικεωρεί, οποιαδιποτε λογικι ςτιγμι, το αρχείο και τουσ 

λογαριαςμοφσ ι/και να παίρνει αντίγραφά τουσ. 

 

ΑΘΟ 19 ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

1. Η προκεςμία εκτζλεςθσ του Ζργου, αρχίηει  από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ και 

διαρκεί ...............(..) μινεσ. 

2. Το χρονοδιάγραμμα που αναφζρκθκε ςτο Άρκρο 17 τθσ Σφμβαςθσ απεικονίηει τθν προκεςμία του 

Ζργου και κάκε επί μζρουσ τμιματόσ του, με τθν επιφφλαξθ των επομζνων άρκρων. 

 

ΑΔΑ: ΩΤ6ΣΙ5Ζ-ΦΞΘ



Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Υποζργο 3 – Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Εκνικό Σφςτθμα 
Ροιότθτασ» 

Μζροσ Γ (C): Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

 

 
 

Σελίδα 109 από 115 

ΑΘΟ 20 ΜΕΤΑΘΕΣΘ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

1. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του 

Ζργου ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ, 

εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ ΕΡΡΕ μζςω τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

κα ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον Ανάδοχο για τθν ανακεϊρθςθ του προγράμματοσ εκτζλεςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ, ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. 

2. Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν περίπτωςθ 

που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να 

κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν ανάγονται ςε περιοχισ ευκφνθσ του ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ.  

3. Ο Ανάδοχοσ, εντόσ 15 θμερϊν αφότου ζλαβε γνϊςθ γεγονότοσ που ενδζχεται να προκαλζςει 

τζτοιου είδουσ κακυςτζρθςθ, υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αίτθμα μετάκεςθσ τθσ προκεςμίασ 

εκτζλεςθσ, τθν οποία κρίνει ότι δικαιοφται, παρζχοντασ πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία του 

αιτιματόσ του, ϊςτε να καταςτεί αμζςωσ δυνατι θ εξζταςι του. 

4. Η Επιτροπι Διεξαγωγισ και Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ εξετάηει το αίτθμα του Αναδόχου και 

ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι –θ οποία αποφαςίηει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοκεί 

μετάκεςθ και πόςθ, είτε για το μζλλον είτε με αναδρομικι ιςχφ. 

5. Μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ Σφμβαςθσ είναι δυνατό να 

εγκρικεί, με τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία και ςε περιπτϊςεισ κακυςτεριςεων που ανάγονται ςε 

άλλουσ λόγουσ, υπό τθ ρθτι αίρεςθ ότι ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται, με τθν αίτθςι του, ότι θ μετάκεςθ 

τθσ εκτζλεςθσ των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δεν κα επθρεάςει το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα του 

Ζργου και θ Επιτροπι Διεξαγωγισ και Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ  κρίνει ότι, με τθν ικανοποίθςθ του 

αιτιματοσ μετάκεςθσ δεν κακίςταται δυςμενζςτερο το πλαίςιο των ςχετικϊν με τισ διαδικαςίεσ, 

τουσ χρόνουσ και τθν παροχι ανκρϊπινων πόρων υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

6. Οι μετακζςεισ τθσ προκεςμίασ ι των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ δεν ςυνεπάγονται κυρϊςεισ. 

 

ΑΘΟ 21 ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ - ΕΚΡΤΫΣΕΙΣ 

1. Η παράδοςθ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του. 

2. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ Φάςθσ του Ζργου ι του ςυνόλου αυτοφ από 

υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα του Αναδόχου επιβάλλονται 

κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

a. Αν παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα παραδοτζα δεν 

παραδοκοφν ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ: 

 ποςοςτό 0,2% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ των παραδοτζων που κακυςτεροφν, εφόςον 

αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου 

 ποςοςτό 0,02% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του Ζργου, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ.  

b. Η ίδια ριτρα κα επιβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχει παραδοκεί μζροσ του 

εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ αλλά είναι αδφνατον να χρθςιμοποιθκεί από τον Φορζα 

Λειτουργίασ (ι τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά περίπτωςθ, αν ο Φορζασ Λειτουργίασ ταυτίηεται 

με τθν Ανακζτουςα Αρχι), λόγω κακυςτερθμζνθσ μεταγενζςτερθσ παράδοςθσ απαραίτθτου 

για τθ λειτουργία εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ. 
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22. Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ 

κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςα Αρχι 

23. Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπλθρϊνει ι 

εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ Σφμβαςθσ 

που κα υπογραφεί, χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. 

24. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςτθ περίπτωςθ που θ  ποινικι ριτρα για το ςφνολο των θμερϊν 

κακυςτζρθςθσ ξεπερνά το 15% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του ζργου. 

25. Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και οι προκεςμίεσ χωρίσ μετακζςεισ. 

26. Οι ωσ άνω ριτρεσ κακυςτζρθςθσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ επιβάλλονται ςτθν περίπτωςθ 

υπζρβαςθσ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ι μθ ολοκλιρωςθσ φάςεων ι μθ παράδοςθσ 

παραδοτζων όπωσ περιγράφονται ςτο χρονοδιάγραμμα του Ζργου, από υπαιτιότθτα του 

Αναδόχου.  

27. Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων κα περιζχονται ςτθ Σφμβαςθ, κα επιβάλλονται με 

απόφαςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι και κα παρακρατοφνται από τθν επομζνθ πλθρωμι του Αναδόχου 

ι κα καταβάλλονται από τον ίδιο ι κα καταπίπτουν από τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ. 

28. Με ίδια ωσ άνω απόφαςθ ανακαλοφνται οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ για τυχόν τμθματικζσ 

προκεςμίεσ μόνο αν το ςφνολο των φάςεων του Ζργου περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία 

που προβλζπεται ςτο οριςτικό χρονοδιάγραμμα. Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ που επιβάλλονται για 

υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν, αν δεν ανακλθκοφν βαρφνουν τον Ανάδοχο επιπλζον των 

ρθτρϊν λόγω υπζρβαςθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που ζχουν επιβλθκεί. 

29. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται αναλογικά ςε όλα τα μζλθ τθσ 

Ζνωςθσ, τα οποία ςυμφωνείται να ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον. 

30. Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να 

κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα. 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

ΑΘΟ 22 ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΫΝ 

1. Οι υπθρεςίεσ που προβλζπεται να παραδοκοφν ι να παραςχεκοφν ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ 

κακϊσ και ο τρόποσ  εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να ςυμφωνοφν, από κάκε άποψθ, με τα οριηόμενα ςτθ 

παροφςα Σφμβαςθ και ςτθν Ρροςφορά του Αναδόχου. 

2. Για οποιαδιποτε προςωρινι ι ενδιάμεςθ παραλαβι προβλζπεται ςτα Ραραρτιματα τθσ Σφμβαςθσ, 

κα πρζπει να υποβάλλεται αίτθςθ από τον Ανάδοχο ςτθν ΕΡΡΕ. Στθν αίτθςθ κα αναγράφεται θ 

περιγραφι των  υπθρεςιϊν που προτείνονται για παραλαβι, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ και ο τόποσ 

όπου κα γίνει θ παραλαβι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

  

ΑΘΟ 23 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ 

1. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το Ζργο κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ, τουσ τεχνικοφσ κανόνεσ και τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα 

πρότυπα που ιςχφουν ςτισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ εφαρμογϊν, κα πλθροί όλεσ 

τισ ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ και κα ςτερείται οποιωνδιποτε 
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ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ ι πλθμμελι καταςκευι) και ότι κα 

ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ 

προδιαγράφονται ςτθν Ρροκιρυξθ. 

2. Η περίοδοσ τθσ εγγφθςθσ ζχει ζναρξθ τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου και χρονικι διάρκεια 

........... . Στο διάςτθμα αυτό, που καλείται «Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ», ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι κα 

παρζχει τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Τεφχουσ Διακιρυξθσ και τθσ 

Ρροςφοράσ του Αναδόχου, χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι.  Το 

χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ εγκατάςταςθσ και τθσ οριςτικισ του παραλαβισ δεν 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν Ρερίοδο Εγγφθςθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και προςικουςα λειτουργία του λογιςμικοφ κατά τθν 

περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ και με δικά του 

ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ που αναφαίνεται κατά τθν περίοδο αυτι, εκτόσ αν 

μπορζςει να αποδείξει ότι τα ελαττϊματα προζρχονται από αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με 

ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν υλοποίθςθ. 

4. Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ ςυνεπάγονται τθν αχρθςτία μζρουσ ι του 

ςυνόλου του λογιςμικοφ, ο Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να 

διατθρθκεί το επίπεδο που κακορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

55..  Η Ανακζτουςα Αρχι πλθροφορεί τον Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε ελαττϊματοσ 

μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει το ελάττωμα χωρίσ κακυςτζρθςθ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να φροντίςει για τθν αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ από τρίτον, με 

κίνδυνο και δαπάνθ του Αναδόχου.  

6. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ εγγφθςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τα παρακάτω: 

1. …………………………………………………………………………………………… 

 

 
ΡΛΘΫΜΕΣ 

ΑΘΟ 24 ΤΙΜΘΜΑ 

1. Το Συμβατικό Τίμθμα για τθν εκτζλεςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο, ανζρχεται ςτο ποςό των 

....................., ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΨΡΑ 23%. 

2. Σθμειϊνεται ότι κα γίνει κράτθςθ 0,10% ,υπολογιηόμενθ ςτα προ φόρων ποςά, υπζρ τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ 

ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 5143/05-12-2014 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν 

«Κακοριςμόσ του τρόπου υπολογιςμοφ, τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ υπζρ τθσ Ε.Α.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ., 

κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 του Ν. 

4013/2011(Α’ 204) όπωσ ιςχφει» (ΦΕΚ 3335Βϋ/11-12-2014). 

3. Οι κρατιςεισ επί τθσ Συμβατικισ Τιμισ βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 

ΑΘΟ 25 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΫΜΘΣ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

1. Η πλθρωμι κα γίνει ωσ ακολοφκωσ:…………………………………………….. 

2. Η πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται ςε Ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε 

άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
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3. Ο ανωτζρω τρόποσ πλθρωμισ δφναται να τροποποιθκεί για τισ ανάγκεσ του Ζργου κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, με βάςθ τα ορόςθμα του Ζργου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εκάςτοτε 

πλθρωμι δεν κα υπερβαίνει το αντικείμενο του Ζργου που κα ζχει παραλθφκεί. 

4. Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 

βάςει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Η πλθρωμι κα ακολουκιςει 

τθ χρθματορροι από τον Φορζα Χρθματοδότθςθσ και ςτο πλαίςιο του εκάςτοτε υπάρχοντοσ  

ταμειακοφ υπολοίπου ςτο εν λόγω πρόγραμμα. Σθμειϊνεται ότι κα γίνει κράτθςθ 0,10% 

,υπολογιηόμενθ ςτα προ φόρων ποςά, υπζρ τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 5143/05-12-

2014 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ του τρόπου υπολογιςμοφ, 

τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ υπζρ τθσ Ε.Α.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ., κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν 

εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 του Ν. 4013/2011(Α’ 204) όπωσ ιςχφει» (ΦΕΚ 

3335Βϋ/11-12-2014). 

 

 
ΡΑΑΔΟΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘ 

ΑΘΟ 26 ΡΟΧΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ      

1. Η παραλαβι του λογιςμικοφ και των παραδοτζων του Ζργου, προςωρινι και οριςτικι,  κα γίνεται 

από τθν ΕΡΡΕ εντόσ δζκα θμερϊν από τθν ζγγραφι ειδοποίθςθ του Αναδόχου.  

2. Μελζτεσ, αναφορζσ, τεκμθριωτικό υλικό, κλπ. ςχετικά με το ζργο παραδίδονται ςε 2 (δφο) ζντυπα 

αντίγραφα κακϊσ και ςε επεξεργάςιμθ θλεκτρονικι μορφι (Microsoft Word). 

3. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να απαντά ςε ερωτιματα τθσ 

ΕΡΡΕ και να παρζχει διευκρινιςεισ επί των παραδοτζων του ζργου για διάςτθμα τουλάχιςτον 6 

(ζξι) μθνϊν. 

4. Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρεκκλίςεων κάκε παραδοτζου από τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, θ 

Επιτροπι Ραράδοςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ) διαβιβάηει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο - το 

αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ παράδοςισ του - τισ 

παρατθριςεισ τθσ επί του παραδοτζου, προκειμζνου ο Ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί με αυτζσ και να 

το επανυποβάλει  κατάλλθλα διορκωμζνο και ςυμπλθρωμζνο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ λιψθ 

των παρατθριςεων. 

5. Η διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ και ςε καμία 

περίπτωςθ ο χρόνοσ των παρατθριςεων ι τθσ επανυποβολισ παραδοτζου δεν επθρεάηει το 

ςυνολικό χρόνο του Ζργου. 

6. Η παράδοςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο και θ παραλαβι του Ζργου από τθν ΕΡΡΕ, γίνονται 

υποχρεωτικά μζςα ςτισ προκεςμίεσ που κα οριςτοφν ςτθ Σφμβαςθ. 

 

 

ΑΘΕΤΘΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΘΟ 27 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 
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a. ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, παρά τισ προσ 

τοφτο επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τθσ ΕΡΡΕ. 

b. ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ ςφμβαςθσ εντολισ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

c. ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ  

d. ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι  διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι 

ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ 

του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

e. Εκδίδεται τελεςίδικθ αμετάκλθτθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν 

άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. 

f. Εκδίδεται αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του νομίμου εκπροςϊπου του 

Αναδόχου για κάποιο από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 43 παρ. 1 του ΡΔ 60/2007. 

2. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ Σφμβαςθ με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Τα 

αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ 

διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει 

εφλογθ (κατ’ αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ 

καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ 

Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ 

κεραπευκείςα. 

3. Με τθν από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά 

από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 

a. Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι 

εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που  

επιβάλλονται για τθν διαςφάλιςθ  προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 

b. Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο ι  εργαςία 

(ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 

υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι Υπεργολάβοι 

και ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 

c. Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, λογιςμικό, υλικά  ι άλλα αγακά 

που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι 

Υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του κα πράξουν  το ίδιο. 

4. Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ ΕΡΡΕ βεβαιϊνει τθν αξία του 

παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν 

θμερομθνία καταγγελίασ. 

5. Η Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με  τθν 

Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ καταπίπτουν. 
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6. Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αγοράςει, ςε τιμζσ αγοράσ, τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ που δεν 

ζχει ακόμα πλθρϊςει.  

7. Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε 

ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ τθσ Συμβατικισ Τιμισ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία του 

τμιματοσ του Ζργου που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Σφμβαςθσ, να 

χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 

 

ΑΘΟ 28 ΑΝΫΤΕΑ ΒΙΑ 

1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 

ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

2. Ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ αναφζρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

 Γενικι ι μερικι απεργία, που ςυνεπάγεται τθ διακοπι των εργαςιϊν του καταςτιματοσ ι 

του εργοςταςίου του προμθκευτι. 

 Γενικι ι μερικι πυρκαγιά ςτο κατάςτθμα ι ςτο εργοςτάςιο του προμθκευτι. 

 Ρλθμμφρα. 

 Σειςμόσ. 

 Ρόλεμοσ. 

 Εμπορικόσ αποκλειςμόσ μεταφορϊν (Διεκνοφσ Δικτφου). 

 Εμπορικόσ αποκλειςμόσ ειςαγωγισ (EMBARGO). 

3. Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ 

που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ,  οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 

(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Η 

Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό 

αίτθμα του Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται 

αποδοχι του αιτιματοσ. 

4. Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο 

Αναδόχου τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ. 

 

ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΨΟΫΝ 

ΑΘΟ 29 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΦΜΒΑΣΘΣ 

1. Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί, όταν ςυμφωνιςουν γι’ αυτό τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κατόπιν 

γνωμοδοτιςεωσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Διεξαγωγισ Διαγωνιςμοφ και  τθσ ςφμφωνθσ 

γνϊμθσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3614/2007. Οποιαδιποτε όμωσ, 

τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα 
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υπογράφεται και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ, αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε 

τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία.  

ΑΘΟ 30 ΕΨΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΨΟΫΝ 

2. Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που 

τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα 

υπογραφεί. 

3. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 

δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

4. Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να 

προβλεφκεί ςτθ Σφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία 

ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει 

τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια 

κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

 

Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αφοφ αναγνϊςκθκε και ςυμφωνικθκε, υπογράφεται νόμιμα και από 

τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα. Από αυτά τα 2 (δφο) παρζλαβε θ 

Ανακζτουςα Αρχι  και 2 (δφο) παρζλαβε ο Ανάδοχοσ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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	Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χ...
	Ειδικότερα, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική επάρκεια, επαγγελματική επάρκεια και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση του έργου. Περισσότερες πληροφορίες για την εξειδίκευση των ε...
	Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο Διαγωνισμό, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές ως μέλος σχήματος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (π.χ. συμβούλου, δανείζο...
	Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί  συγχώνευση, σύμφωνα με την έννοια των οδηγιών 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ. μεταξύ νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε διαφορετικές προσφορές, τότε το νομικό πρόσωπο που είναι απόρροια της συγχώνευσ...

	ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
	Αποκλείονται από τη διαδικασία του Διαγωνισμού όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
	Επίσης, αποκλείονται και όσοι εμπίπτουν σε κάποιον από τους παρακάτω πρόσθετους λόγους αποκλεισμού:
	Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται σε κάθε μέλος της ένωσης χωριστά και συμπαρασύρουν την υποψηφιότητα της ένωσης.

	ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Αναθέτουσα Αρχή για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Προσφορές που αναφ...
	Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της ισχύος τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 180 ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παρά...
	Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο, μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
	Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε:

	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
	Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να δ...
	Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρό...

	ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
	Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουρ...
	Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
	Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπ...
	Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική ...
	Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών.
	Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.
	Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
	Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.4).
	Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση ...
	Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.

	ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
	Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ, ήτοι 9430,90 ευρώ.
	Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με...
	Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή...
	Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη υπόδειγμα 1 και να περιλαμβάνει καταρχήν:
	Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Προμηθευτές, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρο...
	Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μ...
	Στην περίπτωση ένωσης προσώπων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης .

	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΡΟΡΑ», ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
	Στον ηλεκτρονικό Υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» - Τμήμα: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά.
	Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις ζητούμενες περιπτώσεις, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπ...
	Σημειώνεται ότι, στα δικαιολογητικά συμμετοχής ελέγχεται απλώς η συνδρομή των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου προκειμένου αυτός να επιλεγεί (έλεγχος pass/fail). Σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής, ο διαγωνιζόμενος αποκλε...
	Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά συμμετοχής στην Ελληνική γλώσσα. Στον παρόντα Υποφάκελο και στο Τμήμα: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», θα περιλαμβάνον...
	1η Ενότητα: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»
	2η Ενότητα «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ»
	3η Ενότητα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»
	Το περιεχόμενο κάθε ενότητας αναλύεται ακολούθως.
	1η Ενότητα: «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»:
	Α. Έλληνες πολίτες
	Β. Αλλοδαποί
	Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
	Ε. Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
	2η Ενότητα «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ»:
	3η Ενότητα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ»:
	ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - ΤΜΗΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
	Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, την   26/06/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, μέσω της αρμόδιας, πιστοποιημένης στο σύστημα, Επιτροπής Αποσφράγισ...
	Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί Υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω της Επιτροπής Αξιολόγ...
	Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγ...
	Η αποσφράγιση του φακέλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή για κάθε στάδιο του διαγωνισμού είναι την ίδια ημερομηνία με την ηλεκτρονική αποσφράγιση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού υποφακέλου και μετά το πέρας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης.

	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και την αποσφράγιση των σχετικών εντύπων φακέλων, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, μέσω του συστήματος, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων δ...
	Συγκεκριμένα, μέσα από το Σύστημα, ή εκτός συστήματος ανάλογα με την ενέργεια:
	η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη της είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των, κατά περίπτωση, φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
	η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά και τις αποφάσεις αξιολογήσεις των φακέλων και Υποφακέλων των προσφορών.
	η Αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
	οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή απόρριψη της προσφοράς τους.
	η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την Αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες-οικο...
	Κατά την αποσφράγιση του (υπο)φακέλου Οικονομικών Προσφορών, πραγματοποιείται:
	Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
	Τελική Αξιολόγηση.
	Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του έργου. Η αρμό...
	Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών καθώς και του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή με την έκδοση...
	Το έργο θα ανατεθεί με βάση τη συμφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσης διακήρυξης που ορίζουν...
	Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να θέτει σχετική σήμανση με χρήση ...
	Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

	ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα στο Άρθρο 25. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 110 βαθμούς.
	Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων:
	-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές [απαράβατοι όροι],
	-  αυξάνεται έως 110 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης.
	Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των ...

	ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:

	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των Προσφορών,  ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει προς την Αναθέτουσα Αρχή και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (Ν...
	Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση (και θα γνωστοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο) αποσφραγίζεται ο ηλεκτρονικά ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Την ίδια ημέρα γίνεται και φυσική αποσφράγιση του έντυπου φακέλου που κατατέθηκε,...
	Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του.
	Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία...
	Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγω...

	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
	Η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται έντυπα και ηλεκτρονικά σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο άρθρο 27 της παρούσης. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς το...
	Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης είναι τα εξής:
	Α. Οι Έλληνες Πολίτες.
	Β. Οι Αλλοδαποί.
	Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
	Δ. Οι Συνεταιρισμοί
	Ε. Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
	Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των ...
	Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίστηκε.
	Ο φάκελος των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, αποσφραγίζεται την ίδια ημέρα μετά το πέρας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώ...
	Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφαίνεται σχετικά και, κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανά...
	Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα του προκηρυσσόμενου έργου κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία.
	Η κατακυρωτική απόφαση που θα εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά το πέρας της διαδικασίας του Διαγωνισμού, δεν συνιστά σύναψη της Σύμβασης. Η Σύμβαση θα συναφθεί με τον Ανάδοχο, υπό τους όρους του νόμου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Π...


	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.
	Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
	Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα ορι...

	ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
	Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά  από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.3886/2010 ), μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
	Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών.
	Μετά την υποβολή των προσφυγών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της.

	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
	Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, όπως ορίζεται στο άρθρο20 (παρ. 2,α ΙΙ) του Π.Δ. 118/2007 . Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητι...
	Σε περίπτωση που υπάρχουν ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται η προσφορά του οποίου έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών,...
	Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.
	Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίζει, ή δεν υποβάλει ηλεκτρονικά οπου απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 28 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την α...
	Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση των άρθρων 18,19,20 και 28 της παρούσης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από...
	Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται μετά το τέλος της Περιόδου Εγγύησης, να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης με τον Ανάδοχο, με τίμημα το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του. Το κόστος της σύμβασης συντήρησης δεν είναι επιλέξιμο και θα καλυφθεί από τ...
	Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή.

	ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	Η  Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Η Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει το διαγωνισμό, ή να τον...
	Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλει...
	Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
	Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βά...
	Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατά τη φάση της κατακύρωσης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να κατακυρώσει μέρος του φυσικού αντικειμένου μικρότερο ως το 50% από το οριζόμενο στην παρούσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.Δ. 118/07, μ...
	Η συνολική διάρκεια του έργου δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρείς (3) μήνες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ολοκληρώσουν και σε μικρότερο συνολικό χρόνο το έργο.
	Η παράταση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού και προεγκρίσεως από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3614/2007.
	Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυ...
	Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διά...
	Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον  απαιτηθεί εγγυητική προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενο...
	Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυ...
	Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν κ...
	Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (της Επιτροπής Διενέργειας και Διεξαγωγής Διαγωνισμού) μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ώστε να περιλαμβάνει προσθήκες, παραλείψεις, υποκαταστάσεις κτλ εφό...
	Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ τη...

	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
	Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:
	Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω η Αναθέτουσα Αρχή. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γ...
	Σημειώνεται ότι θα γίνει κράτηση 0,10% ,υπολογιζόμενη στα προ φόρων ποσά, υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 όπως ισχύει.

	ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ - ΦΟΡΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ
	Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

	ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
	Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα C.1.4), η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομ...
	Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επιπλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθ...
	Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
	Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου κατά την Περίοδο Συντήρησης θα καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης Συντήρησης, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι, στην παρούσα Διακήρυξη, οριζόμενες ποινικές ρήτρες.

	ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
	Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
	Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης:
	ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
	ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.
	Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με ...
	Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσα Αρχή
	Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
	Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στη περίπτωση που η  ποινική ρήτρα για το σύνολο των ημερών καθυστέρησης ξεπερνά το 15% του συμβατικού τιμήματος του έργου.
	Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
	Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
	Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
	Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλοντα...
	Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
	Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της , να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
	Κατά την περίοδο εγγύησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ρήτρες στις περιπτώσεις που η απόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών υστερεί του επιπέδου εξυπηρέτησης που έχει προκαθοριστεί. Η ρήτρα αποτελεί ποσοστό (%) του μηνιαίου τιμήματος του Συμ...
	Επείγουσα: συντελεστής δύο και μισό (2,5)
	Υψηλή: συντελεστής δύο (2)
	Μέτρια: συντελεστής ένα και μισό (1,5)
	Χαμηλή: συντελεστής ένα (1)
	Κατά τις περιόδους Παραγωγικής Λειτουργίας και εγγύησης ως μηνιαίο τίμημα Συμβολαίου Συντήρησης θεωρείται το μέσο μηνιαίο τίμημα της Περιόδου Συντήρησης (ΠΕΣ-Περίοδος Εγγύησης). Το μέσο μηνιαίο τίμημα μπορεί να υπολογιστεί είτε από τυχών υπογεγραμμένο...

	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	Μετά την υπογραφή της Σύμβασης και εντός 15 ημερών, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο τεύχος Α της παρούσας διακήρυξης (Σημαντικά Ορόσημα, Πα...
	Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σ...
	Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις...
	Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και α...
	Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
	Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής...
	Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκά...
	Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην...
	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται.
	Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπ...
	Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τ...
	Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υ...
	Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα ...
	Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση...
	Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευ...
	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου.

	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
	Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζ...
	Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 3...
	Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

	ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
	Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφο...
	Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα Λειτουργίας).
	Ειδικότερα:
	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή – υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών της χωρίς την προηγούμενη δική της έγκριση.
	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα κ...
	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί ...
	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθ...
	Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του ...
	Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδει...
	Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.

	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
	Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα π...
	Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον απο...

	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. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
	Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
	Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών των εγκαταστάσεων του προμηθευτή.
	Γενική ή μερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.
	Πλημμύρα.
	Σεισμός.
	Πόλεμος.
	Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
	Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
	Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής π...
	Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας.

	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
	Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
	Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα ...
	Μετά την ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η σειρά ισχύος της σύμβασης και των τευχών δημοπράτησης του έργου ορίζεται ως εξής:
	Σύμβαση
	Προκήρυξη
	Τεχνική Προσφορά Αναδόχου
	Οικονομική Προσφορά Αναδόχου.
	Γίνεται μνεία ότι, η παρούσα προκήρυξη αποτελείται από τα τεύχη A,B,C, (Α,Β,Γ,) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
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