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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & 
Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15  

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10557 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 303 

Τηλέφωνο 210 -3275026, 210-3275291, 210-3275292, 
289 

Φαξ 210-3275035 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  t.prom@eteaep.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Μαρία Ρουφικτού, Σταυρούλα Μπίτσικα 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://www.eteaep.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή το «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) είναι 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο συστάθηκε βάσει του Ν.4052/2012, Κεφ. ΙΑ, αρθρ. 35-48 και 
τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτελεί “μη κεντρική 
αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ.  3 του ν. 4412/2016 και ανήκει στη Γενική 
Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΚΑ) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 
1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) 
Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, γ) Κοινωνική προστασία, δ) Τυχόν άλλη δραστηριότητα 

Σκοπός του ΕΤΕΑΕΠ είναι η παροχή επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους 
εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους καθώς και η καταβολή προνοιακού εφάπαξ. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
γ)    Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους διαδικτυακούς ιστότοπους: www.diavgeia.gr, 
www.eprocurement.gov.gr, www.eteaep.gov.gr 
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δ) δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) , www.eprocurement.gov.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων του άρθρου 27 
του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2018ΣΕ43410004). 

Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 1 «Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιβάλλοντος Ενοποιημένων Υπηρεσιών και 
Διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ» της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιβάλλοντος Ενοποιημένων Υπηρεσιών 
και Διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. 1168/27-11-2018 του Ειδικού 
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και έχει λάβει Κωδικό MIS 
5022223. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) , σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του Υποέργου 1 «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
– ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΕΑΕΠ»  

Η Πράξη επικεντρώνεται σε τομείς του ΕΤΕΑΕΠ που έχουν χαρακτηριστεί ως τομείς προτεραιότητας. Με την 
προτεινόμενη Πράξη θα επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών με όχημα και εργαλείο 
την αξιοποίηση των ΤΠΕ και τελικά η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Πιο αναλυτικά, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται: 

• Η ψηφιοποίηση χαρτώου αρχείου για τουλάχιστον έξι (6) τομείς φορέων του ΕΤΕΑΕΠ για την εύκολη 
πρόσβαση αλλά και διασφάλιση της πληροφορίας που δεν υπάρχει αλλού.  

• Η εξαγωγή μεταδεδομένων από το ψηφιακό υλικό, η καταχώρηση και η αποθήκευση τους, ώστε να 
αναπτυχθεί το ασφαλιστικό ιστορικό στην μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια που παρέχει η πρωτογενής 
πληροφορία. 

• Η ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού  
• Η διασύνδεση με υφιστάμενες διαλειτουργικότητες μεταξύ φορέων του Δημοσίου 
• Οι εξωστρεφείς διαδικτυακές υπηρεσίες ανοιχτών δεδομένων 
• Η επέκταση των Υπηρεσιών μίας Στάσης One-stop-shop ΕΤΕΑΕΠ στους εργοδότες 
• Η προμήθεια Εξοπλισμού 
• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης- on the job training 



 

 

Σελίδα 6 

 

• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά την Πιλοτική Λειτουργία 
        

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες - είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72310000 (Υπηρεσίες Επεξεργασίας Δεδομένων). και συμπληρωματικών CPV, 
72200000 (Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών), 30230000 (Eξοπλισμός Η/Υ) 
και 48000000 (Πακέτα Λογισμικού και συστήματα πληροφορικής). 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1 : «Μελέτη Εφαρμογής – Ψηφιοποίηση – Εξαγωγή μεταδεδομένων – Πληροφοριακό 
Σύστημα», εκτιμώμενης αξίας 5.446.241,86 € € πλέον ΦΠΑ 1.307.098,05 € 

ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια Εξοπλισμού», εκτιμώμενης αξίας 152.044,59 € πλέον ΦΠΑ 36.490,70 € 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα, είτε και για τα δύο τμήματα. Μπορεί ένας προσφέροντας να 
αναδειχθεί ανάδοχος είτε σε ένα, είτε και στα δύο τμήματα. 

 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 6.941.875,19 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.598.286,44 € ΦΠΑ: 1.343.588,75 €). 
 
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μεγαλύτερη ποσότητα σε ποσοστό μέχρι 15% ή για μικρότερη έως 
50%. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η εν λόγω αύξηση ή μείωση της ποσότητας γίνεται εντός των ορίων της 
συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

Η διάρκεια της σύμβασης για το τμήμα 1 ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της, ενώ 
για το τμήμα 2 ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα τμήμα έργου ή και περισσότερα. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται 
για κάθε τμήμα του έργου χωριστά. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης για κάθε τμήμα δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση για κάθε τμήμα θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, η οποία θα λάβει υπόψιν τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και θα προκύψει αποκλειστικά 
βάσει των ποιοτικών κριτηρίων που τίθενται στους Πίνακες του άρθρου 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης της 
παρούσας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ.7 και 11 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
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δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 
-2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για 
την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,[συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
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 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 Του ν. 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις. 

 Την υπ’ αριθ. Φ.80000/55949/14809/27-12-2016 (ΦΕΚ 4288/Β΄/30-12-2016) Κ.Υ.Α. «Διάρθρωση των 
οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
(Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)(Ν.Π.Δ.Δ.)», όπως ισχύει. 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5204/09-01-2019 απόφαση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., περί συγκρότησης 
επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης, προσφορών, ενστάσεων και παρακολούθησης – 
παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για το έτος 2019 (ΑΔΑ: ΩΠΜ146587Η-ΔΗΦ), έτσι όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.πρωτ. 176846/26-8-2019 απόφαση του ιδίου (ΑΔΑ 6ΩΝΘ46587Η-ΓΗΞ). 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 1168/27-11-2018 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με την οποία η πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος 
ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5022223 εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑ 6ΤΤΑ465ΧΙ8-ΚΣ3) 

 Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 128644/30-11-2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία 
εγκρίνεται η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 434/1 του έργου 
«Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ» (ΑΔΑ: 
ΨΨΓΟ465ΧΙ8-4ΣΦ) 

 Την υπ’ αριθ. ΧΧΧΧΧΧΧ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με την οποία εγκρίνεται 
η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα .......... 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
, την ………., ημέρα ………… και ώρα …. 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ……/………/……... 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Προκαταρκτική Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση 
στις ……/………/……... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
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Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: ……… 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

....... 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε (ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL) :  www.............gr στην διαδρομή : ……… ► ………. ► …….., στις …../..…/……..…. ] 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• Η με αρ. ………. Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

• Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
• Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 
• Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
• Το Σχέδιο της Σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο ΧΧΧΧΧ ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
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οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι του ΕΤΕΑΕΠ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 
ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για κάθε τμήμα, ήτοι στο 
ποσό των εκατόν οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών 
(€108.924,84 €) για το τμήμα 1 και τριών χιλιάδων σαράντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (€3.040,89 €) 
για το τμήμα 2. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο αρ. 72 ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 ν. 4497/2017, μετά:  
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α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  

δ) Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 
στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή 
ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί 
αμετακλήτως. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, κατά 
περίπτωση και ανά έκαστο τμήμα, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
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αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 



 

 

Σελίδα 15 

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΤΕΑΕΠ, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
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αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, 
η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη 
του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο 
κύκλο εργασιών την τελευταία 3ετία (2016, 2017, 2018) τουλάχιστον ίσο με το 50% του συνόλου του 
προϋπολογισμού του τμήματος 1 της παρούσας διακήρυξης εφόσον υποβάλουν προσφορά για το τμήμα 1 
ή ίσο με το 150% του συνόλου του προϋπολογισμού του τμήματος Β της παρούσας διακήρυξης εφόσον 
υποβάλουν προσφορά για το τμήμα 2 ή αθροιστικά (50% του προϋπολογισμού του τμήματος 1 και 150% 
του προϋπολογισμού του τμήματος 2) εφόσον υποβάλουν και για τα δύο τμήματα. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους καθώς και 
εμπειρία στην εκτέλεση συμβάσεων αντίστοιχου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας με τις υπό 
ανάθεση προμήθειες των τμημάτων 1 και 2 της παρούσας.  

Ι. Σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα κατάλληλων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκροτήσουν Ομάδα Διοίκησης και Υλοποίησης (ΟΔΥ) της σύμβασης στην 
οποία κατ’ ελάχιστον το 50% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για την παροχή πάσης φύσης υπηρεσιών 
στο πλαίσιο της Σύμβασης θα πρέπει να καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου και  θα 
πρέπει να περιλαμβάνει παράλληλα, επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στελέχη: 

- Υπεύθυνο Έργου – απαιτείται να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής και να διαθέτει 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στη διαχείριση έργων ή στην 
Πληροφορική ή πιστοποίηση PMI και 10ετή εμπειρία στην διοίκηση και διαχείριση έργων στο 
ευρύτερο αντικείμενο της πληροφορικής 

- Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου – απαιτείται να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής 
και να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στη διαχείριση έργων ή 
στην Πληροφορική ή πιστοποίηση PMI και 8ετή εμπειρία στην διοίκηση και διαχείριση έργων στο 
ευρύτερο αντικείμενο της πληροφορικής 

- Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας – απαιτείται να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών στην πληροφορική ή στην διοίκηση και να διαθέτει 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα 
διαχείρισης ποιότητας σε έργα με αντικείμενο συναφές με τα αντικείμενα του παρόντος 
διαγωνισμού 

- Δύο Υπεύθυνους για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων  
o 1 για τεχνικά θέματα - απαιτείται να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ τμήματος πληροφορικής, και να 

διαθέτει πιστοποίηση στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και κατ’ ελάχιστον 
οκταετή (8ετή) επαγγελματική εμπειρία. 

o 1 για θέματα νομικής φύσης - απαιτείται να είναι πτυχιούχος Νομικής, να διαθέτει 
πιστοποίηση στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και να έχει εμπειρία ως DPO 
κατά τα τελευταία τρία έτη. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά στην ΟΔΥ που θα συγκροτήσουν οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλουν 
προσφορά  
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Ι.Α για το τμήμα 1, θα πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτή και στελέχη με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
και εμπειρία : 

- Υπεύθυνο ψηφιοποίησης και καταχώρησης, – απαιτείται να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ στον τομέα της 
Πληροφορικής και να διαθέτει  τουλάχιστον 15ετή εμπειρία στην διοίκηση και διαχείριση έργων στο 
ευρύτερο αντικείμενο της πληροφορικής ή/και ψηφιοποίησης. Επίσης πρέπει να έχει υλοποιήσει τα 
τελευταία 5 έτη, ως Υπεύθυνος Έργου, τουλάχιστον ένα έργο Ψηφιοποίησης και καταχώρησης 
δεδομένων αξίας τουλάχιστον ίσο με το 50% του συνόλου του προϋπολογισμού του τμήματος Α 

- Υπεύθυνο υλοποίησης εφαρμογών λογισμικού - απαιτείται να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
Πληροφορικής και να διαθέτει κατ’ ελάχιστον πενταετή (5ετή) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα 
διοίκησης και διαχείρισης ομάδων που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υποστηρίζουν σύνθετα 
συστήματα και εφαρμογές λογισμικού 

- Στελέχη ψηφιοποίησης και καταχώρησης – απαιτείται κατ’ ελάχιστον να συμπεριληφθούν στην 
ΟΔΥ τουλάχιστον 20 στελέχη που να έχουν διετή εμπειρία σε θέματα ψηφιοποίησης ή/και 
καταχώρησης δεδομένων  

- Στέλεχος σχεδιασμού διεπαφών και εμπειρίας χρηστών (UI-UX Designer) - απαιτείται κατ’ 
ελάχιστον να συμπεριληφθεί στην ΟΔΥ, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σε σχετικό αντικείμενο σπουδών 
(Σχεδιασμός Προϊόντων, Γραφιστικής, Αρχιτεκτονικής κλπ) και με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο 
σχεδιασμό ψηφιακών προϊόντων και εφαρμογών, που να διαθέτει πενταετή (5ετή) τουλάχιστον 
εμπειρία στο σχεδιασμό διεπαφών και εμπειρίας χρήστη για ψηφιακά προϊόντα ή/και εφαρμογές 
λογισμικού 

- Στελέχη ανάπτυξης εφαρμογών – απαιτείται κατ’ ελάχιστον να συμπεριληφθούν στην ΟΔΥ 
τουλάχιστον 4 στελέχη, πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ στους τομείς της Πληροφορικής που να έχουν τριετή 
(3ετή) τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης ή/και υποστήριξης εφαρμογών 
λογισμικού.  

Ι.Α για το τμήμα 2, θα πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτή και στελέχη με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 
και εμπειρία : 

- Υπεύθυνο προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, - απαιτείται να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
και να διαθέτει κατ’ ελάχιστον πενταετή (5ετή) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης και 
διαχείρισης ομάδων που εκτελούν προμήθειες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού ή/και λογισμικού 
πληροφορικής 

 

ΙΙ. Σε ότι αφορά την εμπειρία που διαθέτει ο υποψήφιος λόγω της εκτέλεσης αντίστοιχων συμβάσεων  

Ειδικότερα για το τμήμα 1 αντίστοιχου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας θεωρούνται συμβάσεις 
που έχει εκτελέσει ο υποψήφιος κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 

- Ψηφιοποίηση μεγάλου όγκου εγγράφων – ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αναλάβει ή να έχει 
συμμετάσχει σε Ένωση φορέων και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 1 σύμβαση που 
είχαν ως αντικείμενο την ψηφιοποίηση τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων εγγράφων μεγέθους ίσου ή 
μεγαλύτερου του DIN Α4 η κάθε μία  

- Καταχώρηση μεγάλου όγκου δεδομένων και μεταδεδομένων εγγράφων - ο υποψήφιος θα πρέπει 
να έχει αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 1 σύμβαση που είχε ως αντικείμενο την 
καταχώρηση δεδομένων για τουλάχιστον 5 εκατ. εγγραφές με εύρος τουλάχιστον 6 πεδίων η κάθε 
μία 
Τουλάχιστον δύο συμβάσεις που αφορούν ψηφιοποίηση και καταχώρηση με αξία τουλάχιστον 
1.000.000 € πλέον ΦΠΑ η κάθε μία. 
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- Ανάπτυξη διαδικτυακού λογισμικού για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις – ο 
υποψήφιος θα πρέπει να έχει αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 3 συμβάσεις εκ των 
οποίων τουλάχιστον η μία εξ αυτών θα αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και διαχείρισης 
ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω διαδικτύου προς επιχειρήσεις προς τουλάχιστον 40.000 ενεργούς 
χρήστες, η μία εξ αυτών θα έχει αξία που αναλογεί στον υποψήφιο μεγαλύτερη των 300.000 € πλέον 
ΦΠΑ, σε μία εξ αυτών θα έχει πραγματοποιήσει μετάπτωση δεδομένων από παλαιότερα 
συστήματα, σε μία θα έχει υλοποιήσει διεπαφές διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα 

- Ανάπτυξη τουλάχιστον μιας υπηρεσίας διαλειτουργικότητας σε κεντρική υποδομή 
διαλειτουργικότητας τύπου Enterprise Service Bus ή συναφούς / ισοδύναμης τεχνολογίας 

Σε ότι αφορά το τμήμα 2 αντίστοιχου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας είναι συμβάσεις που 
έχει εκτελέσει ο υποψήφιος κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

- Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη εξοπλισμού πληροφοριακών 
συστημάτων – ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αναλάβει και ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 
τρεις (3) σχετικές συμβάσεις προμήθειας εκ των οποίων η μία θα πρέπει να έχει συνολική 
αναλογούσα στον υποψήφιο αξία τουλάχιστον 150.000 € πλέον ΦΠΑ  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, 
να συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένα να διαθέτουν σε ισχύ Πρότυπο 
πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να 
καλύπτονται τουλάχιστον τα πεδία : υπηρεσίες ψηφιοποίησης και καταχώρησης/ τεκμηρίωσης/ 
πληκτρολόγησης δεδομένων, ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού (τμήμα 1) και υπηρεσίες προμήθειας, 
εγκατάστασης και υποστήριξης εξοπλισμού πληροφοριακών συστημάτων (τμήμα 2). 

Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (και για τα 2 τμήματα) 
οφείλουν να συμμορφώνονται με πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και συγκεκριμένα να 
διαθέτουν σε ισχύ: Πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, στα πεδία 
της ψηφιοποίησης, σάρωσης, καταχώρησης/τεκμηρίωσης/πληκτρολόγησης και μετάπτωσης δεδομένων, 
αποθήκευσης  - διαχείρισης φυσικών αρχείων, σχεδιασμού - ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και 
προστασίας προσωπικών δεδομένων (τμήμα 1) και στα πεδία της προμήθειας, εγκατάστασης και 
υποστήριξης εξοπλισμού πληροφοριακών συστημάτων (τμήμα 2)  

Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλουν προσφορά για το Τμήμα 1, θα πρέπει να συμμορφώνονται επίσης 
με πρότυπα περιβάλλοντικής διαχείρισης όπως το ISO 14001:2015 ή άλλο ισοδύναμο, στα πεδία της 
ψηφιοποίησης, αποθήκευσης και διαχείρισης φυσικών αρχείων. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω απαιτούμενη Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
μπορεί να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
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μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό 
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, 
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της 
εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές, προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του 
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 
το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο 
να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις 
τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών 
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά 
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».  

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

• οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

• δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' 
ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο όπως ορίζεται στη παράγραφο 4 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Β.4.1 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα (βάσει του υποδείγματος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας 
διακήρυξης) της ΟΔΥ, από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή 
διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που 
αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που προτείνεται να έχει στην ομάδα Έργου. 

Β.4.2 Πίνακες στελεχών της ΟΔΥ 

1. Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην ΟΔΥ, σύμφωνα με το 
ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Εταιρεία (ή Ένωση/ 
Κοινοπραξία) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην ΟΔΥ - 

Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης 

 

Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής* 
(%) 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4.2.1)   

 

Επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τουλάχιστον το 50% των ΑΜ που θα προσφέρονται από τον Ανάδοχο 
θα πρέπει να παρέχονται από μόνιμο προσωπικό του 

2. Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Επωνυμία 

Εταιρείας υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – 

Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης 

 

Ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

*(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4.2.2)   

 

3. Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – 

Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης 

Ανθρωπομήνες 
Ποσοστό 
συμμετοχής* 

(%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4.2.3)   

*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών 
προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3) 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας από εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, από διεθνή 
πρότυπα που έχουν θεσπισθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν υπάρχουν - 
από εθνικά πρότυπα, από εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή «ισοδύναμα» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του 
Ν.4412/2016, που να είναι σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα: 

Ε1. Πρότυπο πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7 για κάθε Τμήμα 

Ε2. Πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο για τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7 για κάθε Τμήμα  
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Ε3. Πρότυπο πιστοποίησης συστήματος περιβάλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή άλλο 
ισοδύναμο για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7 για Τμήμα 1 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

Για το τμήμα 1: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Συντελεστής 
βαρύτητας (%) 

Σχετικές Παράγραφοι 
στην τεχνική 
προσφορά ( ο 
υποψήφιος καταγράφει σε 
ποιο σημείο της 
προσφοράς του ακριβώς 
τεκμηριώνονται τα προς 
αξιολόγηση στοιχεία) 

1 Συνολική Προσέγγιση & Κατανόηση του Έργου (10%)  

1.1 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων, απαιτήσεων, 
έκτασης του αντικειμένου και ιδιαιτεροτήτων του 
έργου και του φορέα υλοποίησης αυτού - 
Προσαρμογή προσέγγισης σε σχέση με το περιβάλλον 
ανάπτυξης και λειτουργίας  

10% 

 

2 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (35%)  

2.1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και 
Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης 

5%  

2.2 Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Ψηφιοποιημένου Υλικού 

10%  

2.3 Σύστημα / Κόμβος Διαλειτουργικότητας 5%  

2.5 Πληροφοριακό Σύστημα Υπηρεσιών Μιας Στάσης 
Εργοδοτών (One-Stop-Shop) 

15%  

3 Προδιαγραφές Υπηρεσιών (55%)  

3.1 Επίδειξη ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο προτεινόμενο λογισμικό 

10%  

3.2 Μεθοδολογία και Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 15%  

3.3 Μεθοδολογία και Υπηρεσίες Καταχώρησης 
δεδομένων 

15%  

3.4 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Πιλοτικής και Παραγωγικής 
Λειτουργίας 

5%  

3.5 Υπηρεσίες Εγγύησης (Τεχνικής Υποστήριξης, 
Συντήρησης) 

5%  

3.6 Μεθοδολογία Διοίκησης και υλοποίησης του έργου, 
Διαθεσιμότητα και Οργανωτική αποτελεσματικότητα 

5%  
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των συντελεστών υλοποίησης Έργου (Φάσεις, 
Παραδοτέα, Ορόσημα) 

ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 

Επεξήγηση Κριτηρίων: 

Ανά κατηγορία και κριτήριο αξιολογούνται: 

 

1.  Συνολική Προσέγγιση & Κατανόηση του Έργου 

1.1 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων, απαιτήσεων, έκτασης του αντικειμένου και ιδιαιτεροτήτων 
του έργου και του φορέα υλοποίησης αυτού - Προσαρμογή προσέγγισης σε σχέση με το περιβάλλον 
ανάπτυξης και λειτουργίας 

• Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου, της σκοπιμότητας, της πολυπλοκότητας και του εύρους 
του αντικειμένου της σύμβασης 

• Η αντίληψη του υποψήφιου αναδόχου για το περιβάλλον του αντικειμένου της σύμβασης και την 
υφιστάμενη κατάσταση 

• Η τεκμηριωμένη αντίληψη του υποψηφίου Αναδόχου σχετικά με τις παραμέτρους που συνθέτουν 
την υφιστάμενη κατάσταση τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. 

• Η τεκμηριωμένη αντίληψη του υποψηφίου Αναδόχου σχετικά με τη διαδικασία αλλαγής που 
συνεπάγεται η υλοποίηση του έργου, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας του φορέα όσο και στις σχέσεις του 
φορέα με το περιβάλλον του, καθώς και κυρίως η πρόταση του σχετικά με τη διαχείριση των εν λόγω 
αλλαγών. 

2. Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης 

2.1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης 

• Ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων για την αρχιτεκτονική και η πληρότητα των τεχνικών 
και τεχνολογικών χαρακτηριστικών και η ενοποιημένη λογική της αρχιτεκτονικής του λογισμικού 

• Η τεκμηρίωση των λόγων κατά τους οποίους οι επιλογές, τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες 
καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και εξασφαλίζουν το ΕΤΕΑΠ για την επιτυχία υλοποίησης του 
αντικειμένου της σύμβασης. 

• Η πλήρωση των προτύπων και των τεχνικών κατευθύνσεων για ανάλογες εγκαταστάσεις και 
εφαρμογές, ακόμα και αν δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά επιβάλλονται από ευρύτερα 
πλαίσια ή άλλα διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα. 

Για τα ακόλουθα κριτήρια  

2.2 Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού 

2.3 Σύστημα / Κόμβος Διαλειτουργικότητας 

2.5 Πληροφοριακό Σύστημα Υπηρεσιών Μιας Στάσης Εργοδοτών (One-Stop-Shop) 

Αξιολογούνται για κάθε υποσύστημα λογισμικού τα εξής : 

• Η προτεινόμενη τεχνική προσέγγιση και σχεδιασμός του κάθε υποσυστήματος, που θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν τεκμηριωμένα τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις που θέτει η διακήρυξη για την 
υλοποίηση των επί μέρους λειτουργιών που παρέχονται μέσω αυτών. 
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• Ο βαθμός προσαρμογής της λύσης στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές διαστάσεις του 
αντικειμένου της σύμβασης, σε λειτουργικούς όρους. Εξετάζεται ειδικότερα κατά πόσο η λύση ενσωματώνει 
χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν την λειτουργική ομοιογένεια, ενσωματώνουν κατάλληλες αρχές 
σχεδίασης που απαντούν πλήρως στις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα συστήματα ή 
εφαρμογές τρίτων. 

• Ο βαθμός διαλειτουργικότητας/ διασυνδεσιμότητας με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα. 

• Η ευχρηστία των προτεινόμενων εφαρμογών και η διασφάλιση των απαιτούμενων χρόνων 
απόκρισης βάσει των απαιτήσεων αντικειμένου της σύμβασης. 

• Οι δυνατότητες επέκτασης και παραμετροποίησης των προτεινόμενων εφαρμογών σε πιθανές 
μελλοντικές μεταβολές και ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Η ασφάλεια των προτεινόμενων εφαρμογών βάσει των απαιτήσεων του αντικειμένου της 
σύμβασης. 

3 Προδιαγραφές Υπηρεσιών 

3.1 Επίδειξη ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ποιοτικού ελέγχου στο προτεινόμενο λογισμικό 

Ο κάθε υποψήφιος θα κληθεί να παρουσιάσει σε χώρο δικής του επιλογής, μια διαδικασία ψηφιοποίησης 
100 εγγράφων 4 κατηγοριών και μια διαδικασία καταχώρησης δεδομένων 100 εγγραφών, σε εξοπλισμό που 
θα διαθέσει ο ίδιος και θα είναι ανάλογος με αυτόν που θα διαθέσει για την υλοποίηση της ψηφιοποίησης 
και καταχώρησης. Θα αξιολογηθούν η ταχύτητα διεκπεραίωσης, η ποιότητα των εργασιών και οι 
ακολουθούμενες διαδικασίες αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. 

3.2 Μεθοδολογία και Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 

• Η επάρκεια και σαφήνεια της περιγραφής της μεθοδολογίας 
• Ο βαθμός καταλληλότητας και πληρότητας της μεθοδολογίας σε σχέση με τις απαιτήσεις του 
αντικειμένου της σύμβασης, ιδίως σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας 
• Η Μεθοδολογία και τα μέτρα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των 
πληροφοριών 
• Η Μεθοδολογία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο κατά την αποθήκευσή τους 
όσο και κατά τη διακίνησή τους 

 

3.3 Μεθοδολογία και Υπηρεσίες Καταχώρησης δεδομένων 

• Η επάρκεια και σαφήνεια της περιγραφής της μεθοδολογίας 
• Ο βαθμός καταλληλότητας και πληρότητας της μεθοδολογίας σε σχέση με τις απαιτήσεις του 
αντικειμένου της σύμβασης ιδίως σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας 

 

3.4 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας 

• Ο βαθμός επάρκειας (ποιότητα, έκταση, διαθεσιμότητα, κ.λπ.) των παρεχόμενων υπηρεσιών 
εκπαίδευσης σε σχέση με τις απαιτήσεις της σύμβασης 
• Η πληρότητα του υλικού της εκπαίδευσης που θα παρέχει ο υποψήφιος ανάδοχος στην Υπηρεσία 
Ασύλου. 
• Ο βαθμός επάρκειας (ποιότητα, έκταση, είδος, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα) των παρεχόμενων 
υπηρεσιών πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας σε σχέση με τις απαιτήσεις της σύμβασης. 
• Ο προσφερόμενος ανθρωποχρόνος σε επίπεδο επιτόπιας παρουσίας στους χώρους του Φορέα, 
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ιδίως κατά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
 

3.5 Υπηρεσίες Εγγύησης (Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης) 

• Ο βαθμός επάρκειας (ποιότητα, έκταση, είδος, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα) των παρεχόμενων 
υπηρεσιών εγγύησης, συντήρησης και τήρησης επιπέδου υπηρεσιών σε σχέση με τις απαιτήσεις της 
σύμβασης 
• Η μεθοδολογία τήρησης των όρων εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών 

 

3.6 Μεθοδολογία Διοίκησης και υλοποίησης του έργου, Διαθεσιμότητα και Οργανωτική 
αποτελεσματικότητα των συντελεστών υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα) 

• Η κατανομή του προσφερόμενου ανθρωποχρόνου σε σχέση με τη φύση των επί μέρους 
Παραδοτέων και Πακέτων Εργασίας 

• Η μεθοδολογική προσέγγιση του Αναδόχου όσον αφορά στη Διοίκηση και Υλοποίηση του Έργου, σε 
αντιστοιχία με καταξιωμένα πρότυπα και πρακτικές υλοποίησης και η κάλυψη όλων των λοιπών εργασιών 
που θα παρέχει στο πλαίσιο του έργου (πλην της ψηφιοποίησης και της εξαγωγής δεδομένων που 
αξιολογούνται μέσω άλλων κριτηρίων)  

• Ο βαθμός συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της διακήρυξης όπως περιγράφονται στο Παράρτημα I 

• Η λεπτομερής ανάλυση των φάσεων της σύμβασης σε επιμέρους εργασίες και ο προγραμματισμός 
τους σε συνδυασμό με τον ρεαλισμό στην εφαρμογή τους 

• Η λεπτομερής ανάλυση και περιγραφή των παραδοτέων της σύμβασης 

• Η πληρότητα των παραδοτέων ως προς την ικανοποίηση των στόχων της σύμβασης 

• Η μεθοδολογία και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την ενημέρωσή του 
προσωπικού και την υποστήριξη του στην καθημερινή του εργασία 

• Η προσέγγιση του υποψηφίου Αναδόχου όσον αφορά στην οργάνωση σε επιμέρους φάσεις και 
παραδοτέα (και πακέτα εργασίας). 

• Η ανάδειξη των σημαντικών οροσήμων που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου. 

• Η κατανομή του προφερόμενου ανθρωποχρόνου σε σχέση με τη φύση των επί μέρους Παραδοτέων 
και Πακέτων Εργασίας 

 

Για το τμήμα 2: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Συντελεστής 
βαρύτητας (%) 

Σχετικές Παράγραφοι 
στην τεχνική 
προσφορά ( ο 
υποψήφιος καταγράφει σε 
ποιο σημείο της 
προσφοράς του ακριβώς 
τεκμηριώνονται τα προς 
αξιολόγηση στοιχεία) 

1 Προδιαγραφές Εξοπλισμού (80%)  

1.1 Προδιαγραφές 110 σταθμών  35%  
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1.2 Προδιαγραφές λοιπών σταθμών 15%  

1.3 Προδιαγραφές λοιπών περιφερειακών συσκευών 10%  

1.4 Προδιαγραφές δικτυακού εξοπλισμού 20%  

2 Προδιαγραφές Υπηρεσιών (20%)  

2.1 Υπηρεσίες Εγκατάστασης – Παραμετροποίησης 5%  

2.2 Υπηρεσίες Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης 10%  

2.3 Μεθοδολογία Διοίκησης και διασφάλισης 
ποιότητας  

5%  

ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 

Επεξήγηση Κριτηρίων: 

Ανά κατηγορία και κριτήριο αξιολογούνται: 

1 Προδιαγραφές Εξοπλισμού 

Για τα τμήματα 1.1 – 1.4 θα αξιολογηθούν: 

• Ο βαθμός συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της διακήρυξης όπως περιγράφονται στο Παράρτημα I 
και η υπερκάλυψη κάποιων εξ αυτών 
• Ο βαθμός απόδοσης, επεκτασιμότητας, ευκολίας διαχείρισης του προσφερόμενου εξοπλισμού 

1.1 Προδιαγραφές 110 σταθμών  

1.2 Προδιαγραφές λοιπών σταθμών 

1.3 Προδιαγραφές λοιπών περιφερειακών συσκευών 

1.4 Προδιαγραφές δικτυακού εξοπλισμού 

 

2 Προδιαγραφές Υπηρεσιών 

2.1 Υπηρεσίες Εγκατάστασης – Παραμετροποίησης 

• Η μεθοδολογία των παρεχομένων υπηρεσιών Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης του 
εξοπλισμού 

2.2 Υπηρεσίες Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης 

• Ο βαθμός επάρκειας (ποιότητα, έκταση, είδος, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα) των παρεχόμενων 
υπηρεσιών εγγύησης, συντήρησης και τήρησης επιπέδου υπηρεσιών σε σχέση με τις απαιτήσεις της 
σύμβασης 
• Η μεθοδολογία τήρησης των όρων εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών 

 

2.3 Μεθοδολογία Διοίκησης του έργου, Διαθεσιμότητα και Οργανωτική αποτελεσματικότητα των 
συντελεστών υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα) 

• Ο βαθμός συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της διακήρυξης όπως περιγράφονται στο Παράρτημα I 
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• Η ανάλυση των φάσεων της σύμβασης σε επιμέρους εργασίες και ο προγραμματισμός τους σε 
συνδυασμό με τον ρεαλισμό στην εφαρμογή τους 

• Η περιγραφή των παραδοτέων της σύμβασης 

• Η πληρότητα των παραδοτέων ως προς την ικανοποίηση των στόχων της σύμβασης 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κάθε προσφέροντος υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 
τύπο :  

Τ = σ1 × Κ1 + σ2 × Κ2 +……+σν × Κν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά 
τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 
 
Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο 
στάδιο της αξιολόγησης 
 
Κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από 
 

Λj = 80 * ( Τj / Τmax ) + 20 * (Kmin/Kj) όπου: 

 

Τmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

Τj: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς j 

Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Κj: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς j 

Λj: το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
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Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσα 
Λ (με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων) θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες 
Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής βαθμολογίας. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμιά φάση του διαγωνισμού και σε καμία 
περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της, τα στοιχεία των φακέλων των Προσφορών, τη συμφωνία των 
Προσφορών με τους όρους της Διακήρυξης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προσφορών και την 
πληρότητα των κατατεθειμένων δικαιολογητικών, προβαίνει στην οριστική κατάταξη των Προσφορών και 
γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου Υποψηφίου. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις και όρους  που ορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα (Ι 
& ΙΙ) της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  και προϊόντα ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 
5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 
για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
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εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης 
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 
4250/2014.	 Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και στα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή και περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι & ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται και υποβάλλεται ακολουθώντας τη δομή, οργάνωση και περιεχόμενο 
που ορίζεται στο Παράρτημα VI. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής όπως ορίζεται στο Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης:  
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Α. Τιμές 

Η τιμή των προς προμήθεια υπηρεσιών ή/ και προϊόντων δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, όπως περιγράφεται 
στο Παράρτημα VII της παρούσας.  

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει στο Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π στο άρθρο 1.3 παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
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2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

ι) Υπερβολικά χαμηλή οικονομική προσφορά. Ως υπερβολικά χαμηλή θεωρείται η Οικονομική Προσφορά 
με συνολικό κόστος μικρότερο του ΧΧ% του προϋπολογισμού του τμήματος Χ. Στην περίπτωση αυτή θα 
ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού έγγραφη αιτιολόγηση της 
ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής αγαθών / 
υπηρεσίας, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο διαγωνιζόμενος θα παράσχει τα αγαθά / 
υπηρεσίες). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 
υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται (αρ. 88, Ν 4412/16) 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την.....και ώρα......ή την [ΧΧ] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και 
ώρα... 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για 
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων 
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου 1. Κατά της εν 
λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.8 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και 
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 
την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα 
της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για 
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 
διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην 
περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 30% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά 
τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  
και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και	την	περ.	α΄	της	παρ.	1	του	άρθρου	9	του π.δ. 
39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή 
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια 
της διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά1. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                             
1 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Το περιεχόμενό της είναι 
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η 
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το 
ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν 
στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί 
τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Ειδικά: α) στις συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης, περιλαμβάνονται, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου, τα 
στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 
(Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και 
β) στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά 
την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των 
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 
16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του 
αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 
που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του 
άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων 
του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105. Οι όροι της 
παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση 
της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, κατά την 
έννοια της παρ. 8 του άρθρου 86, και επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα 
της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση. 
 
Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως: 
α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την 
έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α' 216), 
β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, 
γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και 
δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών. 
 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Οικονομικών καθορίζονται το ελάχιστο ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή 
της ανωτέρω παραγράφου.   
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4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των πιο κάτω 
υπηρεσιών-καθηκόντων σε υπεργολάβους : 

- Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπεύθυνου και Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου, καθώς και Υπεύθυνου 
Ψηφιοποίησης και Υπεύθυνου Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού  

- Ανάπτυξη Διαλειτουργικοτήτων και Ανάπτυξη Λογισμικού Υπηρεσιών μιας στάσης για εργοδότες 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες υπεργολάβου όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επάρκεια - τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, και σε περίπτωση που ο ανάδοχος θέλει να αντικαταστήσει τον αρχικό αυτό υπεργολάβο 
υποβάλλει σχετικό αίτημα στην αναθέτουσα αρχή. Κατόπιν οφείλει να προσκομίσει για τον νέο 
υπεργολάβο όλα τα δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει για τον αρχικό υπεργολάβο και αυτά να 
ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Η έγκριση της αντικατάστασης γίνεται από το 
αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων.  

β) Για τη σύμβαση που θα συναφθεί για το Τμήμα 1: Τμηματικά με παραστατικό που θα εκδίδει ο 
ανάδοχος και το οποίο θα αντιστοιχεί στα παραδοτέα της κάθε φάσης υλοποίησης της σύμβασης και 
κατόπιν σύνταξης του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής από την Ε.Π.Π. Όταν στην προσφορά δεν 
δηλώνεται ο ένας από τους ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ότι ο δεύτερος τρόπος (β) θα είναι 
και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής. 

γ) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 10 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , 
με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου μετά την 
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα 
παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Όλες οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και 
για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των 
παραδοτέων, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου (Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής 
Προγραμμάτων), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (Ε.Π.Π.), δεν λαμβάνεται υπόψη ο 
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
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επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του/ των αντικειμένου της σύμβασης/ 
παραδοτέων, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά 
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από 
το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την ΧΧΧΧΧ/ 
της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ του ΕΤΕΑΕΠ οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (το Διοικητικό 
Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης 
και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την καθημερινή παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, 
στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης και οι οποίοι 
συγκροτούν την Ομάδα Διοίκησης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής  της 
Ομάδας. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, 
που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται 
στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα 
της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για το Τμήμα 1 σε (24) μήνες και για το τμήμα 2 σε έξι (6) μήνες   

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων για κάθε τμήμα ορίζονται 
τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής 
Έργου (ΕΠΕ)  που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν4412/2016, κατά τα 
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αναλυτικώς αναφερόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας.  Δύο τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής 
Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ) πρέπει να είναι υπάλληλοι, του κλάδου πληροφορικής και επικοινωνιών. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  Η παροχή των 
υπηρεσιών από τον ανάδοχο και η παραλαβή τους από την επιτροπή παραλαβής, γίνονται υποχρεωτικά 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν4412/2016.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 
2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.3.7 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η 
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από 
τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
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6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του ΕΤΕΑΕΠ 
Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που συστάθηκε με τα άρθρα 35-48 του 
Ν.4052/2012, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις με τους Ν.4325/2015, Ν.4336/2015 και Ν.4387/2016 
και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Σκοπός του Ταμείου είναι: 
• η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους δικαιούχους 
ασφαλισμένους. 
• η καταβολή εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους ασφαλισμένους. 
Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συγκροτούν δύο (2) κλάδοι, οι οποίοι λειτουργούν με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια: 
• κλάδος επικουρικής ασφάλισης και 
• κλάδος εφάπαξ παροχών, στους οποίους παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές κάθε κλάδου. 

1.2. Οργανωτική Δομή 
Η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διαρθρώνεται σε δυο (2) Γενικές Διευθύνσεις: 

α. την Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης που διαρθρώνεται σε πέντε (5) Διευθύνσεις 

β. την Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, η οποία διαρθρώνεται σε έντεκα 
(11) Διευθύνσεις και ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα. 

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ οι οποίες υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Επικουρικής 
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνονται σε ένα (1) Περιφερειακό Τμήμα και δεκαεννέα (19) 
Περιφερειακά Γραφεία. 

Τέλος στο Ταμείο λειτουργούν τρία (3) γραφεία που υποστηρίζουν στο έργο τους τον Διοικητή και τους 
Υποδιοικητές του Ταμείου και δυο (2) Αυτοτελή Γραφεία υπαγόμενα απευθείας στον Διοικητή. 

1.3. Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές  
Στο ΕΤΕΑΕΠ απασχολούνται εξακόσιοι πέντε (605) υπάλληλοι (538 μόνιμοι και 67 ΙΔΑΧ), δεκαοκτώ (18) 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή και σαράντα δυο (42) υπάλληλοι με διάθεση ή απόσπαση από φορείς του 
δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ, στεγάζονται σε επτά (7) κτίρια κοντά στο κέντρο της Αθήνας και σε είκοσι (20) 
περιφερειακά σε όλη την Ελλάδα. 

Τα σημεία εντός της Αθήνας είναι : Φιλελλήνων 13-15, Ακαδημίας 58, Πειραιώς 9-11, Σταδίου 31, 
Σοφοκλέους 4,  Σταδίου 24 και Ευαγγελιστρίας 5. 

1. Υποδομές 

Σε κάθε ένα από τα επτά κτίρια της Αθήνας, υπάρχει δομημένη καλωδίωση και ξεχωριστό server room, όπου 
φιλοξενείται ο απαραίτητος εξοπλισμός (Εξυπηρετητές, Σύστηματα Δικτυακής Αποθήκευσης, Συσκευές 
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Αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, routers, switches) για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών των 
υπηρεσιών που λειτουργούν σε αυτό.  

2. Δίκτυα 

Η δικτυακή υποδομή χωρίζεται στην εσωτερική δικτυακή υποδομή των κτιρίων, τη δικτυακή υποδομή 
μεταξύ των κτιρίων και την υποδομή για το διαδίκτυο. 

 Η δικτυακή υποδομή μεταξύ των επτά κτιρίων, όσο και με άλλους φορείς του Δημοσίου, γίνεται μέσω του 
Σύζευξις Ι, με ADSL 24/1 Mbps. 

 

Επιπλέον για τα παρακάτω δύο κομβικά κτίρια ισχύουν τα εξής : 

Α. Κτίριο Φιλελλήνων 13-15 (Κεντρικός κόμβος για υπηρεσίες εντός Ν.Αττικής) : 

1. 8 Mbps SHDSL σύζευξις Ι, για την εκτέλεση εφαρμογών που φιλοξενούνται στο server room του 
κτιρίου της Φιλελλήνων 13-15 και την σύνδεση τους με όλα τα υπόλοιπα κτίρια εντός της Αθήνας. 

2. Fiber PointToPoint, μόνο με κτίριο Σταδίου 24, όπου στεγάζονται οι τομείς ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΠΟΚΑ (μεγάλη 
αμφίδρομη μεταφορά αρχείων). 

3. 3 adsl σύζευξις load Balancing για τις ανάγκες internet εφαρμογών των χρηστών στο κτίριο της 
Φιλελλήνων 13-15. 

4. Fiber 10Mbps για επικοινωνία με server ενημερωτικών συνταξιούχων, email server, web server, vpn, 
στο κτίριο της Φιλελλήνων 13-15. 

 

Β. Κτίριο Ακαδημίας 58 (Κεντρικός κόμβος για περιφερειακά): 

Τα περιφερειακά γραφεία (20 σε όλη την Ελλάδα), επικοινωνούν μέσω MPLS IP VPN υλοποιημένο από τον 
ΟΤΕ με το κεντρικό κτίριο στην Ακαδημίας 58. Στο κεντρικό κτίριο λειτουργεί γραμμή SHDL 4 Mbps, ενώ στα 
παραρτήματα λειτουργούν γραμμές ADSL για την πρόσβαση στο MPLS IP VPN δίκτυο.  

Σε έξι (6) από αυτά ( Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα, Άγιος Νικόλαος, Ρόδος) η γραμμή είναι 
ταχύτητας 24Mbps ενώ στα υπόλοιπα 2Mbps. 

3. Αρχείο 

Στο ΕΤΕΑΕΠ το πλήθος των ασφαλισμένων ανέρχεται σε 2.431.650 και των συνταξιούχων σε 1.217.320. Το 
πλήθος των ασφαλισμένων του Ιδιωτικού τομέα (εκτός του τέως ΕΤΕΑΜ) ανέρχεται σε 635.017.  

Η ψηφιοποίηση του Έργου αφορά το ασφαλιστικό αρχείο  των ασφαλισμένων Ιδιωτικού Τομέα των τέως 
Ταμείων ΤΕΑΕΗΕ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΧ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ πριν τον δωδέκατο του 2013.  

Το ΕΤΕΑΕΠ διαθέτει επίσης υφιστάμενες ψηφιοποιήσεις  και μεταδεδομένα τα οποία θα πρέπει να 
ενταχθούν στο κοινό σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού. 

4. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Υπηρεσίες Μίας Στάσης 

Ο Φορέας διαθέτει Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και βρίσκεται στην φάση 
υλοποίησης Υπηρεσιών Μίας Στάσης Πολιτών διασυνδεδεμένες με το ΣΗΔΕ. 

Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός μαζί με τα λειτουργικά συστήματα ο οποίος θα υποστηρίξει τόσο τις 
υπάρχουσες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Φορέα, το ΣΗΔΕ, όσο και το νέο σύστημα φιλοξενείται στο 
Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
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1.4. Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου  
Στις διαδικασίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΕΤΕΑΕΠ εμπλέκονται, κατά περίπτωση, ένα σύνολο 
από Υπηρεσίες και Αρχές του Δημοσίου. Η ακριβής καταγραφή τους, ο βαθμός εμπλοκής τους στις 
διαδικασίες του ΕΤΕΑΕΠ καθώς και θέματα διαλειτουργικότητας που μπορεί να προκύψουν θα 
οριστικοποιηθούν στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής.  Κατά την εκπόνηση του Έργου λοιπόν, ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να συνεργασθεί, όχι μόνο με το ΕΤΕΑΕΠ αλλά με όλες αυτές τις Αρχές. 

Ενδεικτικά, προκειμένου να υπάρχει εικόνα της πολυπλοκότητας του Έργου, παρατίθενται οι ακόλουθες 
Αρχές οι οποίες εμπλέκονται σε διαδικασίες για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων ή/και 
διαδικασίες ελέγχων: 

Αρχή Διοικητική Μονάδα 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

• Γενική Γραμματεία Εργασίας 

• Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) • Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης • Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Υπουργείο Οικονομικών • Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

 

1.5. Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) 

 Περιγραφή  

Το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που θα παρέχεται μέσω των εφαρμογών λογισμικού που θα 
αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου, θα παρέχεται μέσω cloud περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το 
λογισμικό θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-
Cloud που έχει υλοποιήσει και λειτουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και λειτουργεί υπό τον 
συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου 

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, περιλαμβάνει:  

• την πλέον σύγχρονη πρότυπη υποδομή Κέντρου Δεδομένων (χώρος Data Center) που έχει στην 
κυριότητά του το Δημόσιο, σχεδιασμένη σύμφωνα με  διεθνή πρότυπα  (Tier III κατά Uptime 
Institute).  Ο χώρος του Data Center φιλοξενεί την υπολογιστική υποδομή (ΙΤ) του G-Cloud και έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς απαιτήσεις των cloud 
Data Center, όσο αφορά την φυσική ασφάλεια και  πρόσβαση, την ηλεκτρική παροχή, την ψύξη και 
τον κλιματισμό, καθώς επίσης και την πυροπροστασία και πυρόσβεση. Σε επίπεδο 
τηλεπικοινωνιακής υποδομής και επικοινωνίας με το διαδίκτυο, χρησιμοποιείται το Εθνικό Δίκτυο 
Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το οποίο υποστηρίζει εδώ και 10 χρόνια με επιτυχία κομβικούς 
φορείς  της Δημόσιας Διοίκησης.  

• τη λειτουργία συστήματος Υπολογιστικού Κέντρου βασιζόμενο στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες 
Υπολογιστικού Νέφους και εικονικοποίησης (Cloud Computing και virtualization), το οποίο είναι 
δομημένο με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας στον χώρο του Cloud Computing και το οποίο θα 
παρέχει, ανάμεσα σε άλλα,  τη δυνατότητα φιλοξενίας, σε υποδομές Υπολογιστικού Νέφους, 
Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Το υπολογιστικό σύστημα του G-
Cloud δομείται με προϊόντα (servers, firewalls, storage, back-up, switches, routers κ.α.) εταιρειών 
παγκοσμίου βεληνεκούς, απόλυτα αξιόπιστα και 100% συμβατά μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα 
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υπολογιστικό περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα διαχειρίσιμο, σταθερό, διαρκώς διαθέσιμο  και 
ασφαλές.  Σημειώνεται επίσης πως το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, όσον αφορά στην 
ασφάλεια, έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί με βάση το πρότυπο ISO 27001:2013, ενώ παράλληλα 
υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται στο κανονισμό της 
Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 799/Β/2010).   
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  Παροχές-Οφέλη του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους 

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud παρέχει τα εξής οφέλη: 

1. Ασφαλή, σύγχρονη υποδομή φιλοξενίας με: 

• Αδιάλειπτη παροχή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος 

• Επαρκή και αδιάλειπτο κλιματισμό 

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο με επαρκές εύρος ζώνης (μεγαλύτερο του 1Gbps αν απαιτηθεί) μέσω 
του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

• Load Balancer και SSL Offloaders/Accelerators 

• Κεντρικούς μεταγωγείς και συστήματα ασφαλείας για προστασία των εφαρμογών και των 
συστημάτων (Switches, Firewalls, IDS/IPS) 

• Απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο τόσο για παραγωγική λειτουργία όσο και για αντίγραφα 
ασφαλείας (backup) 

• Αυτοματοποιημένο σύστημα λήψης και αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας των συστημάτων 
(Full VM backup), με ισχυρή κρυπτογράφηση 

• Εγγυημένο uplink bandwidth κατ’ ελάχιστον 2,5 Gbps μέσω FCoE 10G οδεύσεων προς τους 
κεντρικούς μεταγωγείς και το δίκτυο αποθήκευσης (SAN) 

• Πλήρη απομόνωση από τα υπόλοιπα φιλοξενούμενα συστήματα τόσο σε επίπεδο διαχείρισης, 
δικτύου όσο και αποθήκευσης. 

 

2. Εύκολη, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση και διαχείριση συστημάτων με: 

• Λογισμικό Εικονικοποιήσης vmWare eSXI 6.0 

• Λογισμικό Διαχείρισης Εικονικών μηχανών vmWare vCenter 

• Role-Based πρόσβαση στους πιστοποιημένους χρήστες του εκάστοτε συστήματος  

• Λογισμικό παρακολούθησης της καλής λειτουργίας των εικονικών μηχανών. 

• Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω SLL VPN για εγκατάσταση, διαχείριση και 
έλεγχο των συστημάτων. 

• vmWare High Availability και DRS σε κάθε cluster 

• Αυτοματοποιημένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας βάσει schedule (πολιτικής backup) 

• Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση εικονικών Assets 

• Χρήση vApps για οργάνωση power on/power off διαδικασιών σύνθετων συστημάτων 

• Πρόσβαση σε Σύστημα καταγραφής, διαχείρισης και Παρακολούθησης Αιτημάτων Χρηστών 
(Service Desk) 

• Πρόσβαση σε σύστημα αναφορών σχετικά με τα στοιχεία λειτουργίας των φιλοξενούμενων 
συστημάτων 

 

Επιπρόσθετα, αν είναι επιθυμητό, το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος μπορεί να προσφέρει: 
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• Αυτοδιαχειριζόμενο Virtual Firewall για παραμετροποίηση από τους διαχειριστές του 
φιλοξενούμενου συστήματος. 

• Διακριτή παραμετροποίηση IPS/IDS για πλήρη συμμόρφωση με την μελέτη ασφαλείας του 
φιλοξενούμενου έργου 

• Εκχώρηση δυνατότητας backup on demand/snapshot on demand. 

• Καταγραφή πρόσβασης διαχειριστών και διαχειριστικών ενεργειών σε απομακρυσμένους syslog 
servers. 

• Self Service Portal για VM Provisioning μέσω Service Catalog στο Public Cloud για εκτέλεση 
δοκιμών/εκπαίδευση 

• Μεταφορά αντιγράφων ασφαλείας εκτός υποδομής σε κασέτες με ισχυρή κρυπτογράφηση 

• IPSEC end-to-end tunnelling για δημιουργία WAN με τρίτα συστήματα 

• Cognos BI Workspaces για data warehousing και δημιουργία αναφορών 

Περισσότερες πληροφορίες για το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) μπορούν να αναζητηθούν 
στην ιστοσελίδα του http://www.gcloud.ktpae.gr/.  

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

2.1. Θεσμικό περιβάλλον - Σκοπός 
Η μεταρρύθμιση που επιτελείται με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας 
- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α') συγχωνεύει όλους τους φορείς στην επικράτεια που χορηγούν επικουρικές 
συντάξεις και εφάπαξ παροχές σε ένα ενιαίο ταμείο (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών - ΕΤΕΑΕΠ) το οποίο πλέον αριθμεί 2,5 εκ. ασφαλισμένων.  

Με τις διατάξεις των άρθρων 79 και 96 του ν. 4387/2016 ρυθμίστηκε ο τρόπος καταβολής των συντάξεων 
του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ και ορίζεται ο ασφαλιστέος χρόνος καθώς και οι συντάξιμες 
αποδοχές για αιτήσεις πριν και μετά την 1/1/2015.  

Με τη συγχώνευση όλων των επικουρικών ταμείων σε ένα ενιαίο ταμείο (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών - ΕΤΕΑΕΠ), στο πλαίσιο του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α'), προέκυψαν σοβαρά ζητήματα όσον αφορά τη διαχείριση 
πληροφορίας για ένα πλήθος 2,5 εκ. ασφαλισμένων που προέρχεται από τα ταμεία αυτά.  

Ο μεγάλος όγκος χαρτώου αρχείου καθώς και η ύπαρξη διαφόρων εφαρμογών λογισμικού καθιστά τον 
υπολογισμό του ασφαλιστικού χρόνου και κατά συνέπεια και την απονομή επικουρικών συντάξεων 
ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες που ταλαιπωρούν τους πολίτες.  

Με την παρούσα Σύμβαση θα ανατεθεί η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου για το κύριο Υποέργο 1 
«Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ» της 
εγκεκριμένης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ)» πράξης 
«Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ» με 
τελικό δικαιούχο το ΕΤΕΑΕΠ, αναμένεται να επιλυθούν τα διαγνωσμένα προβλήματα και να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για κάθετη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, που σήμερα φτάνει ως 
και τα 5 έτη. Ειδικότερα, σκοπός της Πράξης είναι ο ριζικός εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών 
με όχημα και εργαλείο την αξιοποίηση των ΤΠΕ, και τελικά η  αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 
γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη.  
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Η Πράξη περιλαμβάνει εκτός από το 1ο και άλλα 2 Υποέργα, εκ των οποίων το 2ο (Υπηρεσίες υποστήριξης 
και δημοσιότητας) υλοποιείται με ίδια μέσα ενώ το 3ο, υλοποιείται ήδη από εξωτερικό ανάδοχο. 

Από το περιεχόμενο των διατάξεων, προκύπτει ότι η προτεινόμενη Πράξη αποτελεί υψηλή προτεραιότητα 
για το γεγονός ότι αφορά σε απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των υποχρεώσεων των πρώην 
Ταμείων, που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ, στο πλαίσιο του Ν. 4387/2016 όπως έχει συμφωνηθεί με τους 
Θεσμούς. Η υλοποίηση της Πράξης στο σύνολό της παρακολουθείται από την ορισθείσα Ομάδα Διοίκησης 
Έργου (ΟΔΕ) με την με αρ.πρωτ. 68135/16.3.2018 (ΑΔΑ: Ω2Ζ046587Η – Ο6Η) απόφαση του αναπληρωτήµ 
Διοικητήµ του ΕΤΕΑΕΠ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.πρωτ. 97960/23.4.2018 (ΑΔΑ 63ΕΟ46587Η-ΤΟΖ) 
και υπ’αριθμ.πρωτ.182757/30-08-2018 (ΑΔΑ ΩΔΜΘ46587Η-ΘΗΡ ) αποφάσεις. 

 

2.2. Στόχοι 
Πιο αναλυτικά, η προτεινόμενη Πράξη επικεντρώνεται κατ' ελάχιστο στους ακόλουθους τομείς του ΕΤΕΑΕΠ :  

1.ΤΕΑΥΕΚ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων)  

2.ΤΕΑEΙΓΕ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης)  

3.ΤΕΑYΝΤΠ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων)  

4.ΤΕΑΗΕ (Ταμείο Επικ. Ασφ/σης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας) 

5.ΤΕΑΧ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών) 

6.ΤΕΑΠΟΖΟ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών Οινοποιίας, Ζυθοποιίας και 
Οινοπνευματοποιίας) 

Στόχος της Πράξης είναι ο ριζικός εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών με όχημα και εργαλείο την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ, και τελικά η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
του πολίτη. Με δεδομένες τις ανάγκες του ΕΤΕΑΕΠ για ψηφιοποίηση του χαρτώου αρχείου ασφάλισης, οι 
ειδικότεροι στόχοι της πράξης είναι:  

· Η ψηφιοποίηση χαρτώου αρχείου συγκεκριμένων τομέων του ΕΤΕΑΕΠ 

· Η εισαγωγή δεδομένων συγκεκριμένων τομέων του ΕΤΕΑΕΠ 

· Η εξαγωγή μεταδεδομένων από το ψηφιακό υλικό και αποθήκευση 

· Η ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου 

· Η βελτιστοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας πραγματοποίησης 
ελέγχων 

· Η διασύνδεση με υφιστάμενες διαλειτουργικότητες (web services) μεταξύ φορέων 

· Η δημιουργία One-stop shop του ΕΤΕΑΕΠ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον εργοδότη 

· Η προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ 

Το Υποέργο 1 που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού θεωρείται αυτοτελές και λειτουργικό 
με τη λήξη του, πλην όμως θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να διαλειτουργήσει με την υποδομή που 
αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 3. Μετά την ολοκλήρωση του, το ΕΤΕΑΕΠ θα εντάξει στον 
προγραμματισμό του την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για τους λοιπούς τομείς επικουρικής 
ασφάλισης και την αντίστοιχη ανάπτυξη και των λοιπών φορέων. 

2.3.  Αναμενόμενα Οφέλη 
Τα αναμενόμενα οφέλη για το ΕΤΕΑΕΠ από την ολοκλήρωση της σύμβασης είναι: 



 

 

Σελίδα 60 

 

• Αύξηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας υπηρεσιών ΕΤΕΑΕΠ  

• Μειωμένα έξοδα διαχείρισης χώρων φύλαξης αρχείων - αποδοτικότερη χρήση των υφιστάμενων δομών  

• Μείωση ποσοστών σφαλμάτων (πιο ακριβή δεδομένα και μεγαλύτερη αξιοπιστία πληροφορίας)  

• Ταχύτερη και βελτιωμένη δυνατότητα ελέγχου και εποπτεία επί των αποφάσεων βεβαίωσης 
ασφαλιστικού χρόνου  

• Αυξημένα έσοδα από εισφορές (λόγω βελτίωσης της δυνατότητας ελέγχων)  

• Μικρότερο κόστος για μελλοντικά έργα μέσω των κοινών υποδομών και ενιαίων βάσεων δεδομένων  

• Βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης του πολίτη / Μεγαλύτερη ικανοποίηση των ασφαλισμένων και των 
υπαλλήλων • Βελτιωμένη φήμη και αυξημένη εμπιστοσύνης των πολιτών στο ΕΤΕΑΕΠ Οφέλη για τους 
πολίτες (πληθυσμός > 2,5 εκ.)  

• Ταχύτερη έκδοση επικουρικών συντάξεων, βελτιωμένη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων  

• Μειωμένος χρόνος αναμονής για επεξεργασία αιτήσεων υπολογισμού ασφαλιστικού χρόνου επικουρικής 
ασφάλισης / απονομής σύνταξης  

• Μειωμένη ανάγκη για πολλαπλές και περιττές υποβολές δεδομένων στις διάφορες διευθύνσεις  

• Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων από δαπάνες που θα αποφευχθούν εξαιτίας της μείωσης των 
συναλλαγών και της αποφυγής μετακινήσεων (τηλέφωνο, ταχυδρομείο, μεταφορικά και συσχετιζόμενες 
δαπάνες όπως η χρήση νομικών για παροχή συμβουλών, επίσπευση κλπ 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

3.1. Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου 
Το φυσικό αντικείμενο των 2 τμημάτων της παρούσας σύμβασης που θα ανατεθεί στον ανάδοχο που θα 
προκύψει μέσω της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας περιλαμβάνει τα εξής Πακέτα Εργασιών (Π.Ε.): 

Τμήμα 1 

Π.Ε.1: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής 

Π.Ε.2: Ψηφιοποίηση χαρτώου αρχείου φορέων του ΕΤΕΑΕΠ για έξι (6) τομείς προτεραιότητας  

Π.Ε.3: Εξαγωγή & Καταχώρηση μεταδεδομένων για την τεκμηρίωση ασφαλιστικού ιστορικού 

Π.Ε.4: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού 

Π.Ε.5: Ανάπτυξη Διαλειτουργικοτήτων 

Π.Ε.6: Υπηρεσίες μίας στάσης Εργοδοτών (one stop shop) 

Π.Ε.7: Υπηρεσίες εκπαίδευσης - on the job training  

Π.Ε.8: Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας  

Τμήμα 2 

Π.Ε.9: Προμήθεια Εξοπλισμού 

 

Ο διαχωρισμός αυτός σε 2 τμήματα έγινε γιατί είναι δυνατό να γίνει η προμήθεια του εξοπλισμού (Τμήμα 
2) από διαφορετικό ανάδοχο χωρίς να επηρεάζεται η εξέλιξη των λοιπών ομάδων εργασιών (Τμήμα 1). 
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Ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο ότι οι εργασίες ψηφιοποίησης, καταχώρησης δεδομένων και παραμετροποίησης 
/ανάπτυξης λογισμικού είναι πλέον ενδεδειγμένο να αποτελούν ένα ενιαίο τμήμα λόγω του ότι οι μεγάλες 
σε ένταση προσπάθειας εργασίες της ψηφιοποίησης και της καταχώρησης – εξαγωγής μεταδεδομένων θα 
πραγματοποιούνται αξιοποιώντας άμεσα κάποιες από τις εφαρμογές λογισμικού που θα πρέπει να 
αναπτυχθούν και κατά συνέπεια οι διαφορετικές αυτές εργασίες θα πρέπει να γίνουν υπό ενιαίο 
συντονισμό και σε ένα τμήμα, από έναν Ανάδοχο που θα έχει και τη συνολική ευθύνη συντονισμού και 
συγχρονισμού των επί μέρους ομάδων υλοποίησης. Αν και υπάρχουν στην πράξη 4 ομάδες λογισμικού και 
συναφών με αυτά εργασιών, εκ των οποίων οι 2 έχουν άμεση συνέργεια και αλληλεπίδραση με τις 
διαδικασίες ψηφιοποίησης και εξαγωγής δεδομένων, δεν θα ήταν μεσομακροπρόθεσμα σκόπιμο και 
ωφέλιμο για την ΑΑ να προκύψουν 2 διαφορετικοί ανάδοχοι για την ανάπτυξη του λογισμικού (με δεδομένο 
ότι και το Υποέργο 3 της πράξης αφορά στην ανάπτυξη λογισμικού, το οποίο ήδη έχει ανατεθεί σε κάποιον 
ανάδοχο. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός κάθε Π.Ε. για κάθε Τμήμα: 

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Α/Α ΠΑΚΕΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ 

24%)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ 24%) 

Π.E.1 Μελέτη Εφαρμογής 72000000-5 7.366,86 € 9.134,90 € 

Π.Ε.2 Ψηφιοποίηση 79999100-4 2.640.000,00€ 3.273.600,00 € 

Π.Ε.3 Εξαγωγή μεταδεδομένων 72312000-5 2.464.399.19€ 3.055.855,00 € 

Π.Ε.4 Πληροφοριακό  Σύστημα 
Διαχείρισης 
Ψηφιοποιημένου Υλικού 

72000000-5 99.012,10 € 122.775,00 € 

Π.E.5 Ανάπτυξη 
Διαλειτουργικοτήτων 

72000000-5 104.391,94 € 129.446,00 € 

Π.Ε.6 Υπηρεσίες μίας στάσης 
Εργοδοτών (one stop shop) 

72000000-5 43.946,77 € 54.494,00 € 

Π.Ε.7 Υπηρεσίες εκπαίδευσης – 
on the job training 

80533100-0 34.000,00 € 42.160,00 € 

Π.Ε.8 Πιλοτική Λειτουργία Πράξης 72000000-5 53.125,00 € 65.875,00 € 

 Σύνολο Τμήματος 1  5.446.241,86 €  6.753.339,90 € 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα επί μέρους κόστη του εξοπλισμού (Π.Ε.9) : 

ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

1 Σταθμοί εργασίας Η/Υ 135 τμχ 30236000-2 139.799,00 € 
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2 Eκτυπωτές 5 τμχ 30232110-8 2.170,00 € 

3 Σαρωτής  με τροφοδότη 1 τμχ 38520000-6 3.820,00 € 

4 Δικτυακός εξοπλισμός - UPS 1 τμχ 31154000-0 

39.435,79 €  

5 Δικτυακός εξοπλισμός - Racks 7τμχ 32580000-2 

6 Δικτυακός εξοπλισμό - καλωδίωση ( 
πρίζες/ Patch Panel 24 ports) 200 τμχ/9 τμχ 32580000-2 

7 Δικτυακός εξοπλισμός - τείχος 
προστασίας - firewall 3 τμχ 32420000-3 

8 Πολύπριζα ασφαλείας 102 τμχ 31681410-0 3.310,40 € 

 Σύνολο Τμήματος 2 188.535,29 

 

  

3.2.  Λειτουργικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Τμήματος 1 

 Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής  

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα καταρτίσει λεπτομερή Μελέτη Εφαρμογής σε σχέση 
με τις ειδικότερες απαιτήσεις των διαδικασιών ψηφιοποίησης και εξαγωγής δεδομένων ώστε να 
οριστικοποιηθούν όλα τα σχετικά ζητήματα υλοποίησης, να  εξειδικευτούν οι απαιτήσεις του έργου, να 
καταρτιστεί το ειδικότερο πλάνο και ο χρονοπρογραμματισμός των σχετικών ενεργειών και να 
αντιμετωπιστούν επιμέρους θέματα. Στη Μελέτη Εφαρμογής θα περιληφθεί και η εξειδίκευση των 
απαιτήσεων για όλες τις εφαρμογές που θα παραμετροποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.  

Κατά τη διάρκεια κατάρτισης της Μελέτης Εφαρμογής θα προσδιοριστούν επακριβώς οι προτεραιότητες της 
υλοποίησης (ιεραρχημένοι και διακριτοί χρονισμοί και διάρθρωσή τους) λαμβάνοντας υπόψη τις 
πραγματικές δυνατότητες των υπηρεσιών του Ταμείου και ειδικότητα των δυνατοτήτων προσαρμογής, 
απορρόφησης, υποστήριξης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων του έργου. 

Η Μελέτη που θα υποβληθεί στη φάση αυτή κρίνεται απαραίτητο να επικαιροποιείται όποτε ζητηθεί από 
την ΟΔΕ και την ΕΠΠΕ του έργου. Αίτημα επικαιροποίησης μπορεί ενδεικτικά να προκύψει είτε με την 
ολοκλήρωση κάθε επόμενης φάσης του έργου είτε λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου. 

Η εν λόγω μελέτη θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

• Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας Έργου 

• Επικαιροποίηση υφιστάμενης κατάστασης – μοντελοποίηση διαδικασίας υλοποίησης 

• Σχέδιο Ψηφιοποίησης 

• Εξαγωγή μεταδεδομένων 

• Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού 

• Διεπαφές Διαλειτουργικότητας 

• Σύστημα One Stop Shop Εργοδοτών 

• Auditing 
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• Μεθοδολογία και σενάρια ελέγχου του λογισμικού 

• Σχέδιο Εκπαίδευσης 

• Μελέτη - Σχέδιο Ασφάλειας  

 

 Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) 

Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα περιγράφονται αναλυτικά στο ΣΔΠΕ θα πρέπει να αποτελούν ένα 
πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές, 
διοικητικές και τεχνολογικές παράμετροι του έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστο να αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές, των οποίων ο σκοπός, η δομή και το 
περιεχόμενο θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου: 

• Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου 
• Επικαιροποιημένη Ομάδα Έργου 
• Σχέδιο Επικοινωνίας (η πρώτη έκδοση του Σχεδίου Επικοινωνίας θα πρέπει να υποβληθεί εντός της 

Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου) 
• Επικαιροποιημένο – αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου 
• Διαχείριση Θεμάτων  
• Εκτίμηση / Διάγνωση & Διαχείριση Κινδύνων 
• Διασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας 
• Διαχείριση Αρχείων - Δεδομένων 
• Διαχείριση Αλλαγών  
• Διοικητική Πληροφόρηση 

 

 Επικαιροποίηση υφιστάμενης κατάστασης – μοντελοποίηση διαδικασίας 
υλοποίησης 

Περιλαμβάνει ειδικότερα 

• Επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης του Φορέα  

• Μοντελοποίηση διαδικασίας υλοποίησης / Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού. Απαιτείται αναφορά 
στη σχετική μεθοδολογία (π.χ. Rational Unified Process, Agile, κλπ.) με την οποία θα είναι συμβατή η 
διαδικασία υλοποίησης των Υποσυστημάτων του Έργου. 

• Οριστικοποίηση και ιεράρχηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του Έργου, 
αποσαφήνιση του εύρους του Έργου, βάσει της σύμβασης, της διακήρυξης και της προσφοράς του 
υποψηφίου Αναδόχου.  

• Προσδιορισμός και προσαρμογή των απαραίτητων επιχειρησιακών διαδικασιών που απαιτούνται για 
την ορθή λειτουργία του συστήματος. Τήρηση ισχύοντος νομικού πλαισίου και πρόβλεψη για 
μελλοντικές αλλαγές διαδικασιών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

• Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του Φορέα. 

Οριστικοποίηση – εξειδίκευση της σύνδεσης επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων με τεχνικές 
προδιαγραφές και αρχιτεκτονική προσέγγιση - προτεινόμενο σχεδιασμό. 

 Σχέδιο Ψηφιοποίησης 
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Ο Ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί όλους τους χώρους φύλαξης πρωτογενούς υλικού που 
μετέχει του έργου καθώς  και τους χώρους  ψηφιοποίησης της Αναθέτουσας αρχής. Οφείλει να λάβει 
υπόψιν του τις ιδιαίτερες ανάγκες του υλικού ανά χώρο (αριθμός χαρτώου υλικού προς ψηφιοποίηση, 
είδος/πληρότητα πρωτογενούς υλικού κλπ). Σημειώνεται ότι η πρόταση του τρόπου εργασίας για κάθε 
κτίριο ψηφιοποίησης θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αιτιολόγηση βασισμένη σε ποσοτικά και 
ποιοτικά στοιχεία. Το Σχέδιο Ψηφιοποίησης θα περιλαμβάνει: 

• Κατανομή θέσεων εργασίας και των απαιτούμενων χώρων 

• Περιγραφή του εξοπλισμού ψηφιοποίησης και του απαιτούμενου χώρου που θα καταλάβει 

• Περιγραφή παραμέτρων και μεθοδολογία ψηφιοποίησης 

• Περιγραφή μεταδεδομένων ψηφιοποίησης 

• Οργάνωση παραγόμενου ψηφιακού υλικού και τρόπο σύνδεσης του με το πρωτογενές υλικό  

• Πλάνο υλοποίησης (σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο). Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που δύναται να 
επικαιροποιείται σε κάθε ολοκλήρωση φάσης. 

• Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας αποτελέσματος ψηφιοποίησης 

• Μεθοδολογία ελέγχου παραδοτέων ψηφιοποίησης 

• Διαδικασία ταξινόμησης και επανατοποθέτησης ψηφιοποιημένου υλικού 

• Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα 
περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο 
σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές, διοικητικές και 
τεχνολογικές παράμετροι του έργου.  

• Σχέδιο Διαχείρισης Ασφάλειας πληροφορίας σύμφωνη με το πρότυπο ISO 27001:2013 

• Δομή οργάνωσης της ομάδας εργασίας, τον αριθμό ατόμων και τα απαιτούμενα προσόντα των 
μελών της ομάδας εργασίας.  

• Πολιτική ασφαλείας συστημάτων/διαδικασιών/προσωπικού. 

Θα καταγραφούν επίσης οι απαιτήσεις σε ασφάλεια δεδομένων και έλεγχο πρόσβασης χρηστών 
βάσει αρμοδιοτήτων και να προδιαγραφεί η  Πολιτική Ασφάλειας και επικινδυνότητας του 
συστήματος. 

• Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 Εξαγωγή Μεταδεδομένων 

Στο τμήμα αυτό της μελέτης ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει:  

• Την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την εξαγωγή των μεταδεδομένων   

• Το χρονοδιάγραμμα εξαγωγής των μεταδεδομένων 

• Την διαδικασία ποσοτικής παρακολούθησης της εξαγωγής μεταδεδομένων  

• Την μεθοδολογία εξασφάλισης ποιότητας των μεταδεδομένων 

• Την μεθοδολογία εξασφάλισης της εμπιστευτικότητας των εξαγόμενων μεταδεδομένων σύμφωνη 
με το πρότυπο ISO 27001:2013  

• Πολιτική ασφαλείας συστημάτων/διαδικασιών/προσωπικού. 
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Να καταγραφούν οι απαιτήσεις σε ασφάλεια δεδομένων και έλεγχο πρόσβασης χρηστών βάσει 
αρμοδιοτήτων και να προδιαγραφεί η  Πολιτική Ασφάλειας και επικινδυνότητας του συστήματος. 

• Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων 

Η μεθοδολογία εξαγωγής μεταδεδομένων θα πραγματοποιείται με τις ακόλουθες μεθόδους  

3.2.1.4.1. Μη αυτόματες μέθοδοι 

• Κατηγοριοποίηση εγγράφων ανάλογα με τα υποσύνολα μεταδεδομένων που θα τους αποδοθούν (πχ 
Διαφορές πληρωμών Ιδιωτικού Δημοσίου τομέα). 

• Δομή οργάνωσης της ομάδας εργασίας, τον αριθμό ατόμων και τα απαιτούμενα προσόντα των μελών 
της ομάδας εργασίας.  

• Αξιολόγηση πρωτογενούς υλικού και χωροταξικής κατανομής αυτού για την πλήρη καταγραφή των 
μεταδεδομένων επιπέδου 1 και επιπέδου.  

• Αξιολόγηση υπαρχόντων αρχείων μητρώου (όπως πληροφορία Πληρωμής από ΗΔΙΚΑ, ή μητρώα 
εργοδοτών) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικουρικά στην ορθότερη και ταχύτερη συμπλήρωση 
των μεταδεδομένων. 

• Σχέδιο καταχώρισης στο ΣΔΨΥ και παράδοσης για έλεγχο των μεταδεδομένων. 

3.2.1.4.2. Αυτόματες μέθοδοι 

• Σε συνεργασία με το ΕΤΕΑΕΠ θα γίνει διερεύνηση και καταγραφή των στοιχείων που θα αντληθούν με 
αυτοματοποιημένες μεθόδους. Οι δύο βασικές κατηγορίες είναι: 

o Πληροφορία OCR που θα επιτρέπει την ακριβέστερη αναζήτηση εγγράφων βάσει λέξεων 

o Αυτόματη συμπλήρωση ασφαλιστικής πληροφορίας και αντιπαραβολή με την ψηφιοποιημένη 
εικόνα για τη διενέργεια πράξεων συνταξιοδοτικού χαρακτήρα. 

  Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού 

Στο τμήμα αυτό της μελέτης ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει :  

• Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών. Η ανάλυση απαιτήσεων χρηστών θα διεξαχθεί από τα στελέχη του 
Αναδόχου ακολουθώντας διαδικασία συνεντεύξεων με χρήστες όλων των εμπλεκόμενων 
διευθύνσεων τα οποία θα υποδειχτούν από τα αρμόδια στελέχη του Ταμείου και θα βασιστεί στις 
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

• Ανάλυση της πληροφορίας που θα χρησιμοποιηθεί διαμέσου της Διεπαφής (API) από την Εφαρμογή 
Παρακολούθησης Εισφορών του Φορέα. 

• Ανάλυση του υπερσυνόλου μεταδεδομένων που θα καλύπτει τόσο την νέα όσο και παλαιότερες 
ψηφιοποιήσεις προς μετάπτωση. 

• Ανάλυση και σχεδίαση του τρόπου αντιπαραβολής της εξαχθείσας πληροφορίας σε ασφαλιστικούς 
πίνακες με την ψηφιοποιημένη εικόνα από την οποία αντλήθηκε. 

• Σχέδιο μετάπτωσης υφιστάμενων ψηφιοποιήσεων.  

• Σχεδιασμό  και αποτύπωση της αρχιτεκτονικής και του είδους του εξοπλισμού και της 
διασυνδεσιμότητας υλικών συστατικών (μηχανήματα  εξοπλισμός, δίκτυα) που θα 
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του ΣΔΨΥ 
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• Διαδικασίες για την ασφάλεια, την ανάκτηση από καταστροφή, την εξασφάλιση συνεχούς και 
αδιάλειπτης λειτουργίας σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων, του ΣΔΨΥ 

 Διεπαφές Διαλειτουργικότητας 

• Τεχνική καταγραφή υπαρχόντων διαλειτουργικοτήτων και απαιτούμενες ενέργειες Αναδόχου και 
Φορέα διασύνδεσής τους με τον κεντρικό κόμβο Διαλειτουργικότητας. Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης. 

• Διερεύνηση επιπέδου ωρίμανσης νέων διαλειτουργικοτήτων με τρίτους φορείς του Δημοσίου. 
Καταγραφή απαραιτήτων βημάτων διοικητικού και τεχνικού χαρακτήρα για την υλοποίησή τους. 
Κατάρτιση Σχεδίου Διαλειτουργικότητας. 

• Καταγραφή της δημόσιας πληροφορίας που θα προσφερθεί μέσω των εξωστρεφών διαδικτυακών 
υπηρεσιών προς Πολίτες και Επιχειρήσεις.  

• Μοντελοποίηση της ασφαλιστικής πληροφορίας που θα παρασχεθεί σε τρίτους φορείς του 
Δημοσίου. 

Σε συνέργεια με τις εργασίες του Υποέργου 2 και τις αρμόδιες ομάδες του Φορέα, ο Ανάδοχος θα 
καταγράψει: 

• Τα εννοιολογικά σύνολα ασφαλιστικών δεδομένων που πρέπει να παραχθούν. 
• Τους πόρους ασφαλιστικής πληροφορίας του Φορέα και μεθόδους άντλησής της (σε συνεργασία με 

το προσωπικό του Φορέα). 
• Τις τεχνικές προδιαγραφές των προγραμματιστικών διεπαφών για την εξυπηρέτηση των εν λόγω 

ασφαλιστικών οντοτήτων.  

 Υποσύστημα One Stop Shop Εργοδοτών 

Περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

• Ανάλυση απαιτήσεων χρήστη για το σύνολο των υπηρεσιών που θα πρέπει το σύστημα να 
προσφέρει στους Εργοδότες, με βάση την καταγραφή της παραγράφου 3.2.1.2 

• Εκτίμηση ανάγκης επικαιροποίησης υποδομής υποστήριξης (υφιστάμενο ΣΗΔΕ και Βάση 
Δεδομένων)  του υπό ανάπτυξη Συστήματος Υπηρεσιών μίας Στάσης Πολιτών και επέκτασής του ή 
αναβάθμισής του για να μπορεί να καλύψει με σύγχρονους όρους τις υπηρεσίες προς Εργοδότες 
και αντίστοιχο τεχνικό σχεδιασμό της επέκτασης ή αναβάθμισής του 

• Σχεδιασμό της εφαρμογής Αναζήτησης Εισφορών Εργοδοτών με χρήση της Προγραμματιστικής 
διεπαφής (API) του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού ή/και άλλων 
ασφαλιστικών πόρων. 

• Αποτύπωση μεθοδολογίας εξασφάλισης της Προσβασιμότητας των Ψηφιακών Υπηρεσιών (One-
stop-shop Εργοδοτών) από ΑΜΕΑ και λήψη σχεδιαστικών αποφάσεων για την υλοποίηση της 
γραφικής διεπαφής των υπηρεσιών αυτών. 

 Auditing 

Στο πλαίσιο της Μελέτης θα γίνει η καταγραφή αναγκών τεχνολογικών υποδομών και συστημάτων 
διασύνδεσης στο σύστημα Auditing. 

 Σενάρια Ελέγχου 
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Τα σενάρια ελέγχου θα συνοψίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, ανά διαδικασία και Υποσύστημα, θα 
πρέπει να αντιστοιχίζονται με τις απαιτήσεις (requirements) της Ανάλυσης Απαιτήσεων και θα πρέπει να 
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δοκιμαστικά δεδομένα (test data).  

Η εφαρμογή των σεναρίων θα γίνεται με την εκτέλεση των Περιπτώσεων Ελέγχου (Test Cases), που 
αποτελούν επιμέρους λειτουργικές οντότητες των σεναρίων και η κάθε μία ελέγχει ένα συγκεκριμένο 
κομμάτι της λειτουργικότητας του κάθε Υποσυστήματος.  

Οι Περιπτώσεις Ελέγχου (Test Cases) θα καλύπτουν τους παρακάτω τύπους ελέγχων:  

1. Συμμόρφωσης με τις λειτουργικές προδιαγραφές της διακήρυξης, όπως αυτές θα εξειδικευτούν 
στην ανάλυση απαιτήσεων των συστημάτων στο πλαίσιο της Ανάλυσης Απαιτήσεων του Έργου.  

2. Επίδοσης, όπου ελέγχονται οι χρόνοι απόκρισης του συστήματος.  

3. Ασφάλειας, όπου ελέγχεται κατά πόσο η πρόσβαση και οι διάφορες ενέργειες στο σύστημα 
γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

Έλεγχοι διαθεσιμότητας των Υποσυστημάτων για τις περιπτώσεις αστοχιών λογισμικού συστήματος. Για την 
εκτέλεση των συγκεκριμένων ελέγχων θα πρέπει να γίνονται εσκεμμένες παρεμβάσεις με κλείσιμο, για 
παράδειγμα, επιμέρους στοιχείων λογισμικού. Το ποσοστό διαθεσιμότητας των νέων συστημάτων θα είναι 
συμβατό με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας που αναφέρονται στην Παρ. «Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου 
Υπηρεσιών» 

 Σχέδιο Εκπαίδευσης 

Οι βασικότεροι στόχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι αφενός η απόκτηση των απαραίτητων 
γνώσεων και δεξιοτήτων από τους χρήστες του συστήματος και αφετέρου η ολοκληρωμένη μεταφορά 
τεχνογνωσίας προς μία ομάδα στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής, τα μέλη της οποίας θα επιφορτιστούν με 
τη διαχείριση και την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, μετά την παράδοση του 
έργου από τον ανάδοχο.  

Στο τμήμα αυτό της μελέτης ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει: 

• Τα εγχειρίδια χρήσης και διαχείρισης όλων των επί μέρους λογισμικών που θα προμηθεύσει, 
παραμετροποιήσει ή/και αναπτύξει στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης 

• Τη μεθοδολογία εκπαίδευσης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και on the job training 

• Το χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης που πρέπει να λάβει υπόψιν το ωράριο του προσωπικού της 
αναθέτουσας Αρχής 

Όλα τα παραπάνω ουσιαστικά αποτελούν την τελική ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα 
ακολουθήσει ο Ανάδοχος για την πραγματοποίηση των εργασιών ψηφιοποίησης και εξαγωγής δεδομένων 
προσαρμοσμένη κατά τις ειδικότερες απαιτήσεις που θα αποτυπωθούν. Οι προδιαγραφές αυτές και οι 
απαραίτητες περιγραφές, θα καταγραφούν σε ένα ενιαίο Τεύχος Μελέτης, σε διακριτά τμήματα (κεφάλαια, 
ενότητες, παραγράφους). Το Τεύχος Μελέτης θα αποτελέσει τον αναλυτικό οδηγό εκτέλεσης των σχετικών 
εργασιών και θα παραδοθεί στον Φορέα, μαζί με: 

• Δείγματα ψηφιοποιημένων τεκμηρίων διαφόρων μορφών (έντυπα, χειρόγραφα, κ.λπ.), μεγεθών 
(Α3 και Α4) και φυσικής κατάστασης, σε ψηφιακή και έντυπη μορφή (εκτυπώσεις). 

• Δείγματα οθονών του περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη (user interface) των επιμέρους 
Υποσυστημάτων Λογισμικού, σε ψηφιακή και έντυπη μορφή. 

Σημειώνεται εδώ ότι η συνολική Μελέτη Εφαρμογής, θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π.1 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.  
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 Μελέτη Ασφάλειας Συστήματος  

Ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη την Πολιτική Ασφάλειας που ακολουθείται στο G-Cloud, στο πλαίσιο της 
Μελέτης Ασφάλειας, θα πρέπει να προσδιορίσει την Πολιτική Ασφάλειας η οποία θα εφαρμοστεί στο 
Σύστημα Λογισμικού, καθώς και να εκπονήσει Μελέτη αποτίμησης επικινδυνότητας του Συστήματος.  

Η Μελέτη Ασφάλειας, θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και προδιαγραφές για την ασφάλεια του 
πληροφοριακού συστήματος, καθώς και για την προστασία και ακεραιότητα των δεδομένων της 
προτεινόμενης αρχιτεκτονικής. Επίσης, στο πλαίσιο της μελέτης θα πρέπει να προδιαγραφούν όλα τα 
θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσβασιμότητας των υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να προδιαγραφεί η κατάλληλη πολιτική, ώστε να εξασφαλιστούν τα παρακάτω: 

• Ταυτοποίηση (authentication): έλεγχος της αυθεντικότητας της ταυτότητας των μερών μιας 
ανταλλαγής δεδομένων. 

• Εξουσιοδότηση (Authorization): η πρόσβαση του χρήστη πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη. 

• Ακεραιότητα (integrity): τα δεδομένα θα πρέπει να παραμείνουν ακέραια, δηλαδή να μην 
υπόκεινται σε αλλοιώσεις. Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων είναι απαραίτητη η 
χρήση μηχανισμών εξασφάλισης της ακεραιότητας και συνέπειάς τους (consistency) και αποτροπής 
επιθέσεων δολιοφθοράς δεδομένων (μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, μη εξουσιοδοτημένη 
καταστροφή δεδομένων, κλπ.). 

• Εμπιστευτικότητα (confidentiality): η τήρηση του απορρήτου των δεδομένων. Η πληροφορία θα 
διατίθεται μόνο στους χρήστες εκείνους που είναι εξουσιοδοτημένοι. Η πιστοποίηση της 
δικαιοδοσίας των χρηστών θα πρέπει να βασιστεί πάνω στο σύστημα των ρόλων, που είναι και το 
διεθνές de facto standard λόγω της ευελιξίας που προσφέρει. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται 
όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις κλοπής δεδομένων. 

• Διαθεσιμότητα (availability): το σύστημα και τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν 
απαιτείται. 

• Μη δυνατότητα άρνησης συμμετοχής (non-repudiation): ο χρήστης δεν πρέπει να μπορεί να 
αρνηθεί τη συμμετοχή του στην ανταλλαγή των δεδομένων. 

• Διαφάνεια (transparency): πρέπει να γίνεται τεκμηρίωση των διαδικασιών της επεξεργασίας ώστε 
να μπορούν να ελεγχθούν. 

• Δυνατότητα ελέγχου (revision / audit): κάθε τροποποίηση ή επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να 
μπορεί να ελεγχθεί, δηλαδή από ποιόν έγινε και πότε. 

• Ευθύνη (accountability): πρέπει να προκύπτει ποιος είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή, πρόσβαση 
ή τροποποίηση κάθε δεδομένου. 

Ειδικότερα, η Μελέτη Ασφάλειας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

ü Penetration Testing - Vulnerability Assessment: Έλεγχος του δικτύου από το Internet και από το 
εσωτερικό του Φορέα Λειτουργίας με τα δικαιώματα ενός απλού χρήστη, εντοπισμός των κενών 
ασφαλείας και των πιθανών σημείων μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, δημιουργία αναλυτικής 
αναφοράς για τα προβλήματα ασφαλείας και τις προτάσεις για τη διόρθωσή τους. Θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο hardening των διακομιστών και του λογισμικού που φιλοξενούν καθώς 
και στην αποτροπή επιθέσεων που βρίσκονται στη λίστα OWASP Top 10 όπως αυτή θα ισχύει κατά 
την περίοδο εκπόνησης της μελέτης. 

ü IT Structure Analysis, Risk Analysis, Security Plan, Security Policy: Ανάλυση του δικτύου και των 
συστημάτων και καθορισμός των υπηρεσιών που προσφέρονται, ανάλυση των κινδύνων που 
διατρέχει κάθε σύστημα, δημιουργία μελέτης ασφάλειας με προτάσεις για τη δημιουργία 
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ασφαλούς δικτύου, πρόταση πολιτικής ασφαλείας του δικτύου, Risk Management, Classification 
Management, δημιουργία δομών monitoring – auditing. 

ü Incident Response Planning: Δημιουργία Incident Response Team, καθορισμός ρόλων και 
εκπαίδευση, σχεδιασμός αντίδρασης σε κάθε ενδεχόμενη απειλή. Μηχανισμός για αναφορά 
συμβάντων από χρήστες, ανάθεση σε τεχνικό μηχανογράφησης και καταγραφής του χειρισμού του 
συμβάντος. 

 

 

 Ψηφιοποίηση Χαρτώου Αρχείου 

 Γενικά  

Το μέρος του αρχείου του ΕΤΕΑΕΠ που θα ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου αποτελείται από 
εκτιμώμενο αριθμό σελίδων 36.000.000. Οι σελίδες του αρχειακού υλικού είναι φυλαγμένες σε φακέλους, 
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κλασέρ, πανόδετους φακέλους, κούτες ή έχουν βιβλιοδετηθεί. Συγκεκριμένα οι σελίδες ανήκουν σε 
έγγραφα τα οποία αποτελούνται από τραπεζογραμμάτια πληρωμής και τις αντίστοιχες μισθοδοτικές 
καταστάσεις ή πράξεις επιβολής εισφορών. Το 70% των εγγράφων είναι δισέλιδα και το υπόλοιπο 
πολυσέλιδα. 

Στην πλειοψηφία τους οι σελίδες αυτές έχουν διάσταση Α4 ή Α3. Η μεγαλύτερη διάσταση χαρτώου υλικού 
είναι Α3. Οι σελίδες είναι χειρόγραφες, δακτυλογραφημένες ή εκτυπωμένες. Ένα μικρό μέρος τους είναι 
διπλής όψης.  

Ακολουθεί πίνακας της κατανομής του εκτιμώμενου όγκου του προς ψηφιοποίηση υλικού ανά τομέα και 
φυσικό χώρο φύλαξης.  

 

AA Δ/ΝΣΗ τ.ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΣΗ Εκτιμώμενος όγκος χαρτώου αρχείου 
(σελίδες) 

1 Δ΄ ΤΕΑΗΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11 ΑΘΗΝΑ 5.249.960 

2 Γ΄ ΤΕΑΥΕΚ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17.660.000 
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65-67 ΑΘΗΝΑ 4.600.000 

3 

Ζ΄ 
 
 

ΤΕΑΧ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1.400.000 

4 ΤΕΑΥΝΤΠ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1.506.460 
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 17-19 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4.529.250 

5 ΤΕΑΠΟΖΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 112.500 

6 ΤΕΑΕΙΓΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1.808.000 

 

Δεδομένης της πιθανότητας απόκλισης σε περίπτωση που το αρχειακό υλικό προκύψει μικρότερο των 
36.000.000 σελίδων, δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των σελίδων αυτών και μέχρι του αρχικώς 
ορισθέντος αριθμού των 36.000.000 με αντίστοιχες από έτερους τομείς / ταμεία, καθ’ υπόδειξιν του 
ΕΤΕΑΕΠ. 

Δείγματα από διάφορες κατηγορίες εγγράφων του προς ψηφιοποίηση αρχείου δίδονται στο Παράρτημα 
VIII.  

Πριν από την υποβολή της προσφοράς τους, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, δύνανται να αιτηθούν την επίσκεψη 
και την εξέταση των χώρων που διαθέτει το ΕΤΕΑΕΠ για την εκτέλεση του έργου, καθώς και την εξέταση του 
πρωτογενούς υλικού με επίσκεψη στον χώρο των αρχείων.  

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής προσφορών. Την ημερομηνία επίσκεψης θα καθορίσει το ΕΤΕΑΕΠ και οι ενδιαφερόμενοι θα 
ενημερωθούν, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν. 

 Εργασίες Ψηφιοποίησης 

Με το πέρας της εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής, ξεκινά η παραγωγική διαδικασία εργασιών 
ψηφιοποίησης. 

Οι εργασίες ψηφιοποίησης θα λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά στους προκαθορισμένους χώρους του 
ΕΤΕΑΕΠ που θα προκύψουν από την Μελέτη Εφαρμογής. Στους χώρους αυτούς, ο Ανάδοχος θα διαθέσει, 
θα εγκαταστήσει και θα διαμορφώσει με ίδια μέσα τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ψηφιοποίηση των 
εγγράφων. 
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Οι εργασίες θα λαμβάνουν χώρα κατά το ωράριο της Υπηρεσίας, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, ενώ δεν θα 
παρακωλύεται το έργο της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα μπορεί να εργάζεται στους χώρους  ψηφιοποίησης 
τουλάχιστον για 8 ώρες ημερησίως με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου σε συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει το υλικό προς ψηφιοποίηση τμηματικά, σε παρτίδες. Το περιεχόμενο της 
παρτίδας το επιλέγει το ΕΤΕΑΕΠ ώστε να μην επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής του πρωτότυπου υλικού προς ψηφιοποίηση, θα υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης το οποίο 
αναφέρει τα τμήματα του αρχείου που περιλαμβάνει η παρτίδα, και τον όγκο της. Σε περίπτωση που ο 
χώρος φύλαξης του αρχείου βρίσκεται σε διαφορετικό κτίριο από εκείνο της ψηφιοποίησης, η παρτίδα θα 
συσκευάζεται με ασφαλή τρόπο υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας και θα μεταφέρεται με έξοδα του 
Αναδόχου στο χώρο ψηφιοποίησης όπου θα αποσυσκευάζεται υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας. Για το 
διάστημα κατά το οποίο η παρτίδα χρησιμοποιείται από τον  Ανάδοχο, αν ζητηθεί από το ΕΤΕΑΕΠ 
οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο ανήκει στην ψηφιοποιούμενη παρτίδα, θα πρέπει ο Ανάδοχος  να είναι σε 
θέση εντός 1 εργάσιμης ημέρας, να το προσκομίσει. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την τήρηση των 
απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας, σύμφωνες με το πρότυπο ISO 27001:2013,  και κάθε άλλης 
μέριμνας με σκοπό το μηδενισμό του κινδύνου ολικής ή μερικής απώλειας τόσο του έντυπου όσο και του 
ψηφιοποιημένου υλικού. Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις σχετικές 
υποδείξεις του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

Η ψηφιοποίηση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την πολιτική ασφαλείας συστημάτων, διαδικασιών και 
προσωπικού και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που θα περιγράψει ο υποψήφιος 
ανάδοχος στην προσφορά του και θα προσαρμόσει στη μελέτη εφαρμογής και όποιων αλλαγών επιφέρει 
σε αυτή το ΕΤΕΑΕΠ. 

Η ψηφιοποίηση θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». Τονίζεται ότι στο ψηφιακό υλικό πρέπει να διατηρείται η ενότητα του 
εγγράφου. Για κάθε έγγραφο θα υπάρχει ένα αρχείο pdf ή άλλου αντίστοιχου τύπου που θα περιέχει όλες 
τις λήψεις του εγγράφου.  

Για την τεκμηρίωση της ψηφιοποίησης θα δημιουργηθούν με αυτόματο τρόπο τα σχετικά μεταδεδομένα 
ψηφιοποίησης τα οποία θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Ημερομηνία σάρωσης 

• Κατασκευαστής και τύπος σαρωτή 

• Κατασκευαστής λογισμικού σάρωσης, όνομα λογισμικού σάρωσης και έκδοση λογισμικού σάρωσης 

• Ρυθμίσεις σάρωσης όπως ανάλυση, χρωματικό βάθος 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε ποιοτικό έλεγχο της ψηφιοποίησης και να δημιουργεί 
αναφορές με τα αποτελέσματά της. Ο ποιοτικός έλεγχος του Αναδόχου θα γίνεται για κάθε λήψη κάθε 
παρτίδας και όχι με δειγματοληψία σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην παράγραφο «ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ».  

Όταν ολοκληρωθεί ο ποιοτικός έλεγχος, η παρτίδα θα επιστρέφεται στο ΕΤΕΑΕΠ. Αν η παρτίδα είναι τμήμα 
οργανωμένου αρχείου τότε το πρωτογενές υλικό θα επιστρέφεται στην πρότερη μορφή του ενώ αν δεν είναι 
τμήμα οργανωμένου αρχείου θα επιστρέφεται σε φακέλους/κλασέρ. Σε κάθε περίπτωση το πρωτογενές 
υλικό θα φέρει επιπρόσθετα αναγνωριστικά ταύτισης με το παραχθέν ψηφιακό αντίγραφό του. 

Στην επιστροφή της παρτίδας θα υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης το οποίο αναφέρει τα τμήματα του 
αρχείου που περιλαμβάνει η παρτίδα, τον όγκο της και θα συνοδεύεται από  

• την αναφορά του ποιοτικού ελέγχου για το παραχθέν ψηφιοποιημένο υλικό  

• το ψηφιακό υλικό και  
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• τα μεταδεδομένα της τεκμηρίωσης της ψηφιοποίησης 

 

Ο Ανάδοχος καλείται να εισάγει μαζικά τα ψηφιοποιημένα έγγραφα και τα μεταδεδομένα ψηφιοποίησης 
στο Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού (ΣΔΨΥ). Η ποσοτική παραλαβή του ψηφιακού υλικού θα 
γίνεται όταν αυτό έχει εισαχθεί στο ΣΔΨΥ, μέσω του οποίου ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να γίνεται 
καταμέτρηση του ψηφιακού υλικού. 

 Προδιαγραφές Ψηφιοποιημένου Υλικού 

Το παραγόμενο ψηφιακό υλικό θα έχει ανάλυση 300ppi, χρωματικό βάθος 24 bit τουλάχιστον και χρωματικό 
χώρο sRGB. Σε κάθε σελίδα θα αντιστοιχεί μια λήψη. Οι διαστάσεις του ψηφιακού υποκατάστατου που θα 
προκύψει από τη διαδικασία ψηφιοποίησης θα είναι ίδιες (1:1) με αυτές του πρωτογενούς υλικού. To 
ψηφιακό υλικό θα συμπιεστεί με συμπίεση σύμφωνη με διεθνείς προδιαγραφές (standards) που να 
επιτυγχάνουν βέλτιστη εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου και παράλληλα την μέγιστη δυνατή 
συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης. Επιπλέον θα πρέπει το ψηφιακό 
υλικό να εμπεριέχει το αναγνωρισμένο κείμενο, όπου είναι δυνατόν (βλ. παράγραφο «Π.3.2.3.5.1: 
Παραμετροποίηση/Προσαρμογή OCR και Form Recognition»), και να μπορεί να δεικτοδοτηθεί από 
ποικιλία εφαρμογών διαχείρισης και αναζήτησης εγγράφων. Θα υπάρξει αξιολόγηση των υποψηφίων 
αναδόχων με βάση τα παραπάνω κριτήρια.  

Το υλικό θα χρειαστεί προετοιμασία πριν την ψηφιοποίηση η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά το διαχωρισμό 
συραμμένων σελίδων και την προσθήκη ταυτότητας στο αρχειακό περιεχόμενο. Τα ψηφιακά έγγραφα θα 
αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, το είδος χαρτιού, το 
χρωματισμό τους, διπλές όψεις, βιβλιοδεσίες κλπ. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει περιγράψει στην προσφορά του συγκεκριμένα τις τεχνικές συμπίεσης 
και αποθήκευσης που θα χρησιμοποιήσει για τα ψηφιακά αρχεία καθώς και όλη την μεθοδολογία 
ψηφιοποίησης που προτείνει και η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζει πολιτικές ασφάλειας και προστασίας 
προσωπικών δεδομένων και θα αξιολογηθεί για αυτές.   

Ενδεικτικά ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει  να περιγράψει στην προσφορά του: 

α) Τον τρόπο επεξεργασίας ιδιαίτερα ταλαιπωρημένων ή ευπαθών εγγράφων (σελίδες που έχουν 
κηλιδωθεί, εμποτιστεί, αλλοιωθεί λόγω υγρασίας και τις συνθήκες φύλαξης, μεγάλος αριθμός εγγράφων 
περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό συρραπτικών στην σελίδα (>5 ανά σελίδα), σχισμένες σελίδες, 
τσαλακωμένες σελίδες).  

β) Τις τεχνικές για την εξάλειψη ειδώλου που προκύπτει από την αμαύρωση της πίσω όψης της σελίδας 
καθώς και τη βελτίωση αναγνωσιμότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. 

γ) Τη μέθοδο επεξεργασίας των ψηφιακών ανατύπων των εγγράφων ώστε να  επιτευχθεί: 

• Διαχωρισμός σελίδων στην περίπτωση πολυσέλιδων εγγράφων (το 70 % των εγγράφων είναι δισέλιδα 
και το υπόλοιπο πολυσέλιδα). 

• Αποκοπή των περιθωρίων γύρω από το υλικό. 

• Αλλαγή προσανατολισμού, όταν απαιτείται. 

• Αφαίρεση οπών διακόρευσης από το ψηφιοποιημένο αρχείο όταν αυτή δεν προκαλεί απώλεια 
πληροφορίας 

ε) Την τεκμηρίωση της επίτευξης του ρυθμού ψηφιοποίησης και δεικτοδότησης (καταχώρηση/δημιουργία 
μεταδεδομένων) που θα ικανοποιεί το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 
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Το προϊόν της ψηφιοποίησης θα είναι ένα αρχείο pdf ή άλλο ισοδύναμο ανά έγγραφο το οποίο αρχείο θα 
περιέχει  όλες τις λήψεις του εγγράφου. Με την ολοκλήρωση της εξαγωγής μεταδεδομένων με βοήθεια OCR  
το αρχείο θα περιέχει εκτός από την εικόνα και το κείμενο της κάθε σελίδας όπου αυτό είναι εφικτό. 

 

 Ποιοτικοί Έλεγχοι Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια των εργασιών ψηφιοποίησης κάθε εντύπου τεκμηρίωσης 
να πραγματοποιεί ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους στα παραγόμενα προϊόντα. Υποχρέωσή του 
αποτελεί η εφαρμογή του εσωτερικού (δικού του) σχεδίου διασφάλισης ποιότητας παραδοτέων και ο 
εσωτερικός έλεγχος πριν την υποβολή κάθε παρτίδας. Η διαδικασία ελέγχου να ακολουθεί τα πρότυπα ISO 
27001:2013 για την ασφαλή ψηφιοποίηση και επεξεργασία εγγράφων που περιλαμβάνουν προσωπικά 
δεδομένα. Οι έλεγχοι συνίστανται να υλοποιούνται σε μια σειρά από βήματα και διαδικασίες προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία του έργου.  

Ελάχιστες  ενέργειες που θα ακολουθούνται είναι:  

• Έλεγχος της ποιότητας των σαρωμένων σελίδων. Στην περίπτωση που θα διαπιστώνεται από τον 
ανάδοχο σε μία σαρωμένη σελίδα απόκλιση από το πρωτότυπο, τότε αυτή θα περνά από επεξεργασία ή θα 
πραγματοποιείται νέα σάρωση από τον Ανάδοχο 

• Έλεγχος της τεκμηρίωσης ψηφιοποίησης των σαρωμένων εγγράφων 

• Έλεγχο της ορθότητας σύνδεσης πρωτογενούς και ψηφιακού υλικού 

• Έλεγχοι αναγνωσιμότητας και πληρότητας του υλικού 

Σε όλο τον κύκλο των εργασιών εξαγωγής μεταδεδομένων ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με την 
εγκεκριμένη από το ΕΤΕΑΕΠ μελέτη εφαρμογής και με τις διαδικασίες ποιότητας και ασφάλειας που 
ακολουθεί, μεταξύ άλλων και για την ασφαλή διαχείριση μεταδεδομένων που περιλαμβάνουν προσωπικά 
δεδομένα. 

 

 Εξαγωγή & Καταχώρηση μεταδεδομένων για την τεκμηρίωση του ασφαλιστικού 
ιστορικού 

 Στοιχεία Μεταδεδομένων  

Για κάθε ένα έγγραφο που θα έχει σαρωθεί ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταχωρήσει τα μεταδεδομένα που 
το συνοδεύουν. Ο ανάδοχος θα διερευνήσει κατά την Μελέτη Εφαρμογής την αξιοποίηση οποιουδήποτε 
αρχείου/μητρώου μπορεί να τον διευκολύνει στην επιτάχυνση της καταχώρησης και στην διασταύρωση 
πληροφορίας/αύξηση ακρίβειας. 

Η καταχώρηση Μεταδεδομένων χωρίζεται στα κάτωθι επίπεδα: 

Επίπεδο 1:  Στοιχεία Γραμματίου/Κατάστασης 

1. Κωδικός τραπεζογραμματίου (7 ψηφία),  

2. κωδικός υποκαταστήματος (3 ψηφία) και  

3. ημερομηνία (6 ψηφία ηημμεε) 

4. 15ψήφιος αριθμός συναλλαγής αν αυτός είναι αναγνώσιμος στο τραπεζογραμμάτιο 

5. Μισθοδοτική Περίοδος 
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6. Επωνυμία εργοδότη 

7. Αριθ. Μητρώου εργοδότη αν αναφέρεται 

8. ΑΦΜ εργοδότη αν αναφέρεται 

9. Ποσό καταβολής 

10. Ταμείο 

11. Νόμισμα (ευρώ/δραχμή) 

12. Κλάση (γραμμάτιο είσπραξης/μισθοδοτικές καταστάσεις/πράξεις επιβολής 
εισφορών/πράξεις επιβολής προστίμων προσθέτων τελών & δόσεων διακανονισμού/καρτέλες 
ελέγχου εργοδοτών) 

13. Στοιχεία ΔΟΥ για πληρωμές Δημοσίου 

Τα μεταδεδομένα 1-9 στο επίπεδο αυτό θα εισάγονται σε δεύτερο χρόνο από το ψηφιακό υλικό για κάθε 
γραμμάτιο/κατάσταση. Τα μεταδομένα 10-12 θα μπορούν να υπολογίζονται με αυτόματη διαδικασία. Θα 
πρέπει να διατηρείται η φυσική συσχέτιση εγγράφων (πχ φάκελος με Γραμμάτιο / Κατάσταση, συνοδευτικά 
έγγραφα) και να κληρονομούνται τα μεταδεδομένα σε όλα τα συσχετιζόμενα έγγραφα πχ από το φάκελο 
στα έγγραφα που αυτός περιέχει. Το μεταδεδομένο 13 θα συμπληρώνεται κατά περίσταση στο υποσύνολο 
εγγράφων που αντιστοιχίζεται. 

Κατά τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής θα διερευνηθεί η άντληση βοηθητικής πληροφορίας από 
συστήματα του Φορέα (πχ πληροφορία Πληρωμής από ΗΔΙΚΑ, ή μητρώα εργοδοτών) που θα 
συνεπικουρήσουν την ορθότερη και ταχύτερη συμπλήρωση των μεταδεδομένων. 

Επίπεδο 2: Λοιπά μεταδεδομένα θέσης εγγράφου 

Ο επιτόπιος έλεγχος κατά την περίοδο Μελέτης Εφαρμογής και τα αρμόδια τμήματα του Φορέα θα 
οριστικοποιήσουν για κάθε υποσύνολο ψηφιοποίησης τα μεταδεδομένα Επιπέδου 2. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα μεταδεδομένα ασφαλιστικής πληροφορίας όπως Έτος, Μήνας, Περίοδος, 
Υποκατάστημα τραπέζης, Εργοδότης, Ταμείο, στοιχεία χωροταξικής θέσης κλπ. 

 Μεθοδολογία Καταχώρησης 

Η καταχώρηση των στοιχείων θα εκτελεστεί σε χώρο του ΕΤΕΑΕΠ σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο (Κέντρο 
Καταχώρησης), ο οποίος θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος για τον σκοπό 
αυτό. Ο εξοπλισμός και η εγκατάστασή του για την εκτέλεση του Έργου παρέχεται από τον Ανάδοχο. 

Η καταχώρηση των μεταδεδομένων θα γίνει με μέθοδο διπλής καταχώρησης. Το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας πρέπει να είναι ορθά δεδομένα ακριβείας μεγαλύτερης από 99,95%. Τα δεδομένα θα 
παραδοθούν στο ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με τις γραμμογραφήσεις που θα παρέχει το ΕΤΕΑΕΠ. Ο Ανάδοχος θα 
περιγράψει τη μεθοδολογία εξαγωγής/καταχώρησης μεταδεδομένων που προτείνει, καθώς και την 
διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου που διασφαλίζει την ακρίβεια της ορθότητας των δεδομένων και θα 
αξιολογηθεί για αυτήν. 

 Ασφάλεια 

Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας τηρούνται αυστηρές πολιτικές ασφάλειας σύμφωνα με ISO 27001:2013 
και προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. O Ανάδοχος καλείται να 
περιγράψει διεξοδικά στην προσφορά του τις πολιτικές ασφάλειας. Ενδεικτικά να περιγράψει πως θα 
εξασφαλίσει τα παρακάτω 

Στις θέσεις εργασίας των καταχωρητών: 
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• Δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε τοπικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (floppy disk drives, 
memory sticks, backup drives και άλλων φορητών μέσων αποθήκευσης) ή η μεταφορά δεδομένων 
μέσω άλλης τεχνολογίας μεταφοράς δεδομένων (Υπέρυθρες ακτίνες, Bluetooth κτλ) πέραν του 
τοπικού δικτύου που θα εγκατασταθεί. 

• Δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλο εξωτερικό δίκτυο.  

• Το προσωπικό του Αναδόχου θα έχει υπογράψει συμβάσεις εχεμύθειας και δεν θα φέρει στο χώρο 
εργασίας κινητό τηλέφωνο, φωτογραφική μηχανή ή όποια άλλη συσκευή σύλληψης πληροφορίας. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα περιγράψει το υλικό και το λογισμικό που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, 
διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δεδομένων και την υλοποίηση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος.  

Τέλος ο Ανάδοχος κατά την εκπόνηση της σχετικής Μελέτης Εφαρμογής οφείλει να παραδώσει Σχέδιο 
Ασφαλείας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Ο Ανάδοχος του Έργου καλείται να προμηθεύσει ή να αναπτύξει και παραμετροποιήσει κατάλληλα Σύστημα 
Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού (Παράγραφος 3.2.4.), το οποίο θα τροφοδοτηθεί: 

α) με τα ψηφιοποιημένα αρχεία και τα αντίστοιχα μεταδεδομένα τους που θα αντληθούν από την 
διαδικασία της Ψηφιοποίησης , και  

β) με τα ψηφιοποιημένα αρχεία και δεδομένα των υφιστάμενων ψηφιοποιήσεων. 
 

 Ποιοτικοί έλεγχοι αποδοχής ψηφιοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή 

Η ποιότητα των προϊόντων ψηφιοποίησης θα ελέγχεται δειγματοληπτικά από αρμόδια ομάδα 
δειγματοληπτικού ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω προκαθορισμένων ελέγχων ποιότητας και 
σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών σάρωσης.  

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των αρχείων που σαρώθηκαν θα πραγματοποιούνται με οπτική αντιπαραβολή 
των πρωτότυπων αρχείων και των σε ηλεκτρονική μορφή σαρωμένων. Αντίστοιχα, οι δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι των μεταδεδομένων θα πραγματοποιούνται με οπτική αντιπαραβολή των σαρωμένων αρχείων σε 
ηλεκτρονική αρχείων. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ελέγχων, αρμόδια στελέχη του Αναδόχου θα συνδράμουν υποστηρικτικά, ώστε οι 
έλεγχοι να ολοκληρώνονται στον συντομότερο δυνατό χρόνο. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται ως προς τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα 
πραγματοποιηθούν, είναι οι ακόλουθες: 

• Οι έλεγχοι, των σαρωμένων αρχείων και των αντίστοιχων μεταδεδομένων τους, 

• Θα γίνουν ξεχωριστοί έλεγχοι για τα σαρωμένα αρχεία και για τα μεταδεδομένα τους, 

• θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα δειγματοληψίας ANSI Z1.4_2003. 

• Οι έλεγχοι των σαρωμένων αρχείων και των μεταδεδομένων τους θα πρέπει να ικανοποιούν : 

A. Επίπεδο Εμπιστοσύνης 99,935%. Στην περίπτωση των μεταδεδομένων το επίπεδο ελέγχεται για τα 
2 πεδία που καταχωρήθηκαν με διπλή πληκτρολόγηση. 

B. Γενικό Επίπεδο Ελέγχου (General inspection Level) L τύπου ΙΙ. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω: 

• το δείγμα που θα ελέγχεται θα περιλαμβάνει 200 σαρωμένα αρχεία ή αντίστοιχα αρχεία 
μεταδεδομένων, 
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• δεν θα επιτρέπεται κανένα λάθος σε αρχείο 

• Η επιλογή δείγματος αρχείων θα γίνεται με τυχαίο τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Σε περίπτωση που ο αριθμός των λαθών για μία συγκεκριμένη παρτίδα υπερβαίνει το αποδεκτό όριο, 
το οποίο ορίζεται από τη μεθοδολογία ελέγχου που θα εφαρμοστεί,   

A. ο Ανάδοχος υποχρεούται για έλεγχο του συνόλου των σαρωμένων αρχείων. Εφόσον εντοπιστούν 
αρχεία με μη συμβατή με τις τιθέμενες στην παρούσα διακήρυξη προδιαγραφές ποιότητας 
σάρωσης, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται για επανάληψη της σάρωσης των συγκεκριμένων αρχείων 
ή για διόρθωση των λαθών. 

B. Αρμόδια ομάδα δειγματοληπτικού ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής θα πραγματοποιήσει νέο 
δειγματοληπτικό έλεγχο. Εφόσον ο αριθμός των λαθών που διαπιστωθούν από τον νέο 
δειγματοληπτικό έλεγχο, για τη συγκεκριμένη παρτίδα, υπερβαίνει εκ νέου το αποδεκτό όριο, τότε 
ο Ανάδοχος υποχρεούται για εκ νέου σάρωση του συνόλου των αρχείων της παρτίδας. Στην 
περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί νέος δειγματοληπτικός έλεγχος. 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αστοχία του Αναδόχου είναι μικρότερη από αυτή που ορίζει το 
Επίπεδο Εμπιστοσύνης, ο Ανάδοχος υποχρεούται απλά να επαναλάβει την ενέργειά του (νέα σάρωση ή 
διόρθωση των λαθών που εντοπίστηκαν) μόνο για τα αρχεία στα οποία διαπιστώθηκε αστοχία. Με την 
προϋπόθεση της διόρθωσης θα παραλαμβάνεται η σχετική παρτίδα. 

 

 Αυτόματη εξαγωγή δεδομένων ασφαλιστικού ιστορικού  

3.2.3.5.1. Παραμετροποίηση/Προσαρμογή OCR & Form Recognition 

Με γνώμονα τον μεγάλο όγκο ψηφιοποιημένης πληροφορίας θα γίνει επισταμένη προσπάθεια αυτόματης 
εξαγωγής δεδομένων ασφαλισμένων με αυτοματοποιημένες τεχνολογίες οπτικής αναγνώρισης 
χαρακτήρων (OCR) και φορμών (Form Recognition) με στόχο: 

• Την πληρέστερη αναζήτηση επί των ψηφιοποιημένων κειμένων. Ως λέξεις κλειδιά θα προσφέρουν 
ακριβέστερη αναζήτηση εγγράφων. 

• Την αυτόματη συμπλήρωση πινάκων ασφαλιστικής πληροφορίας ώστε σε αντιστοίχιση με την 
ψηφιοποιημένη εικόνα ο υπάλληλος να μπορεί να επιβεβαιώσει και να διορθώσει τα στοιχεία και να 
μειώσει τον χρόνο υπολογισμού του ασφαλιστικού ιστορικού. 

• Η αναγνώριση θα καλύπτει ταυτόχρονα την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα 
 

Οι εν λόγω διαδικασίες εξαγωγής είναι βοηθητικές και εμπεριέχουν ποσοστά λάθους που δεν επιτρέπουν 
τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό. 

Ο ανάδοχος ως πρώτο βήμα θα παραμετροποιήσει το εξειδικευμένο λογισμικό αναγνώρισης χαρακτήρων 
και φορμών για κάθε κατηγορία ψηφιοποιημένου υλικού. Εναλλακτικά, ο ανάδοχος μπορεί να αναπτύξει 
κατάλληλο λογισμικό αξιοποιώντας δόκιμες βιβλιοθήκες.  

Βασικός στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού αναγνώρισης του κειμένου και η βέλτιστη εξαγωγή της δομής 
του εγγράφου.  

Απαίτηση είναι και η διασύνδεση/μετάπτωση των εξαγομένων δεδομένων στο Σύστημα Διαχείρισης 
Ψηφιοποιημένου Υλικού (ΣΔΨΥ). 

Από τα άνωθι θα προκύψουν η Μελέτη βελτίωσης ποιότητας, το παραμετροποιημένο λογισμικό οπτικής 
αναγνώρισης χαρακτήρων και αναγνώρισης δομής φορμών και η διασύνδεση της εφαρμογής με το ΣΔΨΥ. 
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3.2.3.5.2. Εξαγωγή δεδομένων με αυτόματες μεθόδους  

Εφαρμόζοντας τις παραμετροποιημένες λειτουργίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και αναγνώρισης 
δομών φορμών, ο Ανάδοχος καλείται αυτοματοποιημένα να εξάγει την ασφαλιστική πληροφορία ανά 
έγγραφο και να την εισαγάγει στο Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού 

Θα πρέπει να υπάρχει αντιστοίχιση της εξαγόμενης με αυτόματες μεθόδους πληροφορίας με το μέρος της 
ψηφιοποιημένης εικόνας από όπου εξήχθη, ούτως ώστε με ευκολία ο υπάλληλος που επεξεργάζεται την 
ασφαλιστική υπόθεση να πραγματοποιεί αντιπαραβολές 

 

 Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα παραμετροποιήσει ή θα αναπτύξει λογισμικό για το Σύστημα 
Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού (ΣΔΠΥ). Ως βασική λειτουργικότητα, το ΣΔΠΥ απαιτείται να επιτυγχάνει 
τους εξής στόχους:  

1. να εξασφαλίζει την ταχεία αναζήτηση, την αξιόπιστη εύρεση και την πλήρη, κατανοητή προβολή 
του ζητούμενου υλικού και των σχετιζόμενων μεταδεδομένων και δεδομένων εξαχθέντων με 
αυτόματες μεθόδους με σκοπό την άντληση ασφαλιστικών στοιχείων και συμπερασμάτων για την 
υποστήριξη της καθημερινής κύριας υπηρεσιακής λειτουργίας του Φορέα, και  

2. να παρέχει τη δυνατότητα μεμονωμένης ή/και μαζικής διαχείρισης (εισαγωγής, επεξεργασίας, 
διαγραφής) του ψηφιοποιημένου υλικού και των μεταδεδομένων από χρήστες με τα κατάλληλα 
δικαιώματα. 

3. να επιτυγχάνει την διασφάλιση της μη δυνατότητας αλλοίωσης στα ψηφιοποιημένα έγγραφα με 
την ενσωμάτωση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής. 

Αναλυτικότερα, ως κυριότερα χαρακτηριστικά του ΣΔΨΥ, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την επίτευξη 
της ζητούμενης λειτουργικότητας και των επιμέρους συμπληρωματικών διεργασιών, αναφέρονται τα εξής: 

 Διαχείριση ψηφιοποιημένου υλικού και μεταδεδομένων 

Απαιτείται να παρέχεται σε διαπιστευμένους χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα, η δυνατότητα 
προσθήκης, επεξεργασίας και διαγραφής του ψηφιοποιημένου υλικού και των μεταδεδομένων.  

Παρόλο που προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας ως 
προς την ορθότητα του παραγόμενου ψηφιακού υλικού και των μεταδεδομένων κατά την διαδικασία της 
Ψηφιοποίησης, θεωρείται απαραίτητο να είναι εφικτή και η μεταγενέστερη διαχείριση τους από τους 
χρήστες / υπαλλήλους του Ταμείου και με δικαιώματα πρόσβασης που θα έχουν σχέση με τη θέση τους στο 
οργανόγραμμα. Αναφέρεται ότι, ενδεικτικά θα πρέπει να υποστηρίζεται από το Λογισμικό η διαχειριστική 
δυνατότητα:  

• τροποποίησης του ψηφιοποιημένου εγγράφου ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, π.χ. 
διαστάσεις, προσανατολισμός, ευκρίνεια, μεγέθυνση περιεχομένου, και η εκ νέου ψηφιακή 
υπογραφή του από τον χρήστη που θα έχει σχετική εξουσιοδότηση – στην περίπτωση αυτή το 
σύστημα θα πρέπει να κρατάει όλα τα ενδιάμεσα αρχεία που δημιουργούνται και να προκύπτει με 
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ασφαλή τρόπο κάθε αλλαγή που έχει γίνει – ο υποψήφιος θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο με 
τον οποίο το λογισμικό καλύπτει τη δυνατότητα αυτή 

• τροποποίησης τιμών των σχετιζόμενων μεταδεδομένων όλων των κατηγοριών (ταυτοποίησης, 
ασφαλιστικών, φυσικής συσχέτισης και τοποθέτησης κ.λ.π.),  

• σύνδεσης / αποσύνδεσης ψηφιακών εγγράφων σε εννοιολογικές ομάδες εγγράφων (φάκελος ή ή 
υπόθεση) με παράλληλη δυνατότητα ένταξης των ψηφιοποιημένων εγγράφων σε ροές εργασίας  

• διαγραφής / προσθήκης νέου ψηφιακού υλικού,  
• ορισμού και κατηγοριοποίησης νέων (custom) πεδίων μεταδεδομένων,  
• σήμανσης (flag) υλικού και μεταδεδομένων με δείκτη επιβεβαίωσης ορθότητας για την ενίσχυση 

της αξιοπιστίας 
• υποστήριξης, πέρα από την μεμονωμένη εφαρμογή των παραπάνω ενεργειών για συγκεκριμένο 

περιεχόμενο, της διαχείρισης περιεχομένου μαζικής κλίμακας (ομαδοποιημένου - grouping), με την 
κατάλληλη διαβάθμιση δικαιωμάτων χρήστη και όπου τουλάχιστον αυτό είναι εφικτό από την φύση 
της ενέργειας 

 Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων 

Απαιτείται να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης (δημιουργίας, επεξεργασίας, διαγραφής) χρηστών, 
ομάδων χρηστών, διαβαθμίσεων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων τους στις λειτουργίες και τα αντικείμενα 
του Λογισμικού. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον τρεις ομάδες χρηστών:  

• απλοί χρήστες, οι οποίοι θα έχουν μόνο δικαιώματα αναζήτησης και εμφάνισης ψηφιοποιημένου 
υλικού και πληροφορίας μεταδεδομένων,  

• χρήστες με αυξημένα δικαιώματα, οι οποίοι θα έχουν επιπλέον την δυνατότητα μεμονωμένης 
διαχείρισης (προσθήκης, επεξεργασίας, διαγραφής) του περιεχομένου του Λογισμικού, και  

• διαχειριστές, οι οποίοι θα έχουν επιπλέον δυνατότητες μαζικής διαχείρισης (προσθήκης, 
επεξεργασίας, διαγραφής) περιεχομένου, δυνατότητες τροποποίησης ρυθμίσεων λειτουργίας του 
Λογισμικού, διαχείρισης (δημιουργίας, επεξεργασίας, διαγραφής) χρηστών κ.λ.π. 

Για κάθε χρήστη θα πρέπει να ορίζεται, η θέση του στο οργανόγραμμα του φορέα και η συσκευή ψηφιακής 
υπογραφής που χρησιμοποιεί (τουλάχιστον για τους χρήστες με αυξημένα δικαιώματα και τους 
διαχειριστές). Το ΣΔΨΥ θα πρέπει να διασυνδεθεί με την υφιστάμενη υποδομή υπηρεσιών καταλόγου που 
διαθέτει ο φορέας ή όπως αυτή θα διαμορφωθεί με βάση τη γενικότερη στρατηγική ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που θα ακολουθηθεί ευρύτερα, ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη χρήσης πολλαπλών 
ψηφιακών διαπιστευτηρίων από κάθε χρήστη (LDAP synchronization). 

 Χρήση και διαχείριση του Λογισμικού μέσω διαδικτυακού γραφικού περιβάλλοντος 
λειτουργίας (GUI) 

Απαιτείται να παρέχεται αποκλειστικά διαδικτυακό γραφικό περιβάλλον λειτουργίας (GUI) ως front-end 
χρήσης και διαχείρισης του Λογισμικού και όλων των λειτουργιών του, το οποίο θα είναι προσπελάσιμο από 
πιστοποιημένους χρήστες και διαχειριστές μέσω σύγχρονου φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser). Το 
design του GUI θεωρείται απαραίτητο να έχει responsive ή adaptive ιδιότητες ώστε να προσαρμόζεται 
αυτόματα στις διαστάσεις της εκάστοτε οθόνης προβολής (π.χ. οθόνη υπολογιστή, tablet, κινητού). 
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην φιλικότητα και ευχρηστία του User Interface (UI) χρήσης του 
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Λογισμικού, καθώς η πλειοψηφία των χρηστών θα είναι εισαγωγικού ή μεσαίου επιπέδου χρήστες 
διαδικτυακών εφαρμογών.  

Η σχεδίαση της διεπαφής του χρήστη θα πρέπει να είναι οικεία, να είναι της αρχής διεπαφή ενός 
παραθύρου (one window interface), με  φόρμες δυναμικά μεταβαλλόμενες κατά την πρόοδο των επιλογών 
του χρήστη και αντικείμενα αλληλεπίδρασης (interaction) για να ελαχιστοποιηθεί η δυσκολία προσαρμογής 
του χρήστη και να αυξηθεί η αποδοτικότητα χρήσης. Ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει ανεκτό αριθμό 
ανατροφοδοτήσεων (feedback) και παραθύρων διαλόγου ή ελέγχου ροής διεργασιών, ώστε να 
αντιλαμβάνεται την κατάσταση (status) της λειτουργίας της εφαρμογής, χωρίς όμως να κατακλύζεται 
(overwhelm) από μακροσκελή και υψηλής συχνότητας βοηθητικά ενημερωτικά μηνύματα πληροφόρησης 
που θα προκαλέσουν σύγχυση και παρακώλυση.  

Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίζεται από το UI η επιλογή αναίρεσης / επανάληψης (redo / undo) 
ενεργειών του χρήστη, για να δοθεί στον τελικό χρήστη μεγαλύτερος βαθμός κατανόησης, ελέγχου και 
διόρθωσης λαθών κατά την λειτουργική διαδικασία. Θα πρέπει ακόμη να παρέχεται η δυνατότητα 
ενσωμάτωσης απλής και προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε κάθε έγγραφο 

 Αποθήκευση και προστασία του περιεχομένου του Λογισμικού 

Για την αποθήκευση των δεδομένων της εφαρμογής, θα χρησιμοποιηθεί σχεσιακό σύστημα βάσης 
δεδομένων (RDBMS), προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση του αναμενόμενα αυξημένου όγκου τους.  

Δύναται να χρησιμοποιηθούν και NoSQL βάσεις δεδομένων, όπου κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, είναι 
υποχρεωτική η αποθήκευση των παραγόμενων ψηφιακά υπογεγραμμένων αρχείων του ψηφιοποιημένου 
υλικού στο file system, προκειμένου σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS να μπορούν να ανακτηθούν στο 
διηνεκές. 

Απαραίτητη προϋπόθεση σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αποτελεί η ενσωμάτωση και χρήση 
κατάλληλων μηχανισμών και πρωτοκόλλων για έλεγχο και κρυπτογράφηση των δεδομένων και των 
αρχείων, τόσο κατά την διακίνηση όσο και κατά την αποθήκευση τους (ένθεση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής και τήρηση διαδικασιών που διασφαλίζουν την μη αλλοίωση των αρχείων στο διηνεκές 
σύμφωνα με τον κανονισμό eIDAS). Τονίζεται ότι, βασικότατη παράμετρος αποδεκτής λειτουργίας 
ολόκληρου του Λογισμικού συνιστά η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων, η εγγύηση της πιστοποιημένης και εξουσιοδοτημένης χρήσης και η ακεραιότητα και 
διαθεσιμότητα των σχετιζόμενων δεδομένων και αρχείων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής θα δύναται να 
ορίζει και να παραμετροποιεί το είδος (on demand/scheduled, full/differential) και την χρονική συχνότητα 
της αυτόματης διαδικασίας λήψης backup της Βάσης Δεδομένων και του αποθηκευμένου στο file system 
περιεχομένου του Λογισμικού.  

 Παρακολούθηση και καταγραφή συμβάντων χρήσης του Λογισμικού 

Απαιτείται να πραγματοποιείται αναλυτική καταγραφή (loging) όλων των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα 
στο σύστημα (π.χ. αναζητήσεις, καταχωρήσεις, τροποποιήσεις, διαγραφές) συμπεριλαμβανομένων όλων 
των απαραίτητων αναγνωριστικών στοιχείων των συμβάντων (όπως χρήστης, ώρα, ενέργεια, έκβαση της 
ενέργειας και σχετικό αντικείμενο / οντότητα του λογισμικού κ.λ.π.).  
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Θα είναι δυνατή η χρονική ιχνηλάτηση των ενεργειών και τροποποιήσεων του ψηφιακού περιεχομένου και 
των μεταδεδομένων και η επαναφορά τους σε προγενέστερη κατάσταση. Αναλυτική περιγραφή του 
Συστήματος Loging δίνεται στην ενότητα «Υποσύστημα Χρονοσήμανσης και Διατήρηση Αρχείου 
Συναλλαγών (Loging)» 

 Παραμετροποίηση και επέκταση του Λογισμικού 

Απαιτείται να παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης παραμετροποίησης και επέκτασης των λειτουργιών 
πρόσβασης στα δεδομένα μετά την παράδοση του από τον Ανάδοχο, με δημιουργία και ενσωμάτωση 
κώδικα από ομάδα προγραμματιστών (ιδίων μέσων ή εξωτερικής επιλογής) του Ταμείου. Για την 
ικανοποίηση αυτής της απαίτησης, το Λογισμικό θα πρέπει να παραδοθεί με τα κατάλληλα υποστηρικτικά 
μέσα που θα το επιτρέπουν. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι θα πρέπει να συνοδεύεται, τουλάχιστον, από 
αναλυτικό εγχειρίδιο τεκμηρίωσης του API ή του SDK που θα διαθέτει καθώς και του σχεδιασμού της Βάσης 
Δεδομένων (developer’s documentation). Παράλληλα, θα παρέχεται η κατάλληλη άδεια για την δυνατότητα 
ελεύθερης και δωρεάν μεταγενέστερης επέμβασης στον πηγαίο κώδικα χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις του 
Ταμείου προς τον Ανάδοχο, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος σταματήσει να υποστηρίζει και να διαθέτει το 
σχετικό λογισμικό στο μέλλον. 

 

  Αναζήτηση, εύρεση και προβολή ψηφιοποιημένου υλικού και μεταδεδομένων 

Απαιτείται να παρέχεται στους χρήστες της εφαρμογής, η δυνατότητα εύρεσης του ψηφιοποιημένου υλικού 
και των αντίστοιχων μεταδεδομένων με χρήση εναλλακτικών και πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης. Θα 
παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης όρων τόσο εντός των εξαχθέντων με αυτοματοποιημένες μεθόδους 
δεδομένων (OCR) όσο και μεταξύ των πεδίων των μεταδεδομένων τους.  

Κάθε ψηφιοποιημένο έγγραφο σχετίζεται με τα πεδία μεταδεδομένων που παράγονται σύμφωνα με την 
παράγραφο «3.2.3. Εξαγωγή & Καταχώρηση μεταδεδομένων για την τεκμηρίωση του ασφαλιστικού 
ιστορικού». 

Τα εν λόγω πεδία, πέρα από την χρησιμότητα της ασφαλιστικής ή χωρικής πληροφορίας που περιέχουν, 
είναι απαραίτητο να δύναται να συμπεριληφθούν ως κριτήρια της διαδικασίας αναζήτησης.  

Χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα (Διαχειριστής), θα είναι δυνατό να ορίζει ποια πεδία / κριτήρια 
(μεταδεδομένων ή μη) θα είναι διαθέσιμα προς επιλογή στον τελικό χρήστη για την διαδικασία της 
αναζήτησης εγγράφων.  

Κάθε ψηφιοποιημένο έγγραφο, θα δύναται να προβληθεί μαζί με όλα τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με 
αυτό, ώστε ο χρήστης να έχει την ευχέρεια να λάβει και να εκτιμήσει τάχιστα και εμπεριστατωμένα όλη την 
παρεχόμενη πληροφορία.  

Επιπλέον, λόγω της δυνατότητας άμεσης προσπέλασης και ολοκληρωμένης προβολής του περιεχομένου 
του ψηφιοποιημένου υλικού, ο χρήστης που θα προβαίνει στην επεξεργασία των πεδίων των 
μεταδεδομένων, θα μπορεί με αξιοπιστία και ακρίβεια να ελέγχει την ορθότητα των τιμών τους πριν 
προχωρήσει σε επιβεβαίωση ή τροποποίηση αυτών. 
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Σε επόμενη οθόνη θα προβάλλονται και οι συσχετιζόμενοι πίνακες ασφαλιστικής πληροφορίας που θα 
έχουν εξαχθεί με αυτόματες μεθόδους. Τα πεδία του πίνακα θα πρέπει να είναι επεξεργάσιμα, και εύκολα 
να αντιστοιχίζονται με το μέρος της εικόνας του ψηφιοποιημένου υλικού από το οποίο προέκυψαν.  

Ο τρόπος αντιπαραβολής της εξαχθείσας πληροφορίας με την εικόνα θα οριστικοποιηθεί στη Μελέτη 
Εφαρμογής του παρόντος Τμήματος.  

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης (ψηφιοποιημένο έγγραφο, μεταδεδομένα, ασφαλιστικοί πίνακες) θα 
πρέπει να μπορούν να εξαχθούν σε ηλεκτρονικά έγγραφα της μορφής PDF, CSV, xlsx.  

  Προγραμματιστική Διεπαφή (API) 

Απαιτείται να παρέχεται η υποστήριξη προτυποποιημένων προγραμματιστικών διεπαφών (API) για την 
επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων του Λογισμικού με εξωτερικές εφαρμογές και συστήματα.  

Η Προγραμματιστική Διεπαφή θα πρέπει να παρέχει αυθεντικοποιημένη πρόσβαση βάσει κριτηρίων 
αναζήτησης σε:  

 Ψηφιοποιημένο έγγραφο (JPG, PNG εικόνα, PDF) 

 Μεταδεδομένα (XML, JSON μορφή) 

 Ασφαλιστικούς Πίνακες (XML, JSON μορφή) 

 Μετάπτωση παλαιότερων ψηφιοποιήσεων 

Το ΕΤΕΑΕΠ διαθέτει ψηφιακό υλικό και μεταδεδομένα από παλαιότερα έργα ψηφιοποίησης, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΤΕΑΕΠ ΟΓΚΟΣ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ SERVER 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ 

ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΕΑΠΟΖΟ ~40.000 JPG / 
~25GB 

1979-
1993:μισθ. 

καταστάσεις & 
1960-1978: 

καρτέλες ασφ/νων 

2 Όνομα/Επώνυμο ασφαλισμένου, 
Επωνυμία Εργοδότη, Έτη Από / Έως, 

Α/Α ανά φύλλο 

ΤΕΑΥΕΚ ~300GB 1998 (252) 
1999 (1765) 

2000 (42973) 
2001 (302181) 
2002 (384124) 
2003 (185835) 

2004 (143) 
2008 (7443) 

~60 Έτος, Αριθμός γραμματίου 
είσπραξης, Φυσικός φάκελος / Classer 
που βρίσκεται "φυσικά" το έγγραφο, 

Επωνυμία Εργοδότη, Αριθμός μητρώου 
εργοδότη, Ποσό πληρωμής, 

Μισθολογική Περίοδος, Ημ/νία 
Έκδοσης Παραστατικού 
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ΤΕΑΗΕ ψηφιοποιημένο 
υλικό σε jpeg - 

250GB  

έτη 1978-1986 6 Ευρετήριο ανά εργοδότη 

ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ ψηφιοποιημένο 
υλικό σε jpeg - 

70GB  

Ψηφιοποίηση 
συνολικού αρχείου 

ασφαλισμένων 
τομέα 

2 ΑΜ Ασφαλισμένου 

ΤΠΔΥ ψηφιοποιημένο 
υλικό σε jpg - 1,57 

GΒ, 

1969 - 1995 : 
5.451 καρτέλες 
αναγνώρισης 

προϋπηρεσίας στο 
ΤΠΔΥ 

~30 Κωδικός καρτέλας, επίθετο, 
όνομα , πατρώνυμο, υπηρεσία, 

διαδρομή αρχείου                        
(προκειμένου να εμφανίζεται η 

σκαναρισμένη καρτέλα) Αναζήτηση με 
όνομα και επίθετο 

ΤΕΑΥΕΚ έχει εισαχθεί 
στο ΠΣ του τέως 

ΤΕΑΥΕΚ 

7/1963-
11/1981 

~ 60 Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΜ 
ασφαλισμένου 

 

Η μετάπτωση παλαιότερων ψηφιοποιήσεων αφορά τη μεταφορά του υφιστάμενου ψηφιοποιημένου 
υλικού και των μεταδεδομένων του από τα άνωθι συστήματα στο νέο Σύστημα Διαχείρισης 
Ψηφιοποιημένου Υλικού. 

Κατά την μετάπτωση των ψηφιακών εγγράφων μπορεί να απαιτηθεί ο μετασχηματισμός format των 
αρχείων (με εγγυημένη μη απώλεια πληροφορίας), και όπου κριθεί δυνατόν η αυτοματοποιημένη 
διόρθωση (όπως auto-rotation εικόνων, διόρθωση αντίθεσης, φωτεινότητας). 

Ως προς τα μεταδεδομένα θα αντιστοιχηθούν τα υπάρχοντα δεδομένα στο νέο υπερσύνολο μεταδεδομένων 
στο υπό εξέλιξη Σύστημα.  

Το ΣΔΨΥ οφείλει να προβλέψει ένα πλήθος μεταδεδομένων που καλύπτει πέραν των αναγκών της 
παρούσας ψηφιοποίησης όπως ορίζονται στην παράγραφο  3.2.3. «Εξαγωγή & Καταχώρηση μεταδεδομένων 
για την τεκμηρίωση του ασφαλιστικού ιστορικού», και τα σύνολα των παλαιοτέρων ψηφιοποιήσεων. Η 
οριστικοποίηση και αντιστοίχιση θα πραγματοποιηθεί στην περίοδο Μελέτης Εφαρμογής.  

 

 Ανάπτυξη Διαλειτουργικοτήτων 

Στο πλαίσιο του Π.Ε.5, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει διεπαφές λογισμικού για να επιτευχθεί η 
διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα. Ειδικότερα: 

 Κόμβος (Middleware) Διαλειτουργικότητας 

Ο προς ανάπτυξη κόμβος Διαλειτουργικότητας αποτελεί ένα κεντρικό σημείο διαχείρισης υπαρχόντων και 
νέων διαλειτουργικοτήτων Δημοσίων φορέων. Προσφέρει ένα ενδιάμεσο επίπεδο εξυπηρέτησης ψηφιακών 
υπηρεσιών και ανταλλαγής δεδομένων, παρέχοντας ένα στρώμα (abstraction layer) το οποίο θα καλύπτει 
οποιαδήποτε ενδεχόμενη πολυπλοκότητα ετερογενών συστημάτων προσφέροντας έναν ξεκάθαρο τρόπο 
επικοινωνίας με τα web services. Στην κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητες οι εξής κύριες δράσεις: 
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• Υλοποίηση νέων Διαλειτουργικοτήτων με Δημοσίους φορείς.  

• Πρόσβαση στο σύνολο των διαλειτουργικοτήτων (υπαρχόντων και νέων) για τις εσωτερικές εφαρμογές 
του Φορέα μέσω Προγραμματιστικής Διεπαφής (Π.5.1.1) 

• Εξυπηρέτηση των web services Ασφαλιστικής Πληροφορίας (Π.5.2) και Ανοιχτών Δεδομένων Open Data 
(Π.5.3)  

 
Διάγραμμα 1. 

 

3.2.5.1.1. Υποστηρικτικές λειτουργίες 

Η προς υλοποίηση υποδομή διαλειτουργικότητας θα πρέπει να παρέχει λειτουργίες όπως: 

• Αυθεντικοποίηση Χρηστών 

Πιστοποίηση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) που καταναλώνει ένα web 
service ή χρησιμοποιεί την διεπαφή Π.5.1.1.  

• Έλεγχος Δικαιωμάτων Πρόσβασης Χρηστών 

Διαχείριση των δικαιωμάτων χρήσης κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας ή διεπαφής βάσει χρήστη.  

• Ιχνηλασιμότητα (Auditing) 

Καταγραφή πληροφοριών πρόσβασης σε κάθε web service και διεπαφή ανά κλήση. (Περισσότερα στην 
παράγραφο : Auditing) 

• Διαχείριση εξαιρέσεων/σφαλμάτων 
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Μηχανισμός διαχείρισης εξαιρέσεων, σφαλμάτων, καταγραφής συμβάντων και ενημέρωσης διαχειριστή. 

 

Αναλυτικότερα ως προς τις κεντρικές δράσεις: 

3.2.5.1.2. Νέες Διαλειτουργικότητες 

Με στόχο την εκμετάλλευση υπάρχουσας πληροφορίας τρίτων συστημάτων προδιαγράφεται η 
διαλειτουργικότητα με τους εξής φορείς/συστήματα: 

• ΔΙΑΣ Α.Ε. για επιβεβαίωση ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού 

• Web μητρώο ΕΦΚΑ για στοιχεία των ασφαλισμένων 

• Ελληνική Αστυνομία για διασταύρωση στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας 

• TAXISnet: Υπηρεσίες e-αυθεντικοποίησης και επιβεβαίωση ΑΦΜ 

 

Ο Φορέας δύναται να αντικαταστήσει κάποια από τις άνωθι διαλειτουργικότητες αναλόγως της ωριμότητας 
εκάστης υπηρεσίας, της συμφωνίας με τον διαχειριστή της προσφερόμενης διαλειτουργικότητας και 
πιθανών εξελίξεων νέων υπηρεσιών.  

3.2.5.1.3. Υπάρχουσες Διαλειτουργικότητες 

Ο Ανάδοχος σε συνέργεια με τον Φορέα και τις υπηρεσίες του καλείται να διασυνδέσει τον κόμβο με τις 
κάτωθι υπάρχουσες διαλειτουργικότητες2: 

• eΔΑΥΚ με ΑΑΔΕ. Εφαρμογή κατανάλωσης SOAP web service της ΑΑΔΕ και εισαγωγής της 
πληροφορίας Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης σε βάση δεδομένων. 

• Αυθεντικοποίηση με ΑΑΔΕ. Αυθεντικοποίηση πολιτών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Μηναίων 
Ενημερωτικών Δελτίων Συντάξεων και Βεβαιώσεων Εξαγοράς με τη χρήση oAuth και oAuth2 
πρωτοκόλλου αντιστοίχως. 

• ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ. Χρήση της υπηρεσίας "Ανεύρεσης ΑΜΚΑ με βάση δημογραφικά στοιχεία 
(DATA2AMKA)" της ΗΔΙΚΑ προς επιβεβαίωση ΑΜΚΑ και λήψη προσωπικών στοιχείων 
ασφαλισμένου 

• Ασφαλιστικά στοιχεία από οριστικοποιημένες ΑΠΔ του ΕΦΚΑ. 

• Εθνικό δημοτολόγιο - ΟΠΣΕΔ (Υπό υλοποίηση - αναμένεται έκδοση ΚΥΑ) 

 

Στο πλαίσιο διαχείρισης των διαλειτουργικοτήτων θα γίνει συγκέντρωση των διαπιστευτηρίων πρόσβασης 
για εκάστη υπηρεσία και κεντρική καταγραφή των κλήσεων στο ενιαίο σύστημα Ιχνηλασιμότητας (Π.5.4 
Auditing).  

 

 Προγραμματιστική Διεπαφή (API) 

                                                             
2 Η δημιουργία των προγραμματιστικών διεπαφών των υπαρχόντων διαλειτουργικοτήτων είναι υποχρέωση 
του Φορέα σε ανεξάρτητο Υποέργο (Υπ.2 Π.1.8). 
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Ο κόμβος Διαλειτουργικότητας καλείται να διασυνδεθεί με τις υπάρχουσες διαλειτουργικότητες του Φορέα 
με τρίτους φορείς σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και με τις υπό 
υλοποίηση διαλειτουργικότητες.  

Το αποτέλεσμα αυτής της διασύνδεσης θα εκτίθεται προς τις εσωτερικές εφαρμογές του Φορέα μέσω 
Προγραμματιστικής Διεπαφής που θα επιτρέπει τη διενέργεια κλήσεων προς όλες τις υπηρεσίες 
διαλειτουργικότητας3.  

Κάθε κλήση στην εσωτερική διεπαφή θα απαιτεί αυθεντικοποίηση χρήστη, έλεγχο δικαιωμάτων 
πρόσβασης, καταγραφή κλήσεων και διαχείριση εξαιρέσεων.   

3.2.5.2.1. Εξυπηρέτηση εξωστρεφών Web Services 

Ο κόμβος Διαλειτουργικότητας έχει την ευθύνη άντλησης ασφαλιστικής και στατιστικής πληροφορίας4 κατά 
περίπτωση από τον Κόμβο Ασφαλιστικής Πληροφορίας του Φορέα ούτως ώστε να εξυπηρετήσει τις δύο 
διαδικτυακές υπηρεσίες (Web Services) Ασφαλιστικής Πληροφορίας και Ανοιχτών Δεδομένων.  

3.2.5.2.2. Γενικές Απαιτήσεις Διαδικτυακών Υπηρεσιών 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τις αρχές σχεδίασης των τεχνολογικών προτύπων όπως 
περιγράφονται στην πύλη Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Προτύπων Διαλειτουργικότητας. (http://www.e-gif.gov.gr/) 

Ειδικότερα θα πρέπει να υιοθετηθούν οι συστάσεις του World Wide Web Consortium (W3C) για ανοιχτά 
πρότυπα όπως: 

• XML και XSD για την περιγραφή των σχημάτων των ανταλλασσόμενων εγγράφων 

• Πρωτόκολλο επικοινωνίας για την ανταλλαγή XML μηνυμάτων το Simple Object Access Protocol 
(SOAP) 

• Το πρότυπο WSDL (Web Services Description Language) για τον ορισμό και περιγραφή της 
λειτουργικότητας κάθε web service 

• Το πρωτόκολλο UDDI (Universal Description Definition and Integration) για τη δημοσίευση των 
υπηρεσιών με τη μορφή ληξιαρχείου καταγραφής θα χρησιμοποιηθεί  

• Τέλος για την ασφάλεια του Διαδικτυακών Υπηρεσιών θα γίνει χρήση του προτύπου WS-Security 

 

Σε κάθε Διαδικτυακή Υπηρεσία πέραν της παραγωγικής θα πρέπει να υποστηρίζεται και πιλοτική λειτουργία 
με δοκιμαστικά δεδομένα ώστε τόσο ο Φορέας όσο και τρίτοι φορείς να μπορούν σε ασφαλές και 
ελεγχόμενο περιβάλλον να διασυνδέονται για δοκιμαστικούς ελέγχους. 

Θα πρέπει να παράγονται αναφορές χρήσης με όλα τα στατιστικά στοιχεία του κόμβου Διαλειτουργικότητας 
και των Διαδικτυακών Υπηρεσιών (web services). 

Η προσθήκη μίας νέας διαδικτυακής υπηρεσίας στον κόμβο διαλειτουργικότητας θα πρέπει να αποτελεί μία 
μοντελοποιημένη διαδικασία που δεν θα απαιτεί την εκ νέου ρύθμιση ή επέκταση του παρόντος 
συστήματος. 

 

                                                             
3 Όλες οι κλήσεις μέσω του κόμβου Διαλειτουργικότητας για κάθε υπηρεσία θα καταγράφονται στο 
σύστημα Ιχνηλασιμότητας - Auditing (Π.5.4). 

4 Ο Κόμβος Ασφαλιστικής Πληροφορίας είναι υποχρέωση του Φορέα σε ανεξάρτητο Υποέργο (Υπ.2 Π.1.6). 
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 Web Service Ασφαλιστικής Πληροφορίας 

Ο κόμβος Διαλειτουργικότητας έχει πρόσβαση στον Κόμβο Ασφαλιστικής Πληροφορίας μέσω της διεπαφής 
(Υπ.2 Π.1.7 API) όπως περιγράφεται και στο διάγραμμα 1.  

Με την διασύνδεση αυτή υποστηρίζεται η Διαδικτυακή Υπηρεσία (Web Service) Ασφαλιστικής Πληροφορίας 
η οποία θα μπορεί να διαθέτει με αυτοματοποιημένο και οργανωμένο τρόπο την ασφαλιστική πληροφορία 
που κατέχει ο Φορέας ανά ασφαλισμένο/συνταξιούχο σε εγκεκριμένους και με κατάλληλα δικαιώματα 
χρήστες τρίτων φορέων του Δημοσίου.  

Θα υπάρχει η δυνατότητα πέραν της αναζήτησης ατομικού φακέλου η ανάκτηση ευρύτερων συνόλων (με 
την αυστηρή προϋπόθεση ότι έχουν δοθεί τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήστη). Η διαδικασία ανάκτησης 
συνόλων θα γίνεται τμηματικά για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας. 

Η αναζήτηση5 θα γίνεται με μοναδικά στοιχεία όπως ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αρ.μητρώου (ή οποιουδήποτε αριθμού 
προσδιοριστεί με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης) ή στην περίπτωση 
συνόλων συνδυαστικά με Τομέα και χρονολογικό εύρος.  

Οποιαδήποτε κλήση οφείλει να καταγράφεται αυστηρά στο σύστημα Ιχνηλασιμότητας.   

 Web Service Ανοιχτών Δεδομένων Open Data 

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία Ανοιχτών Δεδομένων καλείται να προσφέρει πρόσβαση σε στοιχεία Ετησίου και 
Μηνιαίου Στατιστικού Χαρακτήρα καθώς και άλλων δεδομένων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
“ανοικτά” (Ν. 4305/2014 και Ν. 3448/2006). 

Ενδεικτικά αναφέρονται ως τέτοια στοιχεία το πλήθος εκδόσεων αποφάσεων Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ 
ανά πρώην Τομέα και ανά χρονική περίοδο, στοιχεία οικονομικού ενδιαφέροντος, 
νέα/αναρτήσεις/διακηρύξεις.  

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για εύκολη προσθήκη και νέων συνόλων δεδομένων (datasets) όπως επί 
παραδείγματι κωδικοποιημένη ασφαλιστική νομοθεσία. 

Η πληροφορία θα αντλείται από τον κόμβο Ασφαλιστικής Πληροφορίας μέσω του κόμβου 
Διαλειτουργικότητας.  

Η πρόσβαση στην υπηρεσία θα είναι ελεύθερη, με καταγραφή κλήσεων στο σύστημα Ιχνηλασιμότητας και 
τήρηση στατιστικών στοιχείων. Πρόβλεψη οφείλει να υπάρχει για τον περιορισμό υπέρμετρων κακόβουλων 
κλήσεων και γενικότερων δικτυακών επιθέσεων.  

Τα μεταδεδομένα και ο υπερσύνδεσμος πρόσβασης στο Web Service θα αναρτηθούν και στον Κεντρικό 
Κατάλογο Δημοσίων Δεδομένων http://data.gov.gr/ ακολουθώντας τις συστάσεις της πύλης για 
Συνδεδεμένα Ανοικτά δεδομένα. 

 

 Auditing 

Η υπηρεσία Ιχνηλασιμότητας (Auditing) αποτελεί ένα μηχανισμό καταγραφής πληροφορίων για όλες τις 
διαλειτουργικότητες με Δημοσίους φορείς (άμεσης κλήσης ή μέσω διεπαφής API), τις προσφερόμενες 
εξωστρεφείς διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) του Φορέα και της λειτουργίας των Υπηρεσιών μίας 
Στάσης (One Stop Shop). Λαμβάνει σε  κάθε κλήση υπηρεσίας μετά από επιτυχημένη αυθεντικοποίηση 
χρήστη.  

                                                             
5 Οι ακριβείς προδιαγραφές αναζήτησης θα οριστικοποιηθούν στην μελέτη εφαρμογής μεταξύ Αναδόχου 
και Φορέα.  
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 Ειδοποιήσεις 

Σε περίπτωση ασυνήθιστης χρήσης το σύστημα οφείλει αυτόματα να ενημερώνει μέσω email τους 
διαχειριστές του συστήματος. 

Απαιτήσεις: 

• Ενημερώσεις (Notifications) σε διαχειριστές (administrators) σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης 

• Ενημερώσεις (Notifications) σε διαχειριστές (administrators) σε περίπτωση πτώσης λειτουργίας ή 
πολλαπλών λαθών 

 Στοιχεία καταγραφής 

Είναι αναγκαία η τήρηση μηχανισμού καταγραφής και εποπτείας των κλήσεων και των μηνυμάτων μεταξύ 
των συστημάτων. Τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται είναι: 

 

• Οι κλήσεις των Web Services που πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς ή ανεπιτυχώς περιλαμβάνοντας τα 
δεδομένα εισόδου, την ταυτότητα (ή ισοδύναμη πληροφορία) του καλούντος χρήστη, την 
ταυτότητα του καλούντος πληροφοριακού συστήματος, την υπηρεσιακή μονάδα και τον φορέα που 
κάλεσε το Web Service. 

• Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις απαιτούνται από τον καλούντα και τηρούνται πληροφορίες για τη 
διεργασία, τη συναλλαγή, την ταυτότητα ή το φάκελο της υπόθεσης του καλούντος για την οποία 
ζητούνται τα δεδομένα. 

• Τα δεδομένα εξόδου ή receipts, ή τα μηνύματα λάθους που αποκρίθηκε το περιβάλλον 
διαλειτουργικότητας κατά την κλήση των Web Services. 

• Η ταυτότητα του παραγωγικού συστήματος και γενικότερα της πηγής των δεδομένων του ΕΤΕΑΕΠ, 
από την οποία αντλήθηκαν δεδομένα από το περιβάλλον διαλειτουργικότητας και παρασχέθηκαν 
μέσω Web Services. Επίσης τηρείται ο χρόνος άντλησης και το διάστημα ή οι προϋποθέσεις 
εγκυρότητας (validity) των δεδομένων αυτών. 

Αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται κατ’ ελάχιστο: 

• Μοναδικό αλφαριθμητικό κλήσης 

• Ημερομηνία και ώρα 

• Αλφαριθμητικό αναγνωριστικό χρήστη 

• Είδος ενέργειας 

• ID συστήματος που προσπελάσθηκε 

• ID αντικειμένου που επεξεργάστηκε  

• Μήνυμα εξόδου (επιτυχές ή μήνυμα λάθους) 

 

και όπου είναι εφαρμόσιμα:  

• Αλφαριθμητικό – όνομα φορέα που καλεί 

• Αλφαριθμητικό – υπηρεσιακής μονάδας που καλεί 

• Διεύθυνση IP καλούντος 
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• Πληροφοριακό σύστημα καλούντος 

• Πρωτόκολλο εγγράφου 

 Αναφορές 

Η κατάσταση διαθεσιμότητας του περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας (ενεργό, σε συντήρηση, ανενεργό) 
καθώς και τα στάδια συντήρησης του λογισμικού (εκδόσεις). 

Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται από ένα σύστημα αναφοράς ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
που θα παράγει αναφορές: 

• για την χρήση του περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας (όγκος κλήσεων) 

• για αποτυχίες κλήσεων (πιθανές παραβιάσεις, πιθανή δυσλειτουργία) 

• απόδοση του συστήματος (χρόνος απόκρισης κλήσεων) 

• Διαθεσιμότητα του συστήματος  

 

Τα στοιχεία αυτά θα τηρούνται σε βάση δεδομένων ώστε να είναι εφικτή η διαχείρισή τους από την 
Εφαρμογή Αναζήτησης Auditing (Π.Ε.6.4). 

 

 Υπηρεσίες μίας στάσης Εργοδοτών (one stop shop) 

Οι Υπηρεσίες μίας Στάσης Εργοδοτών χωρίζονται σε δύο βασικές ενέργειες:  

Ε1. Στις Φόρμες Ηλεκτρονικών Αιτήσεων όπου οι Εργοδότες συναλλάσσονται με τον Φορέα 
ηλεκτρονικά και ενημερώνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο για την πορεία διεκπεραίωσης των 
αιτημάτων τους χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας. Το Ιστορικό των αιτήσεών τους και οι 
απαντήσεις του Φορέα θα τηρούνται στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του One Stop Shop του Φορέα με 
δυνατότητες ενημέρωσης, αναζήτησης, ανάκτησης και εκτύπωσης. 

Ε2. Στις Φόρμες Αναζήτησης Εισφορών όπου οι Εργοδότες θα έχουν πρόσβαση στο ιστορικό των 
εισφορών τους που κατέχει ο Φορέας. Βασική πηγή της πληροφορίας εισφορών θα είναι το 
παραδοτέο ψηφιοποίησης της παρούσας Πράξης καθώς και υπάρχουσα πληροφορία της 
Εφαρμογής Παρακολούθησης Εισφορών.  

 Υφιστάμενη κατάσταση 

Οι Υπηρεσίες μίας Στάσης Εργοδοτών καλούνται να λειτουργήσουν σε συνέργεια με την υπό υλοποίηση 
πλατφόρμα One Stop Shop του Φορέα. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική της εφαρμογής και η διασύνδεσή της 
με τρίτα συστήματα και παράλληλες δράσεις του φορέα περιγράφεται στο κάτωθι διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 2. 

 

Ο χρήστης συνδέεται στον Web Client και εισέρχεται στο σύστημα μέσω ταυτοποίησης ΓΓΠΣ. Θα 
προσφέρεται από την υπάρχουσα πλατφόρμα η δυνατότητα χρήσης διαμοιρασμένου authentication token.  

• Ο πυρήνας του συστήματος αποτελείται από το Υποσύστημα Διεκπεραίωσης Αιτήσεων, το οποίο 
υποδέχεται τα δεδομένα των ηλεκτρονικών φορμών των αιτήσεων εργοδοτών και αποστέλλει τα 
αποτελέσματα της διεκπεραίωσης στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει 
στην προσφορά του να περιγράψει αναλυτικά την πρότασή του για το συγκεκριμένο υποσύστημα 
και την υλοποίηση της ηλεκτρονικής θυρίδας. Εναλλακτικά μπορεί να αξιοποιήσει την υφιστάμενη 
υποδομή ηλεκτρονικής θυρίδας και του One Stop Shop Web Server που υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Υποέργου 3. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να μεριμνήσει για την μετάπτωση των 
υπηρεσιών που υλοποιεί το Υποέργο 3 στη νέα υποδομή που αυτός θα υλοποιήσει. Στη δεύτερη 
περίπτωση θα πρέπει να τροποποιήσει και να επεκτείνει κατάλληλα τις υφιστάμενες υποδομές του 
Υποέργου 3, έτσι ώστε οι τελευταίες να καλύπτουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εργοδοτών, με το 
σύνολο των λειτουργικών και μη απαιτήσεων που τίθενται στην παρούσα. Στην προσφορά του ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καθορίσει ποια από τις δυο πρακτικές υιοθετεί και να 
περιγράψει αναλυτικά τη λύση που προτίθεται να δώσει.  

 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει διαδικτυακή εφαρμογή Αναζήτησης Εισφορών η οποία θα 
διασυνδέεται με την υπάρχουσα Εφαρμογή Παρακολούθησης Εισφορών.  
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Ομοίως παρέχονται υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Θυρίδας, εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών αιτήσεων, πρόσβασης 
στο Μητρώο του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και δυνατότητας πρωτοκόλλησης επ’ 
αυτού.  

Ο Ανάδοχος καλείται να επεκτείνει το σύνολο των Αιτήσεων καλύπτοντας τις ανάγκες των Εργοδοτών, 
καθώς και να υλοποιήσει διαδικτυακή εφαρμογή Αναζήτησης Εισφορών η οποία θα διασυνδέεται με την 
υπάρχουσα Εφαρμογή Παρακολούθησης Εισφορών.  

 

 Web Client 

Ο Web Client αποτελεί το κέλυφος φιλοξενίας της Εφαρμογής Αναζήτησης Εισφορών.  

Δύναται να εκμεταλλευτεί τις διεπαφές πρωτοκόλλησης και μητρώου του One Stop Shop καθώς και την 
υπάρχουσα αυθεντικοποίηση για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του.  

Στη φάση της Μελέτης Εφαρμογής θα διευκρινισθούν οι απόλυτες λεπτομέρειες διασύνδεσης με το 
υπάρχον σύστημα. 

Οφείλει να καλύπτει τις κάτωθι απαιτήσεις: 

Α1. Προσβασιμότητα 

Οι διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες για την 
προσβασιμότητα του περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του 
διεθνούς οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C) κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο 
προσβασιμότητας ‘ΑΑ’ ενώ συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας ‘ΑΑΑ’. 

Α2. Πολυκαναλική διάθεση 

Οι υπό ανάπτυξη υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτουν responsive design επιτρέποντας την πρόσβαση στους 
τελικούς χρήστες τόσο από υπολογιστές μέσω του διαδικτύου όσο και από κινητές συσκευές (tablets & 
κινητά τηλέφωνα) 

Α3. Διαβαθμισμένη πρόσβαση 

Σε συνέργεια με την υφιστάμενη κατάσταση θα υπάρξει πρόβλεψη ρόλων με διαβαθμισμένη πρόσβαση 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Αναλυτικότερα: 

• Υποστήριξη διαβαθμισμένων ρόλων χρηστών 

• Πρόβλεψη για ειδικούς χρήστες με δικαιώματα υποβολής αιτημάτων εκ μέρους των πολιτών (όπως 
υπηρεσίες ΚΕΠ). 

• Απόδοση δικαιωμάτων χρηστών (π.χ. προβολή εγγράφων, επεξεργασία, διαγραφή)  

• Πρόβλεψη για διαχειριστές οι οποίοι θα διαθέτουν εκτεταμένα δικαιώματα κι εξουσιοδοτήσεις 

Α4. Ασφάλεια 

Επιβάλλεται η χρήση HTTPS, και προστασία από επιθέσεις CSRF, XSS και SQL Injection6. 

 

                                                             
6 Περισσότερα στο κεφάλαιο Απαιτήσεων Ασφαλείας 
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 Φόρμες Αιτήσεων 

Στο πλαίσιο κάλυψης όλων των αναγκών αλληλεπίδρασης Εργοδοτών με τον Φορέα, δημιουργείται το 
σύνολο των Αιτήσεων Εργοδοτών. Θα υπάρχει επίσης πρόβλεψη δημιουργίας και νέων αιτήσεων για 
μελλοντικές ανάγκες. Θετικά θα αξιολογηθεί προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει και υποδομή σχεδίασης 
φορμών από τους διαχειριστές του συστήματος.  

Όπου είναι δυνατόν τα στοιχεία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα, και σε κάθε πεδίο γίνονται οι 
κατάλληλοι έλεγχοι ορθότητας διευκολύνοντας τον χρήστη στη συμπλήρωση προβάλλοντας tooltips λάθους 
και προτεινόμενης ορθής μορφής.  

Αναλόγως των τιμών πεδίων της φόρμας δύναται να προσαρμόζονται δυναμικά τα πεδία που ακολουθούν 
καθώς και η πληροφόρηση προς τον χρήστη (όπως επί παραδείγματι τα δικαιολογητικά ή οι ενέργειες που 
απαιτούνται να διαφοροποιούνται βάσει των επιλογών του χρήστη).  

Τέλος ο χρήστης θα μπορεί να επισυνάπτει αρχεία ως έγγραφα που ακολουθούν την αίτηση ή να ζητάει την 
αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από την υπηρεσία.  

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται έλεγχος των τύπων των αρχείων που επιτρέπεται να επισυναφθούν.  

Φόρμες με ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται. 

Απαραίτητη είναι και η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής των αιτημάτων από τους ίδιους τους 
υποβάλλοντες, με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, συμβατής με τον κανονισμό eIDAS. 

3.2.7.3.1. Δημιουργία Αιτήσεων 

Κάθε Αίτηση αναλόγως επιλογών πεδίων του χρήστη παραμετροποιείται δείχνοντας στοχευμένο υλικό ανά 
περίπτωση. 

Ενδεικτικά οι αιτήσεις είναι οι παρακάτω: 

 

α/α Τίτλος Ηλεκτρονικής Αίτησης Εργοδοτών Αναγκαία Αποδέκτης 

1 Γραμμάτιο Είσπραξης Υπέρ Τομέα Πρόνοιας Ναι Εργοδότης 

2 Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Ναι Εργοδότης 

3 Βεβαίωση Εργοδότη Ναι Εργοδότης 

4 Απογραφικό Δελτίο Εργοδότη Ναι Εργοδότης 

5 Έντυπο για την πληρωμή υποχρεώσεων Εργοδότη Ναι Εργοδότης 

 

3.2.7.3.2. Διεκπεραίωση Αιτήσεων  

Η διεκπεραίωση των αιτήσεων γίνεται από το αντίστοιχο υποσύστημα διεκπεραίωσης. Όπως αναφέρεται 
και αλλού, ο Ανάδοχος μπορεί να επεκτείνει την υφιστάμενη εφαρμογή One Stop Shop Web Server, ώστε 
αυτή να καλύπτει και τις απαιτήσεις της παρούσας ή να προσφέρει δική του λύση και να μεταφέρει την 
υφιστάμενη λειτουργικότητα εξυπηρέτησης αιτημάτων πολίτη στη νέα υποδομή.  

Σε κάθε περίπτωση, το υποσύστημα διεκπεραίωσης αιτήσεων υποδέχεται δεδομένα και συνημμένα αρχεία 
από τις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Μέσω διαλειτουργικότητας με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, πρωτοκολλεί την 
εισερχόμενη αίτηση. Προαιρετικά, η υποδοχή της αίτησης θα συνδυάζεται με ψηφιακή υπογραφή, ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων από επεμβάσεις σε δεύτερο χρόνο. Μέσω διαλειτουργικότητας 



 

 

Σελίδα 92 

 

με τα υφιστάμενα μητρώα της Αναθέτουσας θα επιτρέπει τον έλεγχο εγγραφής του αιτούντος στα μητρώα 
του οργανισμού. 

Η καταχωρηθείσα αίτηση, ανάλογα με το είδος της, μέσα από το υποσύστημα διεκπεραίωσης θα είναι 
διαθέσιμη σε μια ή περισσότερες υπηρεσιακές μονάδες του φορέα οι οποίες είναι αρμόδιες για την 
διεκπεραίωση της αίτησης. Στις μονάδες αυτές θα εμφανίζεται ως «υπόθεση προς διεκπεραίωση». Μέσα 
από το περιβάλλον που αναπτύξει ο ανάδοχος, στελέχη των διαφόρων υπηρεσιών θα έχουν μεταξύ των 
άλλων και τις παρακάτω δυνατότητες: 

• Καταχώρηση εγγράφων, τα οποία θα πρέπει να αντλούνται από το σύστημα πρωτοκόλλου και 
διαχείρισης εγγράφων που διαθέτει ο φορέας. Τα έγγραφα θα πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα 
ανάλογα με το ρόλο που παίζουν για τη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου τύπου υπόθεσης που 
διεκπεραιώνεται.  

• Συμπλήρωση μεταδεδομένων πλέον των πεδίων που περιλαμβάνει η αίτηση του εργοδότη, ώστε τα 
πεδία αυτά να καταγράφουν πληροφορία σε επίπεδο υπόθεσης  

• Καταγραφή ενεργειών που έχουν εκτελέσει στελέχη της υπηρεσίας για την διεκπεραίωση της 
υπόθεσης  

• Διαβίβαση της αίτησης / υπόθεσης σε συναρμόδια υπηρεσία & χρέωση της υπόθεσης σε 
συγκεκριμένο υπάλληλο εντός της υπηρεσίας  

• Παραγωγή εγγράφων (λ.χ. απάντηση / βεβαίωση / απογραφικό δελτίο) με χρήση προτύπων 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει και εργαλείο τυποποίησης διαφορετικών υποθέσεων που 
αντιστοιχούν σε διαφορετικά είδη αιτήσεων εργοδότη.  

Θετικά θα εκτιμηθεί και η περιγραφή διακριτών βημάτων που εκτελούν στελέχη διαφορετικών 
υπηρεσιακών μονάδων της αναθέτουσας για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου είδους υπόθεσης, με μορφή 
συμβατή με σημειογραφία BPMN και CMMN. Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα 
πλήρως αυτοματοποιημένης διεκπεραίωσης υπόθεσης, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
(λ.χ. έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας σε περίπτωση μη οφειλής εισφορών).  

Το αποτέλεσμα της διεκπεραίωσης θα είναι κάποιο έγγραφο, το οποίο καταχωρείται από το υποσύστημα 
στην θυρίδα του Εργοδότη.  

Απαραίτητο είναι να παρέχεται και η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής των αιτημάτων από τους ίδιους 
τους υποβάλλοντες, με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, συμβατής με τον κανονισμό eIDAS, έτσι 
ώστε το έγγραφο που παραδίδεται στον Εργοδότη να είναι ισόκυρο απέναντι στο νόμο με ένα φυσικό 
έγγραφο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4440/2016.  

 

 Φόρμες αναζήτησης Εισφορών 

Ο αυθεντικοποιημένος χρήστης θα έχει πρόσβαση σε Φόρμες Αναζήτησης με συνδυαστικά πεδία. Θα 
μπορεί να αναζητεί εισφορές βάσει ημερομηνιών, τραπεζικών γραμματίων και άλλων μεταδεδομένων που 
θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν μία πληρωμή ή εκκρεμότητα. 

Η εν λόγω εφαρμογή θα διασυνδέεται με την Εφαρμογή Παρακολούθησης Εισφορών μέσω της διεπαφής 
Υπ.2 Π.1.4.  

 

 Εφαρμογή Αναζήτησης Auditing 
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Οφείλει να παρέχει λειτουργίες όπως:  

• Αυθεντικοποίηση Χρηστών  

Πιστοποίηση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password)   

• Έλεγχος Δικαιωμάτων Πρόσβασης Χρηστών  

Διαχείριση των δικαιωμάτων χρήσης της Εφαρμογής Αναζήτησης. Μόνο πιστοποιημένη πρόσβαση για 
διαχειριστές.  

• Προβολή Καταστάσεων  

• Ημερήσιες και Μηνιαίες Αναφορές καταγραφών του συστήματος Ιχνηλασιμότητας ανά 
Διαδικτυακή Υπηρεσία ή Διαλειτουργικότητα. Προβολή κίνησης ανά ώρα  

• Πίνακες χρηστών ανά συχνότητα διασύνδεσης  

• Πίνακες σφαλμάτων  

• Πίνακες διαθεσιμότητας  

• Ενημερώσεις για ασυνήθιστη ή κακόβουλη χρήση  

• Δυνατότητα Αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια  

Συνδυαστική αναζήτηση με χρονικό εύρος, όνομα χρήστη, IP χρήστη, τομέα και υπηρεσιακή 
ομάδα, διαλειτουργικότητα, κωδικό αναζητούμενου αντικειμένου και εν γένει για 
οποιουδήποτε μεταδεδομένο καταγράφεται στο σύστημα.  

• Εξαγωγή Αναφορών ή Αναζητήσεων   

Εξαγωγή σε ψηφιακά αρχεία όπως PDF, Excel, JSON  

Η υποδομή auditing θα αξιοποιεί πληροφορία που θα καταγράφεται τόσο από την υπηρεσία μιας 
στάσης  όσο και πληροφορία που θα περιλαμβάνεται στα audit logs του κόμβου διαλειτουργικότητας. 

 

 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης – on the job training 

Αφορά υπηρεσίες εκπαίδευσης, διαφοροποιούμενες ως προς το περιεχόμενο και την έμφαση, ανάλογα με 
τον ρόλο του κάθε στελέχους, οι βασικότεροι στόχοι των οποίων είναι η εξοικείωση των χρηστών και η 
μεταφορά τεχνογνωσίας προς μία προκαθορισμένη ολιγομελή ομάδα διαχειριστών και προγραμματιστών, 
οι οποίες περιλαμβάνουν και εκπαίδευση εν ώρα εργασίας, όπως περιγράφονται κατωτέρω. 

 Χρήστες 

Η απόκτηση των απαραιτήτων γνώσεων και δεξιοτήτων από ένα σύνολο κατ’ ελάχιστο 250 χρηστών των 
εφαρμογών του συστήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ικανότητα υποστήριξης του συστήματος σε 
συνθήκες παραγωγικής λειτουργίας. 
Ενδεικτικά (όχι δεσμευτικά, αφού οι ρόλοι εξαρτώνται από τις επιμέρους τελικές ανάγκες του έργου) 
αναφέρεται η εκπαίδευση: 

• κρίσιμων χρηστών (key users) 

• ανωτέρων χρηστών (π.χ. προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων)  

• απλών χρηστών. 
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 Διαχειριστές  

Η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς μία προκαθορισμένη ολιγομελή ομάδα 15 στελεχών 
διαχειριστών των επιμέρους υποσυστημάτων του συστήματος, τα μέλη της οποίας θα επιφορτιστούν με τη 
διαχείριση, και την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, μετά το πέρας του έργου. 

• Θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως τις λειτουργίες των συστημάτων (ΣΔΨΥ, Ανοιχτά 
Δεδομένα, Υπηρεσιών Μίας Στάσης) για τη διεκπεραίωση διαδικασιών και αιτημάτων.  

• Να παρακολουθούν και να ελέγχουν την πορεία διαχείρισης των εργασιών.  
• Να διαχειρίζονται ρόλους/δικαιώματα χρήσης. 
• Να υποστηρίζουν τεχνικά τους χρήστες του Συστήματος, μετά τη λήξη των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου.  

 Προγραμματιστές 

Τουλάχιστον 5 προγραμματιστές οι οποίοι με το πέρας της εκπαίδευσης θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τρόπο υλοποίησης των επί μέρους υποσυστημάτων και εφαρμογών, το εύρος, 
τις δυνατότητες και τα δομικά στοιχεία του ΣΔΨΥ ώστε: 

• να αναλάβουν τη συντήρηση και εξέλιξη του ΣΔΨΥ όπως αναβαθμίσεις συστημικού λογισμικού και 
διασυνδέσεις με άλλες υπάρχουσες ή μελλοντικές εφαρμογές του ΕΤΕΑΕΠ,  

• να διαχειρίζονται το σύστημα Διαλειτουργικότητας και να γνωρίζουν την Αρχιτεκτονική και 
προδιαγραφές επέκτασής του με νέες διαλειτουργικότητες του Φορέα στο μέλλον, 

Οι εν λόγω εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τρόπο 
υλοποίησης του Έργου, το εύρος, τις δυνατότητες και τα δομικά στοιχεία του Συστήματος ώστε να 
αναλάβουν τη συντήρηση και εξέλιξη του Συστήματος όπως δημιουργία νέων αιτήσεων, νέων 
διαλειτουργικοτήτων, αναβαθμίσεις συστημικού λογισμικού, διασυνδέσεις με διεπαφές και βάσεις. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων των υπηρεσιών εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει, 
οργανώσει και υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προδιαγραφές 
ούτως ώστε ο εκπαιδευμένος να καταστεί σταδιακά και κατόπιν αξιολογήσεως επαρκής στα παραπάνω 
καθήκοντα. 

 On-the-job training 

Αφορά στην επιπλέον εκπαίδευση των χρηστών των εφαρμογών εν ώρα εργασίας, την οποία θα παρέχει ο 
ανάδοχος αντιμετωπίζοντας τυχόν προβλήματα και απορίες των χρηστών. Είναι μέρος της εκπαίδευσης και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των υπηρεσιών υποστήριξης που θα προσφέρει ο Ανάδοχος. 
Στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προτείνει πρόγραμμα για τις υπηρεσίες 
εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται αναλυτικά στην Οικονομική 
Προσφορά του.  

 Εκπαιδευόμενοι   Ώρες Κατάρτισης 

 Προγραμματιστές (5 εκπαιδευόμενοι)  ≥ 20  

 Διαχειριστές (15 εκπαιδευόμενοι)  ≥ 40 

 Χρήστες (250 εκπαιδευόμενοι)   ≥ 250 
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Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας για κάθε Ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) διδακτικές ώρες 
ημερησίως. 
 
Τα σεμινάρια θα αποτελούνται από  20	–	μελή	(κατά	μέγιστον)	Τμήματα Χρηστών, ενώ κατά την οργάνωσή 
τους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων και οι απαιτήσεις σε προσωπικό του 
Φορέα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στην καθημερινή λειτουργία του 
 
Επίσης θα ολοκληρωθεί η τεκμηρίωση του κάθε υποσυστήματος η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 
• Τεχνική περιγραφή του σχήματος της βάσης δεδομένων (λογικός και φυσικός σχεδιασμός). 

• Τεχνική περιγραφή της αρχιτεκτονικής των υποσυστημάτων του ΣΔΨΥ. 

• Τεκμηρίωση της διασύνδεσης εφαρμογών (οδηγός διασυνδεσιμότητας) μεταξύ τους αλλά και με τρίτες 
εφαρμογές. 

• Στοιχεία για την ασφάλεια του συστήματος (ρόλοι χρηστών, διαχείριση κωδικών, δικαιώματα 

πρόσβασης, καταγραφή κινήσεων στη βάση δεδομένων και στο σύστημα auditing, ακεραιότητα 

δεδομένων, κλπ.). 

• Εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών. 

 

 Πιλοτική Λειτουργία 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της έναρξης επιχειρησιακής λειτουργίας του κάθε Υποσυστήματος, οφείλει να 
προσφέρει υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος  για διάστημα 5 μηνών που θα 
περιλαμβάνουν: 

• Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής. 

Τα σενάρια αυτά θα αφορούν την ορθή λειτουργία και χρήση του ΣΔΨΥ όταν έχει εισαχθεί όλο το 

αποτέλεσμα από την ψηφιοποίηση, την εξαγωγή μεταδεδομένων και  την μετάπτωση 

προηγούμενων ψηφιοποιήσεων 

• Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση 

κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υπό συνθήκες 

πλήρους παραγωγικής λειτουργίας με ένα κρίσιμο πλήθος δοκιμαστικών ή περιορισμένων χρηστών. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε 

• Δοκιμές stress test με τεχνητό φορτίο. 

• Υποστήριξη του Φορέα on-site/on the job training στη λειτουργία του συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό 

εντάσσονται : 

o Η υποστήριξη των χρηστών στο χειρισμό του συστήματος 
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o Η υποστήριξη των διαχειριστών στη διαχείριση των υποδομών και η μεταφορά 

τεχνογνωσίας. 

• Τον έλεγχο και τη ρύθμιση βέλτιστης λειτουργίας του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες 

λειτουργίες 

• Την επίλυση προβλημάτων - υποστήριξη χρηστών 

• Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης να παράσχει υπηρεσίες Πιλοτικής 
Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος σε μια ομάδα κρίσιμων χρηστών - στελεχών του Φορέα, υπό 
εικονικές συνθήκες λειτουργίας του, με πραγματικά δεδομένα. Στόχος είναι να αναδειχθούν τυχόν 
ελλείψεις στη λειτουργικότητα των Υποσυστημάτων ή άλλα προβλήματα στον σχεδιασμό πριν 
λειτουργήσουν τα Υποσυστήματα στο κρίσιμο πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Οι υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας, που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο κατά την πιλοτική λειτουργία, 
περιλαμβάνουν: 

• Την επιβεβαίωση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τα σενάρια ελέγχου, του Συστήματος. 

• Τις τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, επίδοσης και διαθεσιμότητας, προσθήκες/ 
τροποποιήσεις, σύνθεση, κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή 
συνεργασία των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, τόσο μεταξύ τους, όσο και 
εξωτερικά, υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής λειτουργίας. 

• Την πραγματοποίηση δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests) με χρήση κατάλληλου εργαλείου. Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του το εργαλείο stress tests που θα 
χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο του Έργου. 

• Την επιτόπια υποστήριξη κατά την εργασία (on the job training) για τη λειτουργία / έλεγχο των 
Υποσυστημάτων: 

o του Φορέα Λειτουργίας με την επιτόπια παρουσία του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του 
Φορέα Λειτουργίας με τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος του, για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) 
μηνών, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την υποστήριξη χρηστών στο χειρισμό και 
λειτουργία των Υποσυστημάτων και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 
Συστήματος.  

• Τις βελτιώσεις των Υποσυστημάτων και την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων και διόρθωση / 
διαχείριση λαθών. 

• Τις βελτιώσεις των ρυθμίσεων των Υποσυστημάτων με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία τους. 

• Υπηρεσίες helpdesk 1ου και 2ου επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να διαθέσει ένα (1) άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών help desk 1ου 
επιπέδου για δύο μήνες και ένα (1) άτομο, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών help 
desk 2ου επιπέδου καθ’ όλη τη διάρκεια της πιλοτική λειτουργίας 

• Την επικαιροποίηση των σεναρίων ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής (εφόσον 
πραγματοποιηθούν αλλαγές / προσθήκες στα Υποσυστήματα που επηρεάζουν τα υφιστάμενα σενάρια 
ελέγχου) 

• Την επικαιροποίηση της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης των Υποσυστημάτων (εφόσον 
πραγματοποιηθούν αλλαγές / προσθήκες στα Υποσυστήματα). 
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• Την υποστήριξη από πλευράς Αναδόχου σε συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών της πλήρους 
επιχειρησιακής λειτουργίας του Συστήματος (λειτουργία με πραγματικά δεδομένα από το σύνολο των 
προβλεπόμενων χρηστών) 

• Τη συντήρηση του έτοιμου λογισμικού και των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος  

• Τις βελτιώσεις των Υποσυστημάτων και την άμεση επίλυση τεχνικών προβλημάτων και διόρθωση / 
διαχείριση λαθών 

• Τις βελτιώσεις των ρυθμίσεων των Υποσυστημάτων με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία τους 

• Την επικαιροποίηση των σεναρίων ελέγχου (εφόσον πραγματοποιηθούν αλλαγές / προσθήκες στα 
Υποσυστήματα που επηρεάζουν τα υφιστάμενα σενάρια ελέγχου) 

• Την επικαιροποίηση της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης των Υποσυστημάτων (εφόσον 
πραγματοποιηθούν αλλαγές / προσθήκες στα Υποσυστήματα). 

 

 

3.3. Λοιπές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Τμήματος 1 
 

 Γενικές Οριζόντιες Απαιτήσεις για τα υποσυστήματα Λογισμικού 

 Συμβατότητα με G-Cloud 

Δεδομένου ότι το  Λογισμικό που θα παρασχεθεί ή θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης του Τμήματος 1 
της Σύμβασης θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στο G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ, θα πρέπει:    

• να είναι cloud enabled, δηλαδή να λειτουργεί ή να σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε περιβάλλον 
εικονικοποίησης (hypervisor) και να έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ή εναλλακτικά να έχει αρχιτεκτονική 
κατάλληλη για μεταφορά σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud) από φυσικές μηχανές 
(εφόσον λειτουργεί σε αυτές) και επίσης να είναι συμβατό με το περιβάλλον εικονικοποίησης του 
G-cloud (λογισμικό εικονικοποίησης VMware). 

• να έχει σαφώς καθορισμένες τις απαιτήσεις του σε αποθηκευτικό χώρο, δικτυακή κίνηση, backup, 
ασφάλεια και λοιπές συνοδευτικές υπηρεσίες, ώστε να καταταχθεί σε κάποιο από τα 
προσφερόμενα επίπεδα υπηρεσιών του G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε.  

• να έχει ρυθμισμένα τα θέματα αδειοδότησης των εφαρμογών και των δομικών του στοιχείων, ώστε 
να είναι δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.  

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις υποδομές και στο περιβάλλον 
λειτουργίας του G-Cloud και να συμμορφώνεται με τις τεχνικο-επιχειρησιακές προδιαγραφές που διέπουν 
τη λειτουργία του:  

• Τα λειτουργικά συστήματα και το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζουν αρχιτεκτονική x86-64bit και 
να μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως σε εικονικές μηχανές πάνω σε eSXI 6.0 (ή νεώτερο) 
hypervisor 

• Δεν θα πρέπει να απαιτείται προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού για την λειτουργία των 
εφαρμογών (usb keys, certificate servers, κλπ) ή επικοινωνία μεταξύ των εικονικών μηχανών πέρα 
από τις προσφερόμενες παροχές του Κυβερνητικού Νέφους 

• Η εσωτερική διευθυνσιοδότηση των εικονικών μηχανών θα πρέπει να είναι παραμετρική και 
καθορίζεται κατά την εγκατάσταση στο Κυβερνητικό Νέφος 
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• Η λειτουργία των εφαρμογών και συστημάτων θα πρέπει να συνάδει με τις προδιαγραφές 
ασφαλείας του Κυβερνητικού Νέφους, καθώς και τις Αρχές Καλής Λειτουργίας Φιλοξενούμενων 
συστημάτων. 

Σχετικά με τους υπολογιστικούς πόρους, οι εικονικές μηχανές (VMs) που δύναται να διατεθούν στον 
Ανάδοχο του Συστήματος  από το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε. για την υλοποίηση 
και παραγωγική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος έχουν τα κάτωθι μέγιστα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

• 24  εικονικοί πυρήνες (Virtual Cores) 

• 32GB μνήμη ανά εικονική μηχανή (Ram/VM) 

• 120GB αποθηκευτικό χώρο ανά εικονική μηχανή (storage/VM) για λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές 

Επιπρόσθετα, δύναται να διατεθεί αποθηκευτικός χώρος (SAN Storage) για εγκατάσταση Βάσεων 
Δεδομένων ή αποθήκευση αρχείων κατά μέγιστο 30TB. Ο απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος για λήψη 
αντιγράφων ασφαλείας και τα απαραίτητα αναλώσιμα (tapes) για την λήψη αντιγράφων εκτός Κέντρου 
Δεδομένων/VTL θα παρέχονται από το G-Cloud σε αντιστοιχία με τις αιτούμενες υποδομές. 

Παρόλο που το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε. παρέχει δυνητικά ευελιξία στους 
πόρους που μπορεί να διαθέσει στο εκάστοτε Πληροφοριακό Σύστημα, η σωστή αξιοποίηση των πόρων 
αυτών, αποτελεί μείζον ζήτημα στρατηγικού σχεδιασμού για την Δημόσια Διοίκηση.  Σύμφωνα με το 
παραπάνω, επισημαίνεται ότι η ορθή χρήση πόρων (κατά συμμόρφωση των λειτουργικών προδιαγραφών) 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα της τεχνικής αξιολόγησης της πρότασης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να περιγράψει και να τεκμηριώσει 
στην Τεχνική του Προσφορά την προτεινόμενη από αυτόν Αρχιτεκτονική του Συστήματος, όσον αφορά: 

1. τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού υποδομής του G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ που θα απαιτηθεί για την 
εγκατάσταση του Συστήματος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης που εγγυώνται 
την μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ. Συγκεκριμένα: 

i. τον απαιτούμενο αριθμό υπολογιστικών πόρων (σε VMs), αναλύοντας κατά περίπτωση τις 
απαιτήσεις σε εικονικούς πυρήνες (vcores), μνήμη (RAM) και αποθηκευτικό χώρο (storage) 

ii. το βέλτιστο, κατά τον υποψήφιο Ανάδοχο, λογικό σχήμα διασύνδεσης αυτών για την επίτευξη 
της μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας και διαθεσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψιν τις 
δυνατότητες των προσφερόμενων υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-
Cloud (load balancing, vmWare high availability). 

iii. τη δέσμευση ότι καλύπτεται το σύνολο των προδιαγραφών της διακήρυξης με την προτεινόμενη 
υποδομή. 

iv. πιθανές μελλοντικές δυνατότητες επέκτασης της προτεινόμενης λύσης (scale up/scale out), έτσι 
ώστε να γίνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των προσφερόμενων υποδομών του 
Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud 

Σε περίπτωση που η λύση του υποψηφίου Αναδόχου περιλαμβάνει άδειες χρήσης έτοιμου εμπορικού 
λογισμικού, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει, στο πλαίσιο του έργου, άδειες συμβατές 
με το περιβάλλον του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ, όπως αυτό περιγράφεται 
ανωτέρω. Για την προμήθεια αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις γενικές και ειδικές κατά περίπτωση 
συνθήκες διαχείρισης αδειών χρήσης εμπορικού λογισμικού στο συγκεκριμένο περιβάλλον του G-Cloud της 
ΚτΠ ΑΕ. 

Περαιτέρω είναι, σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 



 

 

Σελίδα 99 

 

• Σε περίπτωση που κρίνεται ότι η χρήση του vmWare High Availabilty δεν επαρκεί για τις ανάγκες 
υψηλής διαθεσιμότητας του φιλοξενούμενου συστήματος και πρέπει να εγκατασταθεί κάποια 
τεχνολογία clustering, είναι επιθυμητό αυτή να είναι συμβατή με το περιβάλλον Νέφους και να μην 
εμποδίζει την ελεύθερη μετακίνηση των εικονικών μηχανών μεταξύ των φυσικών εξυπηρετητών του 
G-Cloud. Ομοίως για διατάξεις Υψηλής Απόδοσης. 

• Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό για κάποια δομοστοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος να 
παραχθούν αντίγραφα ασφαλείας με την μέθοδο του Full VM Backup (π.χ. Βάσεις Δεδομένων), θα 
πρέπει να έχει υπάρξει μέριμνα από τον υποψήφιο Ανάδοχο για προμήθεια των απαραίτητων 
Online Backup Agents για το Symantec Netbackup που λειτουργεί στην υποδομή.  

• Σε περίπτωση που απαιτούνται πιστοποιητικά SSL για την λειτουργία του Συστήματος ή την 
επικοινωνία με τρίτα, θα πρέπει να προσφερθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Δεν είναι εφικτή η 
χρήση των υφιστάμενων πιστοποιητικών του κυβερνητικού Νέφους γι’ αυτό τον σκοπό. 

• Είναι επιθυμητό η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος να εκμεταλλεύεται 
τις προσφερόμενες δυνατότητες και παροχές του Κυβερνητικού Νέφους, έτσι ώστε να είναι εφικτή 
η γρήγορη και εύκολη προσθήκη επιπλέον πόρων στο φιλοξενούμενο σύστημα (scale-up & scale-
out) για κάλυψη μελλοντικών επιχειρησιακών αναγκών. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της Πολιτικής 
Ασφάλειας την οποία εφαρμόζει και τηρεί η ΚτΠ ΑΕ σε όλα τα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά Συστήματα 
στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, καθώς και να συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες 
λειτουργικές απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας Φιλοξενίας Έργου. 
Η Πολιτική Ασφάλειας θα δοθεί στον Ανάδοχο κατά την 1η Φάση του Έργου. 

 Διαλειτουργικότητα 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λόγω του ρόλου του ΠΣ , δίνεται 
ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικής εξυπηρέτησης, δηλαδή στην ανάπτυξη των 
απαραίτητων συνεργασιών μεταξύ συγκεκριμένων υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες 
παράγουν πρωτογενώς υπηρεσίες, καθώς και των απαραίτητων διεπαφών μεταξύ των πληροφοριακών 
τους συστημάτων. Συνεπώς η διαλειτουργικότητα αποτελεί μια κρίσιμη αλλά και σύνθετη συνιστώσα για 
την επιτυχή υλοποίηση και κυρίως αξιοποίηση του ΠΣ, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος Έργου.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα αφενός μεταξύ των λειτουργικών ενοτήτων 
(υποσυστημάτων) που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου και αφετέρου μεταξύ συστημάτων 
τρίτων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προδιαγράψει στην προσφορά του τον τρόπο και τις 
τεχνολογίες με τις οποίες θα υλοποιήσει την διαλειτουργικότητα.  

Τεχνολογικά, η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του πληροφοριακού συστήματος για μεταφορά 
και χρήση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί - με άλλα πληροφοριακά 
συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά: 

• Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης της 
πληροφορίας/δεδομένων και της μετα-πληροφορίας / δεδομένων) 

• Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την: 

o ανταλλαγή των πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία 
μεταφέρεται η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο) 

o πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια/ έλεγχος πρόσβασης δηλαδή 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών 
διαλειτουργικότητας) 
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o αναζήτηση των πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου 
ή άλλες που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στα πλαίσια των 
διαλειτουργικών υπηρεσιών) 

Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να ακολουθηθούν τα κάτωθι: 

1. Η εναρμόνιση με τις αρχές σχεδίασης και τα τεχνολογικά πρότυπα του Πλαισίου 
Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) (http://www.e-gif.gov.gr ). 

2. Θα πρέπει να υλοποιηθεί σχήμα διαλειτουργικότητας, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την 
επικοινωνία, ασφαλή διασύνδεση (μέσω διαδικτύου), συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μέσω 
τυποποιημένων διαδικασιών, αξιοποιώντας διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Θα πρέπει να προβλεφθεί δηλαδή η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε 
τρίτες εφαρμογές ή άλλες πλατφόρμες αποθήκευσης (migration), μέσω ανοικτών και διεθνώς 
αναγνωρισμένων προτύπων για την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Θα 
χρησιμοποιηθούν οι κάτωθι τεχνολογίες ανοικτών προτύπων (ή άλλες ισοδύναμες κατόπιν σχετικής 
τεκμηρίωσης)  

Στην περίπτωση Web Services βασισμένων σε SOAP: 

• XML, που περιλαμβάνει βασική XML, XML schemas και XML parsers, για τη 
δόμηση/μορφοποίηση ανταλλασσόμενων δεδομένων 

• SOAP (Simple Object Access Protocol), που αποτελεί ένα πρωτόκολλο (βασισμένο σε XML) για 
την ανταλλαγή δομημένης πληροφορίας μεταξύ εφαρμογών μέσω web-services 

• WSDL (Web Services Description Languages) για την περιγραφή των μηνυμάτων, λειτουργιών 
και τις αντιστοιχήσεις πρωτοκόλλων των web-services. 

Στην περίπτωση Web Services βασισμένων σε REST: 

• JSON over HTTP 

3. Ο Ανάδοχος του έργου, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και τον εκάστοτε Φορέα 
Διαλειτουργικότητας, θα καθορίσουν τα δεδομένα που απαιτούνται για ανταλλαγή, καθώς και την 
μορφή αυτών. 

4. Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει και θα δοκιμάζει τα σχετικά APIs που θα παραδίδει και θα εκπαιδεύει 
στην χρήση τους τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή π.χ για την παροχή πληροφοριών σε τρίτους, και 
επίσης θα εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας και πρόσβασης. 

5. Εάν οι άλλοι φορείς έχουν δημιουργήσει σύγχρονες υποδομές διαλειτουργικότητας, που 
περιλαμβάνουν τα δεδομένα που απαιτούνται για την λειτουργία του ΠΣ (APIs, WS κλπ), ο Ανάδοχος 
θα τις προσαρμόσει και θα τις ενσωματώσει στις διαδικασίες του ΠΣ. 

6. Εάν οι άλλοι φορείς δεν έχουν έτοιμες υποδομές διαλειτουργικότητας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
υλοποιήσει σε συνεργασία με την  ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑ ΑΡΧΉ και τον εκάστοτε Φορέα 
Διαλειτουργικότητας εναλλακτικούς τρόπους ανταλλαγής δεδομένων.   

Στο πλαίσιο αυτό θα παρασχεθούν οι κατάλληλες διεπαφές (π.χ. επαρκώς τεκμηριωμένα APIs - Application 
Programming Interface) οι οποίες θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές (public 
API) ή/και άλλα Υποσυστήματα (intranet API) και τα οποία θα υλοποιηθούν με web services (SOAP, REST, 
χωρίς να αποκλείονται άλλα πρωτόκολλα, εάν χρειαστεί). 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου θα κληθεί:  

• να υλοποιήσει τη διαλειτουργικότητα σχετικά με:  

o τη διάθεση πληροφοριών του ΠΣ προς τα εξωτερικά συστήματα  
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o την υποδοχή πληροφοριών από τα εξωτερικά συστήματα και εισαγωγή στο ΠΣ 

• να παρέχει, όποτε χρειασθεί, συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους Φορείς λειτουργίας των 
εξωτερικών συστημάτων, σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη διαλειτουργικότητας. 

Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου το Υποσύστημα Διασύνδεσης με τρίτα συστήματα που θα υλοποιηθεί, θα 
παρέχει έτοιμους μηχανισμούς, για τη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο «Ανάπτυξη Διαλειτουργικοτήτων» και διερεύνηση επιπροσθέτων διαλειτουργικοτήτων όπως:  

• ΓΕΜΗ  

• Διαύγεια 

• Κεντρικό Σύστημα Ανταλλαγής Εγγράφων εφόσον έχει αναπτυχθεί  

 

 Ασφάλεια Συστήματος και Προστασία Ιδιωτικότητας 

Κατά το σχεδιασμό του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις 
κατάλληλες δράσεις για: 

• την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος (έτοιμου λογισμικού, εφαρμογών, μέσων και 
υποδομών στις οποίες  θα λειτουργεί το ΠΣ (π.χ. εικονικός εξοπλισμός)) 

• την διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των υποκείμενων πληροφοριών, 

• την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων, 

αναζητώντας, εντοπίζοντας και εφαρμόζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-
διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες θα προκύψουν από την Μελέτη Ασφάλειας που θα καταρτιστεί κατά τη 
Error! Reference source not found. του Έργου. 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να 
λάβει υπόψη του και να συμμορφωθεί με: 

• το συναφές θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει (πχ. για το απόρρητο των επικοινωνιών – 
Ν. 4411/2016, Ν. 4070/2012, Ν. 3917/2011, Ν. 3674/2008, κλπ, για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ GDPR 2016, κλπ.) 

• τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) 

• τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα (π.χ. ISO/IEC 27001) 

• την πολιτική ασφάλειας (και τις υποκείμενες προδιαγραφές και περιορισμούς) του G-Cloud και του 
δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 

Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των προϊόντων και υπηρεσιών 
που θα έχει ήδη προσφέρει για το ΠΣ. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία 
της διαθεσιμότητας των συστημάτων, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών. Η 
Πολιτική Ασφάλειας του συστήματος που θα αναπτυχθεί από τον Ανάδοχο, θα προσδιοριστεί αρχικώς με 
μεθοδικό και συστηματικό τρόπο, στο πλαίσιο της Φάσης 1 του Έργου και θα επικαιροποιείται σύμφωνα με 
την παρούσα ή όποτε κρίνεται απαραίτητο από την ΕΠΠΕ του Έργου, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. 
Η πολιτική ασφάλειας θα περιλαμβάνει τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την επαρκή ασφάλεια των πληροφοριών και εφαρμογών του ΠΣ. 

 Απόδοση Συστήματος  
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Με στόχο την διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας του συστήματος (σε επίπεδο υλικού και λογισμικού) 
βασική απαίτηση αποτελεί η πλήρωση της παρακάτω απαίτησης: 

• Απόκριση: Οι λειτουργίες των διαφόρων εφαρμογών του συστήματος πρέπει να έχουν χρόνο 
απόκρισης εντός ολίγων δευτερολέπτων, όπως αυτή εξειδικεύεται στη συνέχεια, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων για τις οποίες ο χρήστης θα ενημερώνεται κατάλληλα (στο χρόνο απόκρισης δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος καθυστέρησης που οφείλεται στο δίκτυο). 

Στη συνέχεια παρατίθεται μία λίστα από απαιτήσεις σχετικά την απόδοση του συστήματος και πιο 
συγκεκριμένα τον μέγιστο χρόνο απόκρισης του συστήματος υπό συνθήκες ορισμένου φόρτου. Οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις θα πρέπει να πιστοποιηθούν κατά τις φάσεις παράδοσης/αποδοχής των 
Υποσυστημάτων του Έργου μέσω της διενέργειας των απαραίτητων ελέγχων/δοκιμών αποδοχής 
(acceptance tests). Ο Ανάδοχος κατά τη Φάση Ανάλυσης Απαιτήσεων οφείλει να εξειδικεύσει και να 
παρουσιάσει αναλυτικά τη μεθοδολογία διενέργειας ελέγχων απόδοσης του συστήματος. 

Αναφορικά με τις απαιτήσεις για την απόδοση του συστήματος θεωρείται ότι οι μέγιστοι αποδεκτοί χρόνοι 
απόκρισης περιλαμβάνουν τον χρόνο που απαιτείται από τη στιγμή της αποστολής του αιτήματος προς 
εξυπηρέτηση μέχρι την τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον υπολογιστή ενός χρήστη κι αφορούν 
συναλλαγές σε επίπεδο εφαρμογής των ακόλουθων τύπων (για επικοινωνία σε περιβάλλον τοπικού 
δικτύου): 

• Απλές ερωτήσεις (που εμπλέκουν το πολύ δύο πίνακες) 

• Σύνθετες ερωτήσεις (που εμπλέκουν περισσότερους από δύο πίνακες) 

• Δημιουργία αναφορών έτοιμων προς εκτύπωση  

• Κινήσεις ανταλλαγής αρχείων τυπικού μεγέθους (μικρότερου των 3 ΜΒytes – η ακριβής τιμή θα 
προδιαγραφεί κατά την πορεία υλοποίησης του Έργου με τη συνδρομή του Φορέα) και προς τις δύο 
κατευθύνσεις (από και προς το σύστημα). 

Η διεξαγωγή μετρήσεων απόδοσης αναφορικά με το χρόνο απόκρισης, αφορά κάθε Υποσύστημα ή/και 
Ψηφιακή Υπηρεσία ξεχωριστά. Για τη διαδικασία γέννησης αιτημάτων προς εξυπηρέτηση, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το προφίλ των ενεργών χρηστών του εκάστοτε Υποσυστήματος, πράγμα που διαφοροποιεί 
τόσο τη συχνότητα γέννησης αιτημάτων όσο και τον όγκο των ανταλλασσόμενων δεδομένων. Οι μετρήσεις 
για τους αποδεκτούς χρόνους απόκρισης θα πρέπει να εκτελεστούν σε συνθήκες «βασικού» και 
«αυξημένου» φορτίου του συστήματος που ορίζονται ως εξής: 

Βασικό φορτίο: Θεωρείται η κατάσταση όπου πραγματοποιείται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του 
υποστηριζόμενου πλήθους ενεργών χρηστών που περιλαμβάνεται στην περιγραφή κάθε Υποσυστήματος. 
Σε αυτή την κατάσταση η επίδοση του συστήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον μέγιστο χρόνο απόκρισης 
όπως περιγράφεται στη συνέχεια για τα διάφορα είδη συναλλαγών. 

Αυξημένο φορτίο: Απαιτείται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση αριθμού ενεργών χρηστών τουλάχιστο ίσου με 
αυτόν που προδιαγράφεται για την κατάσταση βασικού φορτίου αυξημένου κατά 30%. Σε αυτή την 
κατάσταση το σύστημα επιτρέπεται να εμφανίζει μείωση της επίδοσής του αναφορικά με το χρόνο 
απόκρισής του κατά 15% το μέγιστο, σε σχέση με το χρόνο απόκρισης που προδιαγράφεται για την 
κατάσταση βασικού φορτίου. 

Το Υποσύστημα παροχής υπηρεσιών προς εργοδότες θα πρέπει να έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 2.000 
ταυτοχρόνων χρηστών σε επίπεδο Διαδικτυακής Πύλης (χωρίς δηλαδή να απαιτείται πρόσβαση στο 
σύστημα με username/password). 

Ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων ενεργών χρηστών που θα εξυπηρετούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα 
κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να φτάσει, ανά Υποσύστημα, τους εξής χρήστες: 

1. Υποσύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού : 300 χρήστες  
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2. Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας : 300 χρήστες  

3. Υποσύστημα Υπηρεσιών μιας στάσης εργοδοτών : 2000 χρήστες 

Οι απαιτήσεις σχετικά με το μέγιστο χρόνο απόκρισης κατά τη λειτουργία σε κατάσταση βασικού φορτίου 
προσδιορίζονται ως εξής: 

1. Εκτέλεση απλών ερωτημάτων 

o Το 90% των συναλλαγών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρόνο μικρότερο των 2 sec 

o Το 90% του υπολοίπου 10% που αφορούν εκτέλεση απλών ερωτημάτων θα πρέπει να 
ολοκληρώνεται σε χρόνο μικρότερο των 5 sec 

2. Εκτέλεση σύνθετων ερωτημάτων 

o To 90% των συναλλαγών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρόνο μικρότερο των 4 sec 

o To 90% του υπολοίπου 10% των συναλλαγών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρόνο 
μικρότερο των 10 sec 

3. Δημιουργία αναφορών τυπικού μεγέθους, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω:  

o Το 90% των συναλλαγών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρόνο μικρότερο των 3 sec 

o Το 90% του υπολοίπου 10% των συναλλαγών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρόνο 
μικρότερο των 15 sec 

4. Ανταλλαγές αρχείων τυπικού μεγέθους (μεταξύ χρήστη και συστήματος ή/και μεταξύ συστήματος 
και τρίτου εξωτερικού συστήματος) 

o Το 90% των συναλλαγών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρόνο μικρότερο των 5 sec 

o Το 90% του υπολοίπου 10% των συναλλαγών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρόνο 
μικρότερο των 8 sec. 

Σημειώνεται ότι όλες οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν εφόσον στο σύστημα έχει εισαχθεί επαρκής 
ποσότητα δεδομένων που θα εξομοιώνει τη λειτουργία του συστήματος σε ρεαλιστικές συνθήκες, και αφού 
έχουν προσδιοριστεί και συμφωνηθεί στα acceptance tests και ποια είναι τα ανωτέρω ερωτήματα 1-4.  

Σε κάθε περίπτωση, η απόκριση του συστήματος σε οποιοδήποτε επίπεδο φόρτου θα πρέπει να παραμένει 
ικανοποιητική, ώστε να μην επηρεάζεται η εμπειρία του χρήστη. 

 Προσβασιμότητα – Ευχρηστία  

Προσβασιμότητα 

Το Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης και οι εφαρμογές αυτού, που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου 
θα πρέπει να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους 
προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις 
οδηγίες προσβασιμότητας W3C.  
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Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών της, 
η κατασκευή της πύλης και οι διαδικτυακές υπηρεσίες της, θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις 
ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο τουλάχιστον 
«ΑA» (WCAG 2.0 level AA).  

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμογών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών της 
Πύλης, είναι απαραίτητη η αναλυτική τεκμηρίωση από τον Ανάδοχο της εξασφάλισης της προσβασιμότητας 
βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής.  

Οι εφαρμογές θα περάσουν έλεγχο προσβασιμότητας από αυτόματο ελεγκτή (accessibility evaluation tools) 
με ευθύνη του Αναδόχου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της 
προσβασιμότητας  των εφαρμογών. 

Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση θα πρέπει να 
ελεγχθεί με συστηματικό τρόπο με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό 
παραδοτέο στο οποίο να αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που ακολουθήθηκαν για την τήρηση των 
προδιαγραφών προσβασιμότητας και ευχρηστίας και τα αποτελέσματα των ελέγχων.  

Ευχρηστία 

Το σχεδιαζόμενο σύστημα (όλων των υποσυστημάτων) θα πρέπει να διακρίνεται από υψηλό επίπεδο 
χρηστικότητας – ευχρηστίας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών υπηρεσιών που θα παρέχει. 

Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες χρηστών κι επομένως 
τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η 
χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη 
υψηλής χρηστικότητας και εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν έργο. Η λογική/ 
λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία 
του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που επιτρέπει σε χρήστες 
ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει στην Προσφορά του, τη σχεδιαστική προσέγγιση καθώς και το πλάνο 
δοκιμασιών ευχρηστίας και σχεδιαστικών αναπροσαρμογών που θα ακολουθήσει για να διασφαλίσει το 
επιθυμητό επίπεδο ευχρηστίας.  

Οι κυριότερες αρχές προς την κατεύθυνση της ευχρηστίας περιλαμβάνουν: 

• Τα βήματα και οι ενέργειες από την πλευρά του χρήστη για κάθε επιθυμητή λειτουργία πρέπει να είναι 
ελαχιστοποιημένα και ανάλογα με το προφίλ του. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει 
σε επίπεδο σχεδίου τρία παραδείγματα εκτέλεσης βημάτων διαδικασίας από εξωτερικούς ή 
εσωτερικούς χρήστες, τεκμηριώνοντας το ελάχιστο των ενεργειών που εκτελούνται από τον χρήστη 

• Μοναδική σύνδεση (Single Sign-on): Η σύνδεση στο ΠΣ θα γίνεται μέσω μιας κεντρικής σελίδας 
πρόσβασης, όπου ο χρήστης θα εισάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης ή θα δημιουργεί ένα νέο 
λογαριασμό σε περίπτωση νέου χρήστη. Με την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη θα επιτρέπεται 
πλέον η πρόσβαση στο σύνολο των εφαρμογών (single sign-on) χωρίς να απαιτείται η πιστοποίηση του 
χρήστη για κάθε εφαρμογή χωριστά. 

• Συμβατότητα: Οι web-εφαρμογές που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να είναι προσβάσιμες με τρεις (3) 
τουλάχιστον, από τους πιο διαδεδομένους φυλλομετρητές (web browsers), καθώς και μέσω διαφόρων 
τερματικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων και των φορητών (tablets, smartphones), επομένως η 
διεπαφή με το χρήστη θα πρέπει να δημιουργηθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε 
μέγεθος ή τύπο / Λειτουργικό Σύστημα συσκευής (responsive design techniques). 



 

 

Σελίδα 105 

 

• Συνέπεια: Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση (κατά το δυνατόν) και να τηρείται 
συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν οι 
οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις και οι τοποθετήσεις αντικειμένων. Στο επίπεδο των εφαρμογών 
και διαδραστικών λειτουργιών, παρόμοιες λεκτικές και λειτουργικές απεικονίσεις πρέπει να 
αντιστοιχούν σε ανάλογα αποτελέσματα. 

• Αξιοπιστία: Ο χρήστης πρέπει να έχει σαφείς διαβεβαιώσεις δια μέσου της εμφάνισης και 
συμπεριφοράς του συστήματος ότι: 

i. οι συναλλαγές του διεκπεραιώνονται με ασφάλεια, 

ii. οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστημα είναι σωστές και επαρκείς (ελαχιστοποίηση λαθών 
χρήστη μέσω ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου ελέγχου), 

iii. οι πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες, 

iv. η συμπεριφορά του συστήματος είναι προβλέψιμη, 

v. τα όρια των συναλλαγών του με το σύστημα πρέπει να είναι σαφώς διακριτά π.χ. ο χρήστης 
δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για το εάν η συναλλαγή του έχει ολοκληρωθεί ή 
χρειάζεται να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Αυτό επιτυγχάνεται με υψηλά επίπεδα 
πληροφόρησης (on-line και off-line). 

• Προσανατολισμός: Σε κάθε σημείο της περιήγησής του στην εσωτερική ή εξωτερική δικτυακή Πύλη ή 
στις web εφαρμογές, ο χρήστης πρέπει να έχει στη διάθεσή του εμφανή σημάδια που υποδεικνύουν 
πού βρίσκεται (θεματική ενότητα ή εφαρμογή, κατηγορία, λειτουργία, κλπ), πού μπορεί να πάει και τι 
μπορεί/ τι πρέπει να κάνει. 

• Ελαχιστοποίηση λαθών: Θα πρέπει να αποφεύγονται, στο μέτρο του δυνατού, τα πεδία ελεύθερου 
κειμένου εφόσον η ίδια λειτουργία μπορεί να γίνει με χρήση checkboxes, radio buttons, drop-down lists 
κλπ. 

• Υποστήριξη Χρηστών: Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες υποστήριξης και βοήθειας 
στους χρήστες οι οποίες να παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες όποτε και όταν απαιτούνται. Κατ’ 
ελάχιστο θα πρέπει να παρέχεται: 

i. Παροχή βοήθειας βάσει περιεχομένου (Context Sensitive On-Line Help), έτσι ώστε να 
παρέχεται πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία ανάλογα με τις λειτουργίες και το ρόλο 
του εκάστοτε χρήστη. 

ii. Παροχή βοήθειας με tutorials και user guides όπου κριθεί απαραίτητο από τη Φάση Ανάλυσης 
Απαιτήσεων. 

iii. Πρόσβαση στα αρχεία βοήθειας με περισσότερους του ενός τρόπους, όπως: δια μέσου 
πινάκων περιεχομένου (με αντίστοιχους συνδέσμους), με άμεση υποβολή ερωτήσεων με τη 
μορφή λέξεων κλειδιών, δια μέσου αλφαβητικού ευρετηρίου λέξεων ή και συνδέσμων 
σχετικών θεμάτων κλπ. 

iv. Όλο το περιβάλλον χρήστη (user interface, on-line help, μηνύματα, κλπ.) και τα αναλυτικά 
εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. 

v. Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει όμοιο περιβάλλον σε όλα τα υποσυστήματα του, όπως: 
Λίστες λειτουργιών (Menu), Εργαλειοθήκες (Toolbar), συντομεύσεις λειτουργιών (keyboard 
shortcuts). 

• Διαφάνεια: Ο χρήστης θα πρέπει να ¨συναλλάσσεται¨ με το Σύστημα χωρίς να αντιλαμβάνεται τεχνικές 
λεπτομέρειες ή εσωτερικές διεργασίες διεκπεραίωσης των συναλλαγών. 
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• Πελατοκεντρική Αντίληψη: Οι παρεχόμενες πληροφορίες και λειτουργίες πρέπει να είναι 
προσανατολισμένες στις ανάγκες του χρήστη και όχι στην εσωτερική οργάνωση του Φορέα (εξωστρεφής 
αρχιτεκτονική πληροφοριών). 

• Έλεγχος Χρηστικότητας: Οι εφαρμογές θα πρέπει να περάσουν έλεγχο χρηστικότητας (usability test) 
κατά την διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας και τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν για την 
βελτίωση της χρηστικότητας των εφαρμογών. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα 
ακολουθήσει για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη/αναβάθμιση Υποσυστημάτων και εφαρμογών, 
τεκμηριώνοντας έτσι τη συστηματική του προσέγγιση για διασφάλιση των παραπάνω γενικών σχεδιαστικών 
αρχών ως προς το τελικό προϊόν. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις θα πρέπει να πιστοποιηθούν κατά τις φάσεις 
παράδοσης/αποδοχής των Υποσυστημάτων του Έργου μέσω της διενέργειας των απαραίτητων 
ελέγχων/δοκιμών αποδοχής (acceptance tests). 

 Ανοικτά Πρότυπα και Δεδομένα 

Η γενική φιλοσοφία της υλοποίησης των συστημάτων (υλικού και λογισμικού) του παρόντος έργου πρέπει 
να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για ανοικτή αρχιτεκτονική (open architecture) και ανοικτά συστήματα 
(open systems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή 
και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (standards), τα οποία διασφαλίζουν: 

• την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών εφαρμογών 
διαφορετικών προμηθευτών 

• τη διαδικτυακή ή άλλη συνεργασία εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά 
συστήματα 

• την φορητότητα (portability) των εφαρμογών 

• την δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των μηχανογραφικών συστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και 
τη φιλοσοφία 

• την εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και όσον αφορά την ανάπτυξη όλων των εφαρμογών (τυποποιημένων και μη) 
του παρόντος Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει: 

• Αρθρωτή ανάπτυξη και υλοποίηση των υποσυστημάτων λογισμικού, 

• Χρήση διεθνών και εμπορικώς αποδεκτών προτύπων διαλειτουργικότητας, όπως για παράδειγμα οι 
διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) για την τυποποιημένη επικοινωνία μεταξύ υπολογιστικών 
συστημάτων 

• Για τα υποσυστήματα εξωστρεφών υπηρεσιών, υλοποίηση βασισμένη σε αρχιτεκτονική τουλάχιστον 3 
επιπέδων (3-tier architecture), η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, το επίπεδο των παρουσίασης, το 
επίπεδο επιχειρησιακής λογικής και το επίπεδο των δεδομένων. 

• Σαφή διάκριση μεταξύ δεδομένων / εμφάνισης / λειτουργιών στο επίπεδο παρουσίασης της 
αρχιτεκτονικής 

Επιπροσθέτως, το σύστημα θα πρέπει να παρέχει την τεχνική δυνατότητα εξαγωγής σε μηχαναγνώσιμη 
μορφή επιλεγμένων δεδομένων του - ακολουθώντας ανοικτά πρότυπα - για αξιοποίησή τους από 
συστήματα συνεργαζόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (ανοικτά δεδομένα).  

Ως προς το είδος των δεδομένων που θα εξάγονται αναφέρονται ενδεικτικές κατηγορίες: 

• Στοιχεία ταυτότητας οικονομικών φορέων και δραστηριοτήτων 
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• Αντικείμενο δραστηριότητας 

• Στοιχεία τοποθεσίας επιχειρήσεων / έργων / επενδύσεων / μελετών 

• Παρούσα κατάσταση – εξέλιξη αιτήσεων, πλήθος εκδόσεων αποφάσεων Συνταξιοδότησης και 
Εφάπαξ ανά πρώην Τομέα και ανά χρονική περίοδο, 

 

Το είδος των δεδομένων που θα εξάγονται καθώς και των προτύπων που θα εφαρμοσθούν θα 
εξειδικευτεί περαιτέρω και θα οριστικοποιηθεί στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής, λαμβάνοντας 
υπόψη και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4305/2014 κ.α.). Τα ανοιχτά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του παρόντος έργου ενώ η ευρετηρίαση τους θα γίνεται στο 
http://data.gov.gr/. Τα ανοιχτά δεδομένα θα πρέπει να παρέχονται με τη μορφή διασυνδεδεμένων 
δεδομένων (linked data). 

 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Με την υλοποίηση του παρόντος Έργου θα παρέχονται ηλεκτρονικές πολυκαναλικές υπηρεσίες τόσο προς 
τους εσωτερικούς χρήστες του έργου, όσο και προς το ευρύτερο κοινό και των ωφελούμενων κατά 
περίπτωση. Ως εκ τούτου υπάρχουν απαιτήσεις πρόσβασης για όλα τα κανάλια επικοινωνίας που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου.  

Ειδικότερα το σύστημα θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες μέσα από διαφορετικά κανάλια, όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

• Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: το σύστημα θα μπορεί να αποστέλλει ειδοποιήσεις σε 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εγγεγραμμένους χρήστες, σε σημαντικά ορόσημα 
(milestones). 

• Παροχή RSS feeds: το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από RSS feeds ή 
αντίστοιχη τεχνολογία που θα δημιουργούνται αυτόματα από επιλεγμένες περιοχές, με κριτήρια 
που θα ορίζονται από τους διαχειριστές. Αφορά κυρίως στο διαδικτυακό τόπο ενημέρωσης πολιτών 
και ωφελούμενων. 

• Πρόσβαση από διαφορετικές πλατφόρμες: το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης (access) σε επιλεγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από κινητές πλατφόρμες (π.χ. tablet 
devices, iOS και Android smart phones κλπ). Αφορά στο διαδικτυακό τόπο ενημέρωσης πολιτών και 
επιλεγμένες λειτουργίες του έργου όπως θα προσδιοριστούν κατά τη Μελέτη Εφαρμογής και τις 
επικαιροποιήσεις αυτής. 

• Ειδικά για τους εξωτερικούς χρήστες του συστήματος, θα υποστηρίζεται τόσο η πρόσβαση / 
μεταβολή στοιχείων του μητρώου όσο και η εκτέλεση βημάτων διαδικασιών στις οποίες 
συμμετέχουν, περιλαμβανομένης και της ψηφιακής υπογραφής για την περίπτωση των 
απομακρυσμένων υπογραφών. 

 Ειδικές Απαιτήσεις Υποσυστημάτων Λογισμικού 

  Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος 

Οι γενικές αρχές, σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο, που θα διέπουν το σύνολο των Υποσυστημάτων 
που θα αναπτυχθούν ή θα παραμετροποιηθούν είναι: 

1. Αρχιτεκτονική N-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών 
συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην 
επεκτασιμότητα, βασισμένη πάνω σε καθιερωμένα πρότυπα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 
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• ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους Υποσυστημάτων του πληροφοριακού 
συστήματος, 

• δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε 
διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, 

• εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των Υποσυστημάτων (συντηρισιμότητα – 
maintainability), 

• ύψιστη διασφάλιση των δεδομένων των συναλλασσόμενων. 

2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις 
αλλαγές και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, ή αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων 
λογισμικού, ενώ παράλληλα να καθίσταται εφικτή  η εύκολη επέκταση επιμέρους δομικών στοιχείων 
της λύσης (scale up – scale out) για την άμεση αντιμετώπιση αυξανόμενων αναγκών.. Όπου είναι εφικτό, 
είναι ισχυρά επιθυμητό η αρχιτεκτονική να βασίζεται σε loοsely coupled Containers για βέλτιστη 
αξιοποίηση του περιβάλλοντος εικονικοποίησης που θα φιλοξενήσει το πληροφοριακό σύστημα. 

3. Λειτουργία των επιμέρους Υποσυστημάτων και λύσεων, που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα της 
λύσης που θα προσφερθεί, σε web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο 
εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών με στόχο την: 

• επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων 
υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους, 

• επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά στις διεπαφές των χρηστών με 
τις εφαρμογές. 

4. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω Διαδικτύου (Internet) κάνοντας χρήση των 
καθιερωμένων εφαρμογών πλοήγησης (Web Browsers) χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση 
λογισμικού ή τρίτων συσκευών από τους τελικούς χρήστες.  

5. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης 
του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον 
χρήστη και την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος. 

6. Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν θα 
πρέπει να είναι συμβατά με το σύνολο του λογισμικού υποδομής που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο 
(Web, application και database servers). 

7. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική διαχείριση και χρήση 
των Υποσυστημάτων και την ευκολία εκμάθησής τους. 

8. Ενσωμάτωση στα Υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών στην 
ελληνική γλώσσα, προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. 

9. Μηνύματα λαθών (error messages) στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους 
οικείους προς αυτούς. 

10. Tήρηση από όλα τα Υποσυστήματα στοιχείων auditing για ιχνηλάτηση ενεργειών χρηστών. 

11. Διαβαθμισμένη πρόσβαση στα Υποσυστήματα, ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών και την ταυτότητα 
των χρηστών. 

12. Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων των 
Υποσυστημάτων κατά τη χρήση και τη δικτυακή διακίνησή τους. 

13. Βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού συστήματος καθώς ο όγκος των δεδομένων είναι μεγάλος και 
σε μελλοντικό χρόνο θα επηρεάζει την επίδοση του συστήματος.  
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14. Πλήρης συμμόρφωση του Πληροφοριακού Συστήματος που θα αναπτυχθεί με τα αποτελέσματα του 
Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, που υλοποιήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο του έργου 
«Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα 
Διαλειτουργικότητας». 

15. Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και των 
Υποσυστημάτων. Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης 
(system manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) 
και υποστήριξης των χρηστών (user manuals). 

16. Αξιοποίηση των τεχνολογιών server consolidation και virtualization και πιο συγκεκριμένα λειτουργία των 
συστημάτων που θα αναπτυχθούν ή αναβαθμισθούν σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtual 
machines) για τη μείωση του κόστους μέσω της συγκέντρωσης, της μείωσης του κόστους προμήθειας 
και συντήρησης υλικού και της μειωμένης κατανάλωσης χώρου και ενέργειας. 

17. Δυνατότητα εξαγωγής του συνόλου ή μέρους των στοιχείων των Υποσυστημάτων από τη βάση 
δεδομένων σε ανοικτά πρότυπα (XML, JSON, CSV) και την εισαγωγή εξωτερικών στοιχείων 
συγκεκριμένης δομής. 

18. Χρήση resource files ή άλλου ανάλογου εύχρηστου μηχανισμού για καθορισμό χρωμάτων, ετικετών και 
άλλων χαρακτηριστικών στοιχείων των Υποσυστημάτων, έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι 
δυναμικές, άμεσα και εύκολα μετατρέψιμες.  

19. Υιοθέτηση της Mobile First λογικής στο σχεδιασμό διεπαφών του συστήματος προς τρίτους (πολίτες & 
επιχειρήσεις), ιδιαίτερα στο Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης. Η λογική αυτή επιβάλει κατ’ ελάχιστον 
την προσαρμοστική προβολή και διάδραση περιεχομένου (resposive display) και τη υποστήριξη 
συσκευών πολλαπλών form factors (tablets & smartphones) 

20. Συμμόρφωση με απαιτήσεις προσβασιμότητας WGAC 2.0 AA για κάθε εξωστρεφή διεπαφή χρήστη, για 
κάθε δηλαδή λειτουργία η οποία προσφέρεται σε χρήστες οι οποίοι δεν είναι στελέχη της ΓΓΕΟΠ 

21. Πιστοποίηση εξωτερικών χρηστών με τρόπους συμβατούς με τον eIDAS και με αξιοποίηση ευρέως 
διαδεδομένων τεχνικών πιστοποίησης, όπως λ.χ. η πιστοποίηση μέσω Taxisnet.  

22. Αντιμετώπιση των προς υλοποίηση διαδικασιών υπό το πρίσμα της διαχείρισης υποθέσεων, όπου κάθε 
διαδικασία εκτελείται εντός συγκεκριμένου περιβάλλοντος (context) και το συνολικό αυτό περιβάλλον 
οφείλει να είναι διαθέσιμο στον χρήστη κατά την εκτέλεση βημάτων και λήψη αποφάσεων εντός της 
εκτελούμενης διαδικασίας  

 Λογική Αρχιτεκτονική 

Το μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας που θα εφαρμοστεί θα είναι πλατφόρμα Web n-tier. Θα πρέπει να 
στηρίζεται σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική (Ν-tier architecture), η οποία κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει: 

1. Το επίπεδο χρηστών/παρουσίασης (client tier / presentation tier / User Interaction), που είναι 
υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό χρήστη και την παρουσίαση των δεδομένων. Η πρόσβαση των 
χρηστών στις διαθέσιμες υπηρεσίες θα είναι, για κάθε χρήστη, μέσω μιας ενιαίας, τεχνολογικά, 
πλατφόρμας, όπου θα παρέχονται στον χρήστη δυνατότητες ταυτοποίησης - προσωποποίησης και 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Το συγκριμένο επίπεδο θα πρέπει να υλοποιηθεί με ώριμες τεχνολογικά 
λύσεις ώστε να είναι εύκολη η επέκτασή τους με νέα λειτουργικότητα. Επηρεάζει δε κυρίως τα δυο 
front-facing υποσυστήματα του ΠΣ, την Διαδκτυακή Πύλη και το Κεντρικό Σημείο Εσωτερικής 
Πρόσβασης.  

2. Το επίπεδο διαλειτουργικότητας (integration tier), που είναι υπεύθυνο για την παροχή όλων των 
απαραίτητων υποδομών και διεπαφών για τη διασύνδεση και επικοινωνία των λειτουργικών ενοτήτων 
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(υποσυστημάτων) του Πληροφοριακού Συστήματος, μεταξύ τους, με υφιστάμενες υποδομές ICT στον 
φορέα αλλά και με Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων.  

3. Το επίπεδο εφαρμογών (application tier) - επιχειρησιακής λογικής (application / business logic tier), 
που ενσωματώνει τη λογική των εφαρμογών (business logic), δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς 
κανόνες (business rules) που διέπουν τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής. Αφορά τα υποσυστήματα που 
καλύπτουν τη ζητούμενη λειτουργικότητα (διαδικασίες και υπηρεσίες) και τα οποία θα πρέπει να 
λειτουργούν σε ομοιόμορφες τεχνολογικά πλατφόρμες. Στο επίπεδο αυτό είναι απαραίτητο τα 
επιμέρους υποσυστήματα να είναι SOA-enabled, δηλαδή να είναι loosely-coupled και να παρέχουν τη 
δυνατότητα συμμετοχής σε οριζόντιες διαδικασίες ενορχήστρωσης με χρήση τεχνολογιών web services. 

4. Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση δεδομένων. Αφορά τα 
συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφορίας είτε αυτή αφορά transactional data 
(συναλλαγές), master data (πελάτης), ή δεδομένα ανάλυσης (aggregate data). Θα πρέπει τα 
υποσυστήματα του επίπεδου εφαρμογών να μπορούν να διαμοιράζονται τα κοινά μοντέλα δεδομένων 
και την κοινή υποδομή δεδομένων. 

Όλα τα ανωτέρω επίπεδα χτίζονται πάνω στο Επίπεδο υποδομών (Shared Infrastructure) το οποίο αφορά 
τη φυσική υποδομή του συστήματος, δηλαδή τα συστήματα υλικού και την αντίστοιχη αρχιτεκτονική αυτών 
όπως αυτή περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο της παρούσας. 

Την πλατφόρμα της λογικής αρχιτεκτονικής ολοκληρώνουν τα κατακόρυφα επίπεδα: 

Ø Επίπεδο ασφαλείας (Enterprise Security): Αφορά την υποδομή ασφαλείας που θωρακίζει το ΠΣ η οποία 
πρέπει να είναι ενιαία για όλη την αρχιτεκτονική και να αντιμετωπίζει με συνολικό τρόπο τα θέματα 
ασφαλούς πρόσβασης χρηστών, αυτοματοποιημένης απόδοσης/ αναίρεσης δικαιωμάτων σε χρήστες, 
κρυπτογράφησης δεδομένων, προστασίας δεδομένων από διαρροές και εκτενούς λειτουργικότητας 
αναφορών για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του συστήματος. 

Ø Επίπεδο διαχείρισης (Enterprise Management): Αφορά την παρεχόμενη λειτουργικότητα διαχείρισης η 
οποία θα επιτρέπει στον διαχειριστή να επιβλέπει τη λειτουργία όλων των επιπέδων της αρχιτεκτονικής 
κατά το δυνατόν από ενιαίο γραφικό ή web-based περιβάλλον και να προβαίνει σε διαχειριστικές 
ενέργειες αλλά και εργασίες ανίχνευσης προβλημάτων μέσα από το περιβάλλον αυτό. 

Ø Επίπεδο ανάπτυξης (Enterprise Development): Αφορά τα εργαλεία αλλά και πλαίσια ανάπτυξης με τα 
οποία θα αναπτυχθούν τα παρεχόμενα υποσυστήματα αλλά και μέσω των οποίων η λειτουργικότητα 
των υποσυστημάτων θα επεκτείνεται επαναχρησιμοποιώντας την παρεχόμενη υποδομή στα πλαίσια 
της SOA αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στη συμβατότητα των παρεχομένων εργαλείων 
με τις ώριμες, ανοικτές και ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες π.χ. Web Services, XML, JSON, 
BPMN/CMMN κ.ά.  

 

 Αρχιτεκτονική Λύση  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Τεχνική Πρόσφορά του καλείται να σχεδιάσει και να παρουσιάσει την 
προτεινόμενη αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις: 

1. της προτεινόμενης λογικής αρχιτεκτονικής,   

2. της λειτουργίας σε περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtual machines), σύμφωνα με την Παρ. 
Συμβατότητα με G-Cloud της παρούσας, 

3. της διαθεσιμότητας και απόκρισης που περιγράφονται στην Παρ. Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου 
Υπηρεσιών - Ρήτρες της παρούσας.  
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 Άδειες Λογισμικού 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ενσωματώσει στην προσφορά του το πλήθος και τα 
χαρακτηριστικά των αδειών που αντιστοιχούν στην αρχιτεκτονική λύση που προτείνει για το  ΠΣ  (π.χ. 
λειτουργικά συστήματα και antivirus για όλα τα VMs,  άδειες για database cluster, αντίστοιχες άδειες για τα 
υπόλοιπα συστημικά λογισμικά καθώς και για τυχόντα υποσυστήματα του ΠΣ  που προσφέρονται ως έτοιμο 
λογισμικό). Επίσης θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του, το πλήθος και τα χαρακτηριστικά των 
αδειών των υποσυστημάτων του ΠΣ  που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Έργου.  

Οι άδειες θα πρέπει να είναι απεριόριστης ή εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας (τουλάχιστον δέκα (10) έτη) και 
να καλύπτουν απεριόριστο αριθμό χρηστών. Επιπλέον οι άδειες θα πρέπει να μπορούν να μεταβιβασθούν 
χωρίς πρόσθετη οικονομική ή άλλη επιβάρυνση ή πρόσθετους όρους σε οποιονδήποτε Φορέα του 
Δημοσίου ο οποίος δυνητικά θα αναλάβει στο μέλλον την λειτουργία του συστήματος στην θέση του 
υφιστάμενου Φορέα Λειτουργίας. 

Όλες οι άδειες θα πρέπει να αφορούν λογισμικό το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον 
virtualization βασισμένο σε VMWare. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη οποιεσδήποτε άλλες 
απαιτήσεις που θα καθιστούν το λογισμικό συμβατό με το G-cloud. Σημειώνεται ότι η αδειοδότηση  του 
λογισμικού που απαιτείται στο πλαίσιο της προσφερόμενης λύσης του υποψηφίου Αναδόχου και θα 
εγκατασταθεί στο G-cloud, θα είναι αντίστοιχη με αυτή μιας φυσικής εγκατάστασης και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει συντήρηση για το σύνολο των ετών που αναφέρονται στην Παρ. Error! Reference source not 
found..  

 Δυνατότητα Παραμετροποίησης 

Σε διάφορα σημεία της παρούσας έχουν επισημανθεί απαιτήσεις οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούνται 
χωρίς να πρέπει να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας του ΠΣ . Η φιλοσοφία με την οποία θα σχεδιαστεί και θα 
αναπτυχθεί το ΠΣ  θα πρέπει να είναι data-driven στο μέτρο του τεχνικά δυνατού. 

Στον κατάλογο που ακολουθεί αναφέρουμε συγκεντρωτικά τα στοιχεία του συστήματος που η διαχείριση 
τους (προσθήκη / διαγραφή / τροποποίηση κλπ.) θα πρέπει να γίνεται μέσω του ΠΣ  χωρίς να πρέπει να 
αλλάξει ο πηγαίος κώδικας: 

§ Ρόλοι και σχετικά δικαιώματα σε λειτουργίες, διαδικασίες και δεδομένα 

§ Χρήστες και η συσχέτισή τους με οργανόγραμμα, ρόλους και δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα 

§ Συστήματα ονοματολογίας 

§ Γενικές περιγραφές διαδικασιών άσκησης δραστηριοτήτων  

§ Πρότυπα έγγραφα (γνωστοποίηση, αίτηση για έγκριση, χορήγηση έγκρισης, φύλλα ελέγχου κλπ.) 

§ Οι διαδικασίες (ιδιαίτερα οι γνωστοποιήσεις, οι εγκρίσεις και οι έλεγχοι) και η συσχέτισή τους με 
πρότυπα έγγραφα 

§ Το πλήθος, η δομή και το περιεχόμενο των αναφορών 

§ Τα μηνύματα προς τους χρήστες 

§ Ο τρόπος ενημέρωσης των πιστοποιημένων χρηστών 

§ Η δομή και η διάταξη του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης που παρέχει υπηρεσίες προς 
επιχειρήσεις 

§ To look & feel των σελίδων Διαδικτυακής Πύλης 

Ειδικά για το κομμάτι των γνωστοποιήσεων, εγκρίσεων και ελέγχων ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει, 
κατά την διάρκεια των δοκιμών  αλλά και της εκπαίδευσης, ότι με την αξιοποίηση του Υποσυστήματος 
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Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (συνδυαστικά με τα υπόλοιπα υποσυστήματα) είναι δυνατή η 
δημιουργία και η τροποποίηση αυτών των διαδικασιών χωρίς να απαιτούνται ουσιώδεις αλλαγές στον 
πηγαίο κώδικα και στα σχήματα (schemas) των βάσεων δεδομένων των διαφόρων υποσυστημάτων του ΠΣ . 

Αναφορικά με τους τρόπους ενημέρωσης των χρηστών, οι βέλτιστοι τρόποι θα οριστικοποιηθούν με την 
μελέτη εφαρμογής και θα περιλαμβάνουν κάποιες ή και όλες από τις ακόλουθες προσεγγίσεις: 

§ Ενημέρωση μέσω email 

§ Ενημέρωση μέσω pop-up κατά την είσοδο στο σύστημα 

§ Ενημέρωση αφού ο χρήστης πραγματοποιήσει σχετική επιλογή από τα μενού του ΠΣ  (π.χ. «Οι 
ενημερώσεις μου») 

§ Ενημέρωση (της μορφής push notification) μέσω του Web browser 

 Καταγραφή Ενεργειών 

Θα πρέπει να καταγράφονται (logging) οι βασικές ενέργειες που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις 
διαδικασίες άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων. Ο βαθμός λεπτομέρειας της καταγραφής θα καθοριστεί 
στη Μελέτη Εφαρμογής. Για παράδειγμα για κάθε διαδικασία των Λειτουργικών Περιοχών δραστηριότητας 
της  Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να φαίνεται ποιος έκανε μια ενέργεια, ποια ενέργεια ήταν αυτή και 
πότε έγινε. Με άλλα λόγια ποιος και πότε υπέβαλλε, τροποποίησε, ενέκρινε, ακύρωσε κλπ. 

 

 Μέθοδος και Οργάνωση Υλοποίησης 

 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης Έργου  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το 
σχήμα διοίκησης, την ομάδα έργου που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το γνωστικό 
αντικείμενο που θα καλύψουν ο Υπεύθυνος και η Ομάδα Έργου, καθώς και το χρόνο απασχόλησής τους ανά 
Φάση του Έργου.  

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από σχετική 
εισήγηση της ΕΠΠΕ και οι σχετικές αποφάσεις θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συναφθείσας 
σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και 
υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο ανάδοχος.  

 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, 
αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / ομάδες έργου) και 
αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου (progress 
reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 

• η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου 

• η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε μηνιαία 
βάση.  
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Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά Προόδου 
του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη έκδοση του χρονοδιαγράμματος του 
Έργου. 

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν 
κριθεί απαραίτητο. 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα 
αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του τα έγγραφα του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, ή σε περίπτωση χρήσης λογισμικού, να γίνει σχετική αναφορά και 
να υποβάλει ένα προτεινόμενο Σχέδιο Επικοινωνίας.  

 Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών   

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες ψηφιοποίησης και καταχώρησης δεδομένων στα 
σημεία / χώρους φύλαξης αρχείων και γραφεία ΕΤΕΑΕΠ που καθορίζονται στις σχετικές ενότητες. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τα υποσυστήματα Λογισμικού στον κόμβο Government Cloud (G-
Cloud) της ΚτΠ Α.Ε.  και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου λογισμικού στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του λογισμικού υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία 
απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του Συστήματος. 

 Χρονοδιάγραμμα – Φάσεις – Παραδοτέα 

 Χρονικός Προγραμματισμός 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Τμήματος 1 της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες και νοείται το χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου 
σύμφωνα με τον αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό που παρατίθεται στη συνέχεια.   

Στη συνολική διάρκεια της σύμβασης περιλαμβάνεται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των 
ενδιάμεσων φάσεων ή παραδοτέων μέχρι την παράδοση και του τελευταίου παραδοτέου που ορίζει την 
λήξη της σύμβασης και την έναρξη της διαδικασίας για την  οριστική παραλαβή του έργου. 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται το συνοπτικός πίνακας χρονικού προγραμματισμού των φάσεων υλοποίησης της 
Σύμβασης. 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φάση Τίτλος Φάσης 
Διάρκεια 

υλοποίησης 
(ΜΗΝΕΣ) 

Έναρξη Προϋπόθεση έναρξης  

ΦΑΣΗ 1 Μελέτη Εφαρμογής  2 Χ0 Έναρξη με την υπογραφή της Σύμβασης 

ΦΑΣΗ 2 Ψηφιοποίηση και καταχώρηση δεδομένων 20 Χ2 Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 1  

Υποφάση 
2Α Ψηφιοποίηση Χαρτώου Αρχείου 20 Χ2 Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 1 

Υποφάση 
2Β Εξαγωγή Μεταδεδομένων και Δεδομένων 20 Χ2 Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 1 
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ΦΑΣΗ 3 Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου 
Υλικού 6 Χ2 Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 1  

ΦΑΣΗ 4 Ανάπτυξη Διαλειτουργικοτήτων  6 Χ2 Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 1 

ΦΑΣΗ 5 Ανάπτυξη Υπηρεσιών μιας στάσης Εργοδοτών 6 Χ8 Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 4 

ΦΑΣΗ 6 Εκπαίδευση Χρηστών και Διαχειριστών 
Συστήματος  6 Χ14 Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 5 

ΦΑΣΗ 7 Πιλοτική Λειτουργία 5 Χ20 Έναρξη με την ολοκλήρωση της Φάσης 6  

 

 

 Φάσεις - Παραδοτέα. 

Η γενική μέθοδος υλοποίησης του Έργου για το Τμήμα 1 αυτού χωρίζεται στις εξής Φάσεις / Πακέτα 
Εργασίας: 

 

 

Φάση 1 Μελέτη Εφαρμογής   

Στο πλαίσιο της Φάσης 1, θα εκπονηθεί  μελέτη εφαρμογής, με στόχο τον σχεδιασμό εκτέλεσης του έργου, 
την καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων χρήστη και τον αναλυτικό σχεδιασμό υποσυστημάτων και 
υπηρεσιών που θα ενσωματώνονται στο υπό προκήρυξη έργο. Η μελέτη αυτή αποτελεί το μοναδικό 
παραδοτέο της πρώτης φάσης του έργου. 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π1. Μελέτη Εφαρμογής Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών  

Τα περιεχόμενα του παραδοτέου αναλύονται ως ακολούθως: 

Π1.1 Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας 
Έργου (ΣΔΠΕ) 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 3.2.1.1 

Π1.2 Οριστικοποιημένο Τεύχος 
Ανάλυσης Απαιτήσεων  

Αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στον φορέα και 
καταγράφει τις απαιτήσεις του έργου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.2.1.2  

Π1.3 Σχέδιο Ψηφιοποίησης Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.2.1.3 

Π1.4 Μεθοδολογία εξαγωγής δεδομένων 

Αποτυπώνει στον σχεδιασμό του αναδόχου για την 
υλοποίηση των μεθόδων χειροκίνητης και αυτόματης 
εξαγωγής μεταδεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 3.2.1.4 και τις υποπαραγράφους αυτής 

Π1.5 Σχέδιο Συστήματος Διαχείρισης 
Ψηφιοποιημένου Υλικού 

Περιλαμβάνει την ανάλυση απαιτήσεων χρήστη και τον 
αναλυτικό τεχνικό σχεδιασμό για το σύστημα διαχείρισης 
ψηφιοποιημένου υλικού, όπως προδιαγράφεται στην 
παράγραφο 3.2.1.5 

Π1.6 Σχεδιασμός διεπαφών 
διαλειτουργικότητας 

Περιλαμβάνει την ανάλυση απαιτήσεων για τις διεπαφές 
διαλειτουργικότητας που θα υλοποιηθούν στο υπό 
προκήρυξη έργο, καθώς και τον σχεδιασμό για την 
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υλοποίηση των διεπαφών αυτών, σύμφωνα με τα 
γραφόμενα στην παράγραφο 3.2.1.6  

Π1.7 Σχεδιασμός υπηρεσιών μιας στάσης 
εργοδοτών 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 3.2.1.7 

Π1.8 Ανάλυση απαιτήσεων και 
σχεδιασμός μηχανισμού auditing 

Καταγραφή των διαφορετικών τύπων συμβάντων που θα 
πρέπει να αποτυπώνονται από τον μηχανισμό auditing 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου 

Π1.9 Σενάρια Ελέγχου 

Αναλυτική καταγραφή σεναρίων για τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης του συστήματος ως προς τις προδιαγραφές 
του έργου, τον έλεγχο επιδόσεων και τον έλεγχο της 
ασφάλειας του συστήματος, με βάση τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 3.2.1.9  

Π1.10 Σχέδιο Εκπαίδευσης 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 3.2.1.10 και αφορά στον σχεδιασμό της 
εκπαίδευσης χρηστών, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.8 

Π1.11 Μελέτη Ασφάλειας Καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις της παραγράφου 
3.2.1.11 

 

 

Φάση 2 Ψηφιοποίηση & Εξαγωγή Μεταδεδομένων 

Η 2η φάση του έργου αφορά στην ψηφιοποίηση του χαρτώου υλικού του ΕΤΕΑΕΠ, όπως περιγράφεται 
σττις παραγράφους 3.2.2 και 3.2.3. Η ψηφιοποίηση οργανώνεται σε δυο υποφάσεις, οι οποίες 
εκτελούνται παράλληλα και η μια τροφοδοτεί την άλλη. Η πρώτη αφορά στην ίδια την ψηφιοποίηση του 
χαρτώου υλικού και την παραγωγή ψηφιακών αντιγράφων. Η δεύτερη αφορά στην εξαγωγή 
μεταδεδομένων είτε με χειροκίνητο είτε με αυτόματο τρόπο, αξιοποιώντας ειδικό λογισμικό οπτικής 
αναγνώρισης χαρακτήρων και ανάλυσης φορμών. Ψηφιακά αρχεία και μεταδεδομένα και δεδομένα που 
θα εξαχθούν χειροκίνητα και αυτόματα θα πρέπει να καταχωρηθούν στο σύστημα διαχείρισης 
ψηφιοποιημένου υλικού, που υλοποιείται σε επόμενη φάση.  

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π2. Ψηφιοποιημένο υλικό  Περιλαμβάνει το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού 
όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.2 

Π3.1 Καταχώρηση μεταδεδομένων 
εργοδοτών 

Περιλαμβάνει τα στοιχεία μεταδεδομένων εργοδοτών, τα 
οποία θα εξαχθούν με βάση τη διαδικασία που 
περιγράφεται στις παραγράφους 3.2.3.1 έως και 3.2.3.4 
και θα έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Διαχείρισης 
Ψηφιοποιημένου Υλικού 

Π3.2 Παραμετροποίηση/ Προσαρμογή OCR 
και Form Recognition  

Πρόκειται για εργαλείο OCR & Form Recognition το οποίο 
θα προμηθεύσει ή αναπτύξει και παραμετροποιήσει ο 
ανάδοχος και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 
αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από δακτυλογραφημένες 
ή μηχανογραφικές καταστάσεις μισθοδοσίας, όπως 
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περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.3.5.1. Στο παραδοτέο 
θα περιλαμβάνονται: 

• Μελέτη βελτίωσης ποιότητας 
• Παραμετροποιημένο λογισμικό οπτικής αναγνώρισης 

χαρακτήρων και αναγνώρισης δομής φορμών 
• Διασύνδεση της εφαρμογής με το ΣΔΨΥ 

Π3.3 Εξαγωγή δεδομένων από αυτόματες 
μεθόδους 

Περιλαμβάνει τα δεδομένα πινάκων (καταστάσεων 
μισθοδοσίας), τα οποία θα εξαχθούν χρησιμοποιώντας το 
παραδοτέο Π3.2 και καταχωρηθούν στο Σύστημα 
Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού 

 

 

Φάση 3 Ανάπτυξη και Χρήση Συστήματος Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου Υλικού 

Η 3η φάση του έργου αφορά στην υλοποίηση, δοκιμή και χρήση του Συστήματος Διαχείρισης 
Ψηφιοποιημένου Υλικού, περιλαμβανομένης και της μετάπτωσης στο σύστημα παλαιότερων 
ψηφιοποιήσεων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.4.  

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π4.1 Λογισμικό Διαχείρισης 
Ψηφιοποιημένου Υλικού 

Πρόκειται για τον πυρήνα του λογισμικού που καλύπτει τις 
απαιτήσεις που εξειδικεύονται στις παραγράφους 3.2.4.1 
έως και 3.2.4.6 

Π4.2 Οθόνες Αναζήτησης 
Τμήμα του λογισμικού που υλοποιεί τη λειτουργικότητα 
της αναζήτησης στο ψηφιοποιημένο υλικό, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.4.7 

Π4.3 Προγραμματιστική διεπαφή (API) Η προγραμματιστική διεπαφή (API) του λογισμικού, όπως 
αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.4.8  

Π4.4 Μετάπτωση παλαιότερων 
ψηφιοποιήσεων 

Μετάπτωση δεδομένων από παλαιότερες ψηφιοποιήσεις, 
σύμφωνα με τα προδιαγεγραμμένα στην παράγραφο 
3.2.4.9 

 

Φάση 4 Ανάπτυξη Υπηρεσιών διαλειτουργικότητας 

Η 4η φάση του έργου αφορά στην υλοποίηση των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, όπως αυτές 
περιγράφονται στις παραγράφους 3.2.5 και 3.2.6. 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π5.1 Middleware Διαλειτουργικότητας 

Αποτελεί τον πυρήνα της υποδομής διαλειτουργικότητας, 
όπως αυτή περιγράφεται στις παραγράφους 3.2.5.1 και 
3.2.5.2. Περιλαμβάνει ως διακριτό τμήμα το Π5.1.1 : 
Προγραμματιστική Διεπαφή (API) 

Π5.2 Web Service Ασφαλιστικής 
Πληροφορίας 

Υλοποίηση συγκεκριμένου web service, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.5.3 

Π5.3 Web Service Ανοιχτών Δεδομένων 
(Open Data) 

Υλοποίηση συγκεκριμένου web service, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 3.2.5.4 
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Π5.4 Μηχανισμός καταγραφής και 
πρόσβασης δεδομένων auditing Μηχανισμός που περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.6 

 

 

Φάση 5 Κατασκευή υπηρεσίας μιας στάσης για Εργοδότες 

Η 5η φάση του έργου αφορά στην κατασκευή υπηρεσίας μιας στάσης για εργοδότες, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της παραγράφου 3.2.7 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π6.1 Web Client υποδοχής αιτήσεων 
εργοδοτών 

Αποτελεί το «εξωστρεφές» τμήμα της εφαρμογής, στο 
οποίο θα υπάρχει πρόσβαση από στελέχη εργοδοτών και 
περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.7.2 

Π6.2 Φόρμες Ηλεκτρονικών Αιτήσεων 
Εργοδοτών 

Περιλαμβάνει τόσο τις φόρμες υποβολής αίτησης 
εργοδότη όσο και το μηχανισμό και τις φόρμες 
διεκπεραίωσης της αίτησης, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 3.2.7.3 

Π6.3 Φόρμες Αναζήτησης Εισφορών 
Εργοδοτών 

Εφαρμογή αναζήτησης Εργοδοτικών Εισφορών σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.2.7.4 

Π6.4 Εφαρμογή αναζήτησης δεδομένων 
auditing 

Μηχανισμός αναζήτησης σε δεδομένα audit logs, ο οποίος 
περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.6 

 

Φάση 6 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Η 6η φάση του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, τόσο μέσω σεμιναρίων όσο και μέσω 
On the job training, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 3.2.8 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π7.1 Εγχειρίδια και εκπαιδευτικό υλικό 

Περιλαμβάνει εγχειρίδια χρήσης για το σύνολο των 
λογισμικών που παραδίδονται στο πλαίσιο του έργου: 

• Σύστημα οπτικής αναγνώρισης και αναγνώρισης 
φορμών 

• Σύστημα διαχείρισης ψηφιοποιημένου υλικού  
• Υποδομές διαλειτουργικότητας  
• Υπηρεσίας μιας στάσης εργοδοτών  

Για τα παραπάνω περιλαμβάνει και τεχνικές 
παρουσιάσεις, σενάρια εκπαίδευσης, quick start guides 
καθώς και την απαιτούμενη για την εκπαίδευση 
διαχειριστών και προγραμματιστών τεχνική τεκμηρίωση 
των συστημάτων.   

Π7.2 Εκτέλεση εκπαιδευτικών σεμιναρίων  

Περιλαμβάνει τα συμβατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που 
θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
παραγράφου 3.2.8. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
εκπαίδευσης θα αποτυπώνεται σε αναφορά εκπαίδευσης, 
η οποία θα αποτελεί και το τεκμήριο υλοποίησης του 
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παραδοτέου. Στην αναφορά θα συμπεριλαμβάνονται 
παρουσιολόγια εκπαιδευομένων και δελτία αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού έργου που θα παρέχει ο ανάδοχος 

Π7.3 Πραγματοποίηση on the job training 

Αναφορά εκτέλεσης εργασιών on the job training, οι 
οποίες πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 3.2.8. Στην αναφορά θα πρέπει να 
υπάρχει πλήρες audit των ωρών που δαπάνησε ο 
ανάδοχος, των ανθρώπων που εκπαιδεύτηκαν και το 
εκπαιδευτικό αντικείμενο .  

 

Φάση 7 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 

Η 7η φάση του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της παραγράφου 3.2.9 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Π8.1 και Π8.2 Μηνιαίες αναφορές 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 

Πρόκειται για αναφορές υποστήριξης και συντήρησης του 
πληροφοριακού συστήματος για τους 5 μήνες πιλοτικής 
του λειτουργίας.  

 

 

 Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 

Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης, με έναρξη την Οριστική Παραλαβή του 
Έργου και με χρονική διάρκεια έξι (6) έτη. 

Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι δύο (2) έτη από την Οριστική Παραλαβή του Έργου. 

Ο Ανάδοχος, μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, είναι υποχρεωμένος να υπογράψει με τον Φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το Έργο Σύμβαση Εγγύησης για την προσφερόμενη από αυτόν Περίοδο Εγγύησης.  

Η Περίοδος Συντήρησης ξεκινά με τη λήξη της προσφερόμενης Περιόδου Εγγύησης και λήγει με τη λήξη της 
ΠΕΣ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο, να 
υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης, μετά το τέλος της προσφερόμενης από αυτόν Περιόδου Εγγύησης και με 
τίμημα το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του. 

Σημείωση 1:  Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη 
τα έτη πέραν της ΠΕΣ. 

Σημείωση 2:  Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων Αναδόχων να προσφέρουν Περίοδο Εγγύησης 
μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, όμως αυτή θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων και 
υπηρεσιών για ακέραιο αριθμό ετών. 

 Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης αφορούν στο σύνολο του Λογισμικού (Τμήμα 1) που θα προσφέρει ο 
Ανάδοχος , παρέχονται σε περιβάλλον Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών και είναι αυτές που 
περιγράφονται στην παρ. Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης, αλλά παρέχονται δωρεάν. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:  
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Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει: 

• Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης 

• Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε έτοιμο λογισμικό και εφαρμογές 

• Τεκμηρίωση σφαλμάτων 

• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων έτοιμου 
λογισμικού και εφαρμογής/ών 

• Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών 

• Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου 

 Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 

Κατά την Περίοδο Συντήρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις εξής υπηρεσίες: 

Ι. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ εφόσον έχει παραδοθεί στο πλαίσιο της 
παρούσας  

1. Διασφάλιση καλής λειτουργίας έτοιμου λογισμικού.  

2. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν τεκμηριωμένης 
ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 
προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από 
κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος 
δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στην παρ. Τήρηση 
Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες. 

3. Βελτιστοποιήσεις στη δομή της βάσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση του 
συστήματος.  

4. Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν βελτιωτικών εκδόσεων λογισμικού, μετά από έγκριση της ΕΠΠΕ.  

5. Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις 
βελτιωτικές εκδόσεις. 

6. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων 
λογισμικού. 

7. Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Έργων (Ticket Management System) της Αναθέτουσας 
Αρχής από τον Ανάδοχο. 

 

ΙΙ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ 

1. Διασφάλιση καλής λειτουργίας εφαρμογής/ών.  

2. Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) της/ων εφαρμογής/ών. Κατόπιν έγγραφης 
ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 
προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος από την αναγγελία  εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει 
από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του 
προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στην 
παρ. Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες. 

3. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. 

4. Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων των εφαρμογών, μετά από έγκριση της ΕΠΠΕ. 
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5. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση βελτιωτικής έκδοσης των έτοιμων πακέτων λογισμικού, μετά από 
έγκριση της ΕΠΠΕ, συνεπάγεται την ανάγκη επεμβάσεων στις εφαρμογές, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Φορέα 
Λειτουργίας.  

6. Σε περίπτωση που η παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων των εφαρμογών, απαιτεί την 
εγκατάσταση νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις 
πραγματοποιήσει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Φορέα Λειτουργίας. Στη περίπτωση αυτή η 
προμήθεια των νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού δεν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου.  

7. Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με 
τις νεότερες εκδόσεις. 

8. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων 
εφαρμογής/ών. 

9. Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Έργων (Ticket Management System) της 
Αναθέτουσας Αρχής από τον Ανάδοχο. 

 

ΙΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Διαχειριστών μέσω Λειτουργίας Helpdesk. 

2. On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν απευθείας και 
οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να προωθούνται σε ειδικούς οι 
οποίοι θα δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου. 

3. Αντιμετώπιση λαθών και σφαλμάτων στη λειτουργία του συστήματος. 

4. Προσαρμογή της βάσης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος Έργου σε νέες απαιτήσεις που 
προκύπτουν από πιθανές τροποποιήσεις στην οργάνωση και τις λειτουργίες του Φορέα Λειτουργίας 
και σχετίζονται με το φυσικό αντικείμενο του παρόντος Έργου.  

5. Αναβάθμιση του συστήματος σε νέες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος ή του συστήματος 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων στα οποία βασίζεται το σύστημα, εφόσον κριθεί αναγκαίο και γίνει 
η σχετική προμήθεια αυτών από την Αναθέτουσα Αρχή 

6. Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα του συστήματος. 

Οι ΑΜ που θα διατεθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης για τις εργασίες που περιγράφονται 
στο σημείο 1. ανωτέρω, δεν θα υπερβαίνουν κατ΄έτος το 5% των ανθρωπομηνών που θα προσφερθούν από 
τον Ανάδοχο για την ανάπτυξη / παραμετροποίηση των εφαρμογών 

 Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το σύνολο των εφαρμογών και υποσυστημάτων του συστήματος 
παρέχοντας παράλληλα τις απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ώστε να τηρούνται τα ελάχιστα 
όρια διαθεσιμότητας που ορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο ισχύουν για τις περιόδους εγγύησης και συντήρησης (για την τελευταία εφόσον υπογραφεί 
Σύμβαση Συντήρησης).  

Ορισμοί: 

ü Λογισμικό/Εφαρμογές: το σύνολο των διακριτών μονάδων λογισμικού/εφαρμογών που 
παραδόθηκαν/αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Σύμβασης, η εύρυθμη λειτουργία των οποίων στηρίζει τη 
λειτουργικότητα του συστήματος, δηλ., εφαρμογές υποσυστημάτων, εργαλεία ανάπτυξης, λειτουργικά 
συστήματα server, συστημικό (έτοιμο) λογισμικό server. 
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ü Βλάβη: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού/εφαρμογών, η οποία επηρεάζει άμεσα 
και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου και κατ’ επέκταση τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες του Συστήματος.  

ü Δυσλειτουργία: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας λογισμικού/εφαρμογών, η οποία δεν 
επηρεάζει άμεσα και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου και κατ’ επέκταση 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Συστήματος. 

ü ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 07:30 – 17:00 για τις εργάσιμες ημέρες. 

ü ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 

ü Χρόνος αποκατάστασης βλάβης είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την αναγγελία 
της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος 
αποκατάστασης βλάβης προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι: 

- έξι (6) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης αν η ανακοίνωση του 
προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ  

- έξι (6) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 07.30 της επόμενης εργάσιμης ημέρας, για τις 
λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος βλάβης 

ü Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την 
αναγγελία της δυσλειτουργίας μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, 
ο Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός 
είναι: 

- οκτώ (8) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της δυσλειτουργίας αν η ανακοίνωση 
του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ  

- είκοσι τέσσερις (24) ώρες οι οποίες θα προσμετρούνται από τις 07.30 της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας, για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος δυσλειτουργίας 

Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες:  

Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης βλάβης, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα 
ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

- 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας 

- 0,2% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος. 

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας)/δυσλειτουργίας, εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το 
ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 

 

Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης δυσλειτουργίας, επιβάλλεται στον 
Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

- 0,02% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας 

- 0,1% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος. 

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας)/δυσλειτουργίας, εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το 
ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 

Διευκρινίζεται ότι: 

1) Ένα σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο έστω 
και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει. 
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2) Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του Συστήματος 
(λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και 
συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας. 

Επιπρόσθετες ρήτρες  

ü Αν μια μονάδα (λογισμικού/εφαρμογής) είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή δυσλειτουργία) για χρονική 
περίοδο άνω των 72 ωρών (είτε εντός ΚΩΚ είτε εκτός) αθροιστικά στο διάστημα ενός μήνα, πέραν 
των ως άνω αναφερόμενων ρητρών:   

- επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με 0,02% επί του συμβατικού τιμήματος της 
μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 

- δεν καταβάλλεται (για τον τρέχοντα μήνα) τίμημα συντήρησης για την μονάδα αυτή κατά τη 
διάρκεια της περιόδου συντήρησης (εφόσον υπογραφεί Σύμβαση Συντήρησης). 

 

Οι ρήτρες της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν στην περίπτωση που εξοπλισμός ή λογισμικό του 
Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε (Government Cloud) ή/και του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
προκαλέσει αποδεδειγμένα δυσλειτουργία (τεκμαιρόμενη από τα εργαλεία και τις αναφορές 
διαθεσιμότητας των σχετικών πόρων / υπηρεσιών του G-Cloud και της ΚτΠ Α.Ε.) σε παραδοτέο του Έργου. 

 Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 

Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών της Υπηρεσίας (Planned Outages), τόσο κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, όσο και κατά τη διάρκεια της ΠΕΣ, σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες: 

• Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 
ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στο Φορέα, και θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα. 

• Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον ρητά συμφωνηθεί 
μεταξύ των δύο μερών. 

• Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσιών θα συμφωνείται ρητά μεταξύ των 
δύο μερών. 

• Θα πραγματοποιείται μόνο σε ώρες ΕΩΚ (όπως αυτές ορίζονται στην προηγούμενη ενότητα). 

• Η χρονική περίοδος απώλειας της υπηρεσίας που οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή δε θα 
υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών Κριτηρίων. 

Σε περιπτώσεις όπου, η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσίας υπερβεί την 
προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, τότε η επιπλέον 
χρονική διάρκεια απώλειας της υπηρεσίας θεωρείται ως βλάβη. 

 

3.4. Λειτουργικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές Τμήματος 2. 
Η προμήθεια εξοπλισμού που προβλέπεται στο Τμήμα 2 της παρούσας διακήρυξης καλύπτει ανάγκες του 
ΕΤΕΑΕΠ που σχετίζονται με την υλοποίηση του τμήματος 1 του  παρόντος διαγωνισμού.  

 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

Συνοπτικά, το φυσικό αντικείμενο  του τμήματος 2 περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία εξοπλισμού  
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ΑΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

1 Σταθμοί εργασίας Η/Υ 135 τμχ 30236000-2 139.799,00 € 

2 Eκτυπωτές 5 τμχ 30232110-8 2.170,00 € 

3 Σαρωτής  με τροφοδότη 1 τμχ 38520000-6 3.820,00 € 

4 Δικτυακός εξοπλισμός - UPS 1 τμχ 31154000-0 

39.435,79 €  

5 Δικτυακός εξοπλισμός - Racks 7τμχ 32580000-2 

6 Δικτυακός εξοπλισμό - καλωδίωση ( 
πρίζες/ Patch Panel 24 ports) 200 τμχ/9 τμχ 32580000-2 

7 Δικτυακός εξοπλισμός - τείχος 
προστασίας - firewall 3 τμχ 32420000-3 

8 Πολύπριζα ασφαλείας 102 τμχ 31681410-0 3.310,40 € 

 Σύνολο Αξία με ΦΠΑ 188.535,29 

 

 

 Τόπος υλοποίησης/παράδοσης  

Ο εξοπλισμός του Τμήματος 2 θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο σε χώρους εργασίας του ΕΤΕΑΕΠ. 
Δεδομένου ότι η εγκατάσταση βρίσκεται σε χώρο κτηρίων που λειτουργούν σε καθημερινή βάση, ο/οι 
Ανάδοχος/οι πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την λιγότερη δυνατή όχληση των εργαζομένων 
και των επισκεπτών τους. Επίσης, τυχόν εργασίες που επιφέρουν διακοπή στην λειτουργία υποδομών θα 
πρέπει να προγραμματιστούν καταλλήλως και πιθανόν να υλοποιηθούν σε μη εργάσιμες ημέρες ή/και ώρες.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει εξολοκλήρου την καλωδίωση του εξοπλισμού που αναλογεί στο αντικείμενο του 
και θα προσφέρει όλα τα απαιτούμενα φυσικά μέσα σύμφωνα με τα απαιτούμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – 
Πίνακες Συμμόρφωσης . 

 

 Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 

Ως παραδοτέα του αναδόχου του Τμήματος 2 της παρούσας διακήρυξης ορίζονται:  

• Π.9.1. Προμήθεια εξοπλισμού 

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από επιτροπή πιστοποίησης και παραλαβής του ΕΤΕΑΕΠ. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί ο ανάδοχος και διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. 

Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις 
προδιαγραφές της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης. 

Εφόσον στη συνέχεια η εν λόγω επιτροπή κρίνει ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα 
των παραδοτέων, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των 
εν λόγω παραδοτέων. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
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οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση που παρέλθει 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια 

Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής και κοινοποιείται στον ανάδοχο. 

 Εκπαίδευση προσωπικού  

Δεν προβλέπεται εκπαίδευση προσωπικού 

 Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη  

 Γενικά  

Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης, με έναρξη την Οριστική Παραλαβή του 
Έργου και με χρονική διάρκεια έξι (6) έτη. 

Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι δύο (2) έτη από την Οριστική Παραλαβή της Προμήθειας. 

Ο Ανάδοχος, μετά την Οριστική Παραλαβή της προμήθειας, είναι υποχρεωμένος να υπογράψει με τον 
Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο Σύμβαση Εγγύησης για την προσφερόμενη από αυτόν Περίοδο 
Εγγύησης.  

Η Περίοδος Συντήρησης ξεκινά με τη λήξη της προσφερόμενης Περιόδου Εγγύησης και λήγει με τη λήξη της 
ΠΕΣ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο, να 
υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης, μετά το τέλος της προσφερόμενης από αυτόν Περιόδου Εγγύησης και με 
τίμημα το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του. 

Σημείωση 1:  Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη 
τα έτη πέραν της ΠΕΣ. 

Σημείωση 2:  Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων Αναδόχων να προσφέρουν Περίοδο Εγγύησης 
μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, όμως αυτή θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων για 
ακέραιο αριθμό ετών. 

 Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης και Περιόδου Συντήρησης 

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης αφορούν στο σύνολο του Εξοπλισμού (Τμήμα 2) που θα προσφέρει ο 
Ανάδοχος, παρέχονται σε περιβάλλον Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών και είναι ίδιες με τις υπηρεσίες 
που θα παρέχονται και κατά την περίοδο Συντήρησης, αλλά παρέχονται δωρεάν. 

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει: 

• Αναβάθμιση firmware όταν αυτό παρέχεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή και εφόσον αυτό δεν 
γίνεται αυτόματα. 

• Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης 

• Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων στον εξοπλισμό 

• Τεκμηρίωση σφαλμάτων 

• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων  
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• Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου 

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού και υποδομών, ο Ανάδοχος, οφείλει να 
προσφέρει δωρεάν πλήρη εγγύηση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων εργασιών 
αποκατάστασης βλαβών και ανταλλακτικών.  

Ο Ανάδοχος οφείλει, σε συνεννόηση με το ΕΤΕΑΕΠ., να συντονίζει όλες τις απαιτούμενες (προληπτικές ή μη) 
εργασίες άμεσης αποκατάστασης των βλαβών και αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσης. 

 Εγγυημένο επίπεδο υπηρεσιών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και τις λοιπές υποδομές, 
παρέχοντας παράλληλα τις απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ώστε να τηρούνται τα ελάχιστα 
όρια διαθεσιμότητας που ορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο ισχύουν για τις περιόδους εγγύησης και συντήρησης (για την τελευταία εφόσον υπογραφεί 
Σύμβαση Συντήρησης).  

Ορισμοί: 

ü Ορισμός βλαβών εξοπλισμού  

Ως «βλάβη» θεωρείται η αδυναμία του εξοπλισμού να λειτουργήσει σύμφωνα με τις δημοσιευμένες 
προδιαγραφές του κατασκευαστή του, εφόσον η αδυναμία αυτή επιβεβαιώνεται ή επαναλαμβάνεται 
ενώπιον του αρμόδιου τεχνικού προσωπικού της Αναδόχου ή αποτυπώνεται στα συστήματα 
απομακρυσμένης διαχείρισης και παρακολούθησης του εξοπλισμού. Από την έννοια της βλάβης 
εξαιρούνται ελαττώματα, σφάλματα ή βλάβες εξοπλισμού που θα διασυνδεθεί με το συμβατικό 
εξοπλισμό.  

Οι βλάβες κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

• Κρίσιμες (critical). Θεωρούνται οι βλάβες οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την λειτουργία και την 
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού ή / και της υπηρεσίας συνολικά.  

• Σημαντικές (major). Θεωρούνται οι βλάβες οι οποίες: 

o αυξάνουν την πιθανότητα να επηρεαστεί η λειτουργία και η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. 
Πιο συγκεκριμένα, σε υποσυστήματα που υπάρχει εφεδρεία, σημαντική θεωρείται η βλάβη 
σε εφεδρικό υλικό, καθώς δεύτερη συνεχόμενη βλάβη θα επηρεάσει την λειτουργία και την 
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού.  

o επηρεάζουν την απόδοση και την λειτουργικότητα του εξοπλισμού.  

o επηρεάζουν την λειτουργία και την διαθεσιμότητα των υποσυστημάτων απομακρυσμένης 
διαχείρισης και παρακολούθησης του εξοπλισμού.  

• Μικρής σημασίας (minor). Θεωρούνται οι βλάβες οι οποίες δεν επηρεάζουν την διαθεσιμότητα, την 
λειτουργία, την απόδοση και την λειτουργικότητα του εξοπλισμού ή/και του λογισμικού. Πρόκειται για 
βλάβες οι οποίες είναι ανεκτές κατά την διάρκεια της λειτουργίας του εξοπλισμού ή/και του λογισμικού 
ή μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και ερωτήσεις που 
υποβάλει το ΕΤΕΑΕΠ  προς τον Ανάδοχο για τεχνικά θέματα όπως προτάσεις για νέα χαρακτηριστικά και 
για βελτιστοποίηση του δικτύου.  

 

ü Δυσλειτουργία: ζημιά μέρους ή όλης της διακριτής μονάδας εξοπλισμού, η οποία δεν επηρεάζει άμεσα 
και αρνητικά την διαθεσιμότητα ή απόδοση του εν λόγω στοιχείου και κατ’ επέκταση τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες. 



 

 

Σελίδα 126 

 

ü ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 07:30 – 17:00 για τις εργάσιμες ημέρες. 

ü ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 

ü Χρόνος αποκατάστασης βλάβης είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την αναγγελία 
της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο χρόνος 
αποκατάστασης βλάβης προσμετράται αθροιστικά σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από το 
είδος της βλάβης και είναι:  

o Μία ημερολογιακή ημέρα προσμετρούμενη από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της 
Κρίσιμης (Critical) βλάβης αν η ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ  

o Μία ημερολογιακή ημέρα προσμετρούμενη από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, για τις λοιπές ώρες 
ανακοίνωσης προβλήματος της Κρίσιμης (Critical) βλάβης  

o Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της Σημαντικής (major) 
βλάβης αν η ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ o Τρείς (3) εργάσιμες 
ημέρες οι οποίες θα προσμετρούνται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, για τις λοιπές ώρες 
ανακοίνωσης προβλήματος Σημαντικής (major) βλάβης  

o Επτά (7) εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της Μικρής σημασίας 
(minor) βλάβης αν η ανακοίνωση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ΚΩΚ o Επτά (7) 
εργάσιμες ημέρες οι οποίες θα προσμετρούνται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, για τις λοιπές 
ώρες ανακοίνωσης προβλήματος Μικρής σημασίας (minor) βλάβης  

Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες:  

Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης βλάβης, επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα 
ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

- 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας 

- 0,2% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος. 

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας)/δυσλειτουργίας, εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το 
ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 

 

Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου χρόνου αποκατάστασης δυσλειτουργίας, επιβάλλεται στον 
Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

- 0,02% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας 

- 0,1% επί του τρέχοντος ετήσιου κόστους συντήρησης του συνόλου του συστήματος. 

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας)/δυσλειτουργίας, εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το 
ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 

Διευκρινίζεται ότι: 

1) Ένα σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο έστω 
και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει. 

2) Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του Συστήματος 
(λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και 
συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας. 

Επιπρόσθετες ρήτρες  
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ü Αν μια μονάδα (λογισμικού/εφαρμογής) είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή δυσλειτουργία) για χρονική 
περίοδο άνω των 72 ωρών (είτε εντός ΚΩΚ είτε εκτός) αθροιστικά στο διάστημα ενός μήνα, πέραν 
των ως άνω αναφερόμενων ρητρών:   

- επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με 0,02% επί του συμβατικού τιμήματος της 
μονάδας/τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 

- δεν καταβάλλεται (για τον τρέχοντα μήνα) τίμημα συντήρησης για την μονάδα αυτή κατά τη 
διάρκεια της περιόδου συντήρησης (εφόσον υπογραφεί Σύμβαση Συντήρησης). 

 

Οι ρήτρες της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν στην περίπτωση που εξοπλισμός ή λογισμικό του 
Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε (Government Cloud) ή/και του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
προκαλέσει αποδεδειγμένα δυσλειτουργία (τεκμαιρόμενη από τα εργαλεία και τις αναφορές 
διαθεσιμότητας των σχετικών πόρων / υπηρεσιών του G-Cloud και της ΚτΠ Α.Ε.) σε παραδοτέο του Έργου. 

Διευκρινίζεται ότι:  

1. Ένα σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο έστω 
και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει.  

2. Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του Συστήματος  
που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της ρήτρας.  

3. Ως αποκατάσταση νοείται και η επαναφορά της πλήρους λειτουργικότητας  

Προσοχή: Σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας υλικού, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής, ο Ανάδοχος θα προχωρά σε άμεση αντικατάσταση του ελαττωματικού 
εξοπλισμού και όχι σε διαδικασία επιδιόρθωσής του (δηλαδή θα θεωρείται Dead On Arrival - DOA).  

 

 Επικοινωνία – Αναφορά Βλαβών:  

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη 
δική του, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα την αποκατάσταση των βλαβών. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή αυτού, καθώς και κατά 
την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, οφείλει να ορίσει εκ του τεχνικού προσωπικού, υπεύθυνο 
επικοινωνίας, ο οποίος να είναι διαθέσιμος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του ΕΤΕΑΕΠ. (Κέντρο 
Αναφοράς Βλαβών).  

Αν μια μονάδα εξοπλισμού είναι μη διαθέσιμη (σε βλάβη ή δυσλειτουργία) για δύο (2) συνεχείς μήνες, πέρα 
από την επιβληθείσα ρήτρα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει μέσα σε επτά (7) εργάσιμες 
ημέρες, με δικό του κόστος, τον εξοπλισμό που έχει βλάβη με ισοδύναμο εξοπλισμό, ύστερα από έγγραφη 
ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής. Για το υλικό που αντικαθίσταται ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή 
ή το υπόλοιπο της εγγύησης του Αναδόχου (όποιο έχει μεγαλύτερη διάρκεια) από την ημερομηνία 
αντικατάστασης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση αυτής της 
εγγύησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Οι πίνακες που ακολουθούν πρέπει, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, να συμπληρωθούν σύμφωνα με 
τις ακόλουθες οδηγίες : 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό 
αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα 
διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή 
δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν 
από αυτούς δεν απορρίπτονται. 
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 
ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 
απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το 
οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές 
των υπηρεσιών, του λογισμικού, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 
μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου 
τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται 
αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. 
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 
φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η 
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή 
(π.χ. Προδ. 4.18). 
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή 
όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 
Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση 
θεωρείται αρνητική. 
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TMHMA 1 

1. ΠΕ1 Μελέτη Εφαρμογής – CPV 72000000-5 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

της παραγράφου 3.2.1 στο Παράρτημα Ι NAI   

 

2. ΠΕ2 Ψηφιοποίηση Χαρτώου Υλικού – CPV 79999100-4 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Η ανάλυση του ψηφιακού υλικού θα 

πρέπει να είναι 300dpi, 24 bit 
τουλάχιστον, με συμπίεση σύμφωνη με 
διεθνείς προδιαγραφές ( standards) που 
να επιτυγχάνουν βέλτιστη εξοικονόμηση 
αποθηκευτικού χώρου και παράλληλα 
την μέγιστη δυνατή συμβατότητα με 
λειτουργικά συστήματα και 
προγράμματα περιήγησης. Επιπλέον θα 
πρέπει το ψηφιακό υλικό να εμπεριέχει 
το αναγνωρισμένο κείμενο, όπου είναι 
δυνατόν, και να μπορεί να δεικτοδοτηθεί 
από ποικιλία εφαρμογών διαχείρισης και 
αναζήτησης εγγράφων. Θα υπάρξει 
αξιολόγηση των υποψηφίων αναδόχων 
με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Η 
ψηφιοποίηση θα γίνει αποκλειστικά στον 
χώρο του ΕΤΕΑΕΠ. Το υλικό θα χρειαστεί 
προετοιμασία ( ενδεικτικά απορραφή ) 

NAI 

  

2 Το αρχείο του ΕΤΕΑΕΠ αποτελείται από 
περίπου 36.000.000 σελίδες διαστάσεων 
έως Α3. 
Το ΕΤΕΑΕΠ πριν την έναρξη του έργου θα 
έχει συγκεντρώσει την λίστα υλικού προς  
ψηφιοποίηση. Ο υποψήφιος ανάδοχος 
θα διαχειριστεί το αρχείο και θα το 
μεταφέρει στους χώρους ψηφιοποίησης  
χωρίς καμία πιθανότητα απώλειας 
εγγράφου. 

NAI 

  

3 Τα ψηφιακά έγγραφα θα αποτελούν 
ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, το 
είδος χαρτιού, το χρωματισμό τους, 
διπλές όψεις, βιβλιοδεσίες κλπ. 

NAI 

  

4 Η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα 
αποκλειστικά και μόνο στους χώρους 
ψηφιοποίησης του ΕΤΕΑΕΠ 

NAI 
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5 Ο Ανάδοχος θα χρεώνεται το υλικό προς 
ψηφιοποίηση ανά παρτίδα και θα 
παραδίδει αντίστοιχα το υλικό που ήδη 
έχει επεξεργαστεί. Θα πρέπει να είναι σε 
θέση εντός 1 ημέρας, αν ζητηθεί από το 
ΕΤΕΑΕΠ, να προσκομίσει οποιοδήποτε 
έγγραφο του ζητηθεί.  

NAI 

  

6 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την τήρηση των 
απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας 
με σκοπό το μηδενισμό του κινδύνου 
ολικής ή μερικής απώλειας του έντυπου 
και ψηφιοποιημένου υλικού. 
Να περιγραφούν οι προτεινόμενες από 
τον Ανάδοχο διαδικασίες. 

NAI 

  

7 Αναλυτική περιγραφή του τρόπου 
επεξεργασίας ιδιαίτερα 
ταλαιπωρημένων ή ευπαθών εγγράφων 
(σελίδες που έχουν κηλιδωθεί, 
εμποτιστεί, αλλοιωθεί λόγω υγρασίας 
και τις συνθήκες φύλαξης, μεγάλος 
αριθμός εγγράφων περιλαμβάνουν 
μεγάλο αριθμό συρραπτικών στην 
σελίδα (>5 ανά σελίδα), σχισμένες 
σελίδες, τσαλακωμένες σελίδες).  

NAI 

  

9 Οι εργασίες και τεχνικές ψηφιοποίησης 
θα περιλαμβάνουν διάφορες μεθόδους 
και τεχνικές, ανάλογα με το προς 
ψηφιοποίηση υλικό και θα ακολουθούν 
τα διεθνή πρότυπα και τους οδηγούς 
καλής πρακτικής για την ψηφιοποίηση 
εγγράφων. Οι ρυθμίσεις των 
παραμέτρων για τους σαρωτές, καθώς 
και για το λογισμικό ψηφιοποίησης που 
θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι 
απαραιτήτως σύμφωνες με την 
λειτουργία που θα υλοποιούν. 

NAI 

  

10 Τεκμηρίωση της επίτευξης του ρυθμού 
ψηφιοποίησης και δεικτοδότησης 
(καταχώρηση / δημιουργία 
μεταδεδομένων) που θα ικανοποιεί το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.  

NAI 

  

11 Η ψηφιοποίηση θα παράγει τουλάχιστον 
ένα αρχείο που υπέχει θέση ψηφιακού 
πρωτοτύπου.  

NAI 
  

12 Το προϊόν της ψηφιοποίησης θα είναι 
αρχείο PDF με κατάλληλη συμπίεση ή 
άλλο ισοδύναμο. Οι διαστάσεις του 
ψηφιακού υποκατάστατου που θα 
προκύψει από τη διαδικασία 

NAI 
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ψηφιοποίησης θα είναι ίδιες (1:1) με 
αυτές του υλικού.  
Κατά την διαδικασία εξαγωγής 
μεταδεδομένων με αυτόματο τρόπο να 
αναγνωριστούν παράλληλα η Ελληνική 
και Αγγλική γλώσσα και το προκύπτον 
κείμενο να ενσωματωθεί στο αρχείο 
ώστε να είναι εφικτή η μετέπειτα 
αναζήτηση τους από το ΣΔΨΥ. 

13 Ο Ανάδοχος θα μεταχειριστεί τεχνικές 
για την εξάλειψη ειδώλου που 
προκύπτει από την αμαύρωση της πίσω 
όψης της σελίδας καθώς και την 
βελτίωση αναγνωσιμότητας στη 
συγκεκριμένη περιοχή 

NAI 

  

14 Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε 
επεξεργασία των ψηφιακών ανατύπων 
των εγγράφων ώστε να  επιτευχθεί: 
• Διαχωρισμός σελίδων στην 

περίπτωση πολυσέλιδων εγγράφων 
(το 70 % των εγγράφων είναι 
δισέλιδα και το υπόλοιπο 
πολυσέλιδα). 

• Αποκοπή των περιθωρίων γύρω από 
το υλικό. 

• Αλλαγή προσανατολισμού, όταν 
απαιτείται. 

 

NAI 

  

15 Ο ανάδοχος θα πρέπει κατά την 
επεξεργασία των εγγράφων να αναφέρει 
τους ποιοτικούς ελέγχους που θα 
διεξάγει.  
Οι έλεγχοι συνίστανται να υλοποιούνται 
σε μια σειρά από βήματα και 
διαδικασίες προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομαλή πορεία του έργου. 
Ελάχιστες  ενέργειες που θα 
ακολουθούνται είναι:  

- Σύνταξη και παρακολούθηση 
πρωτοκόλλων παραλαβής και 
παράδοσης,  

- Λεπτομερής καταγραφή των 
προσώπων που σχετίζονται με τα 
έγγραφα σε κάθε φάση,  

- Έλεγχοι ποιότητας των 
σαρωμένων εγγράφων,  

- Έλεγχοι αναγνωσιμότητας και 
πληρότητας του υλικού 

NAI 

  

16 Με το πέρας της ψηφιοποίησης θα 
πρέπει να αφαιρούνται οι διαχωριστικές NAI   
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σελίδες.  Αν η παρτίδα είναι τμήμα 
οργανωμένου αρχείου τότε το 
πρωτογενές υλικό θα επιστρέφεται στην 
πρότερη μορφή του ενώ αν δεν είναι 
τμήμα οργανωμένου αρχείου θα 
επιστρέφεται σε φακέλους/κλασέρ. 

17 Ο Ανάδοχος καλείται να εισάγει μαζικά 
τα ψηφιοποιημένα έγγραφα στο 
Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου 
Υλικού – κάθε έγγραφο που θα εισάγεται 
σε ψηφιακή μορφή, θα υπογράφεται 
ψηφιακά με προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή  

NAI 

  

18 Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει 
σύστημα πιστοποίησης για καταχώρηση 
δεδομένων  και να ακολουθεί 
διαδικασίες ποιότητας και ασφάλειας 
δεδομένων σε όλα τα στάδια. 

NAI 

  

 
 

3. ΠΕ3 Εξαγωγή Μεταδεδομένων – CPV 72312000-5 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Η καταχώρηση των στοιχείων θα πρέπει 

να εκτελεστεί σε χώρο του Αναδόχου 
(Κέντρο Καταχώρησης), ο οποίος θα 
πρέπει να είναι, με ευθύνη του 
Αναδόχου, κατάλληλα διαμορφωμένος 
και εξοπλισμένος για τον σκοπό αυτό. 

NAI 

  

2 Κάθε εγγραφή θα καταχωρείται εις 
διπλούν, από δύο διαφορετικούς 
καταχωρητές 

NAI 
  

3 Με την ολοκλήρωση και της Β’ 
καταχώρησης θα γίνεται, μέσω 
εφαρμογής ελέγχου ορθότητας 
καταχωρήσεων, αυτόματη 
αντιπαραβολή των δύο καταχωρήσεων 
και θα επισημαίνονται 
αυτοματοποιημένα από την εφαρμογή 
τυχόν διαφορές ανάμεσα στην Α’ και 
στην Β’ καταχώρηση 

NAI 

  

4 Για τη διόρθωση των λαθών/διαφορών, 
ειδικοί οι διορθωτές θα προβαίνουν στις 
απαραίτητες διορθώσεις σε κάθε 
εγγραφή που έχει επισημανθεί, με στόχο 
την εξάλειψη όλων των διαφορών που 
εντοπίστηκαν ανάμεσα στην Α’ και Β’ 
Καταχώρηση 

NAI 

  



 

 

Σελίδα 133 

 

7 Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των 
καταχωρημένων εγγραφών 

• θα πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με μέθοδο που πληροί 
διεθνείς προδιαγραφές. Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα κληθεί 
να περιγράψει την μέθοδο που 
θα χρησιμοποιήσει και θα 
αξιολογηθεί για αυτήν. 

• θα πρέπει να ικανοποιούν 
επίπεδο εμπιστοσύνης 99,95% 
σε επίπεδο πεδίου 
a. Γενικό Επίπεδο Ελέγχου 

(General inspection Level) Μ 
τύπου ΙΙ. 

NAI 

  

8 Όσον αφορά στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές (στο σύνολό τους) των 
θέσεων εργασίας των καταχωρητών : ΝAI 

  

8.1 Δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε 
τοπικές συσκευές αποθήκευσης 
δεδομένων (floppy disk drives, memory 
sticks, backup drives) ή την μεταφορά 
δεδομένων μέσω άλλης τεχνολογίας 
μεταφοράς δεδομένων (Υπέρυθρες 
ακτίνες, Bluetooth κτλ) πέραν του 
τοπικού δικτύου που θα εγκατασταθεί. 

NAI 

  

8.2 Δεν θα πρέπει να έχουν ενεργοποιημένη 
τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet ή 
άλλο εξωτερικό δίκτυο. 

NAI 
  

9 Το προσωπικό του Αναδόχου θα έχει 
υπογράψει συμβάσεις εχεμύθειας και 
δεν θα φέρει στο χώρο εργασίας κινητό 
τηλέφωνο, φωτογραφική μηχανή ή 
όποια άλλη συσκευή σύλληψης 
πληροφορίας. 

NAI 

  

10 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα περιγράψει 
το υλικό και το λογισμικό που προτίθεται 
να χρησιμοποιήσει, διασφαλίζοντας την 
ασφάλεια των δεδομένων και την 
υλοποίηση του έργου εντός 
χρονοδιαγράμματος  

NAI 

  

11 Θα εφαρμοσθεί οπτική αναγνώριση 
χαρακτήρων στις  μηχανογραφημένες ή 
δακτυλογραφημένες μισθολογικές 
καταστάσεις. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
περιγράψει την μέθοδο ή το λογισμικό 
που θα χρησιμοποιήσει και θα 
αξιολογηθεί για αυτό. 

NAI 
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12 Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας-
μεθόδου αναγνώρισης στηλών των 
εγγράφων.  
Το σύστημα θα είναι σε θέση να 
διαχωρίζει το έγγραφο στις παραπάνω 
περιοχές ενδιαφέροντος, προσεγγίζοντας 
τη φόρμα που ακολουθεί το έγγραφο 
στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. 

ΝΑΙ 

  

13 Καταχώρηση μεταδεδομένων σε επίπεδο 
εγγράφου και σε επίπεδο στοιχείων 
φακέλου. 

ΝΑΙ 
  

 
 

4. ΠΕ4 Πληροφοριακό Σύστημα Ψηφιοποιημένου Υλικού – CPV 72000000-5 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1 

Εύρεση του ψηφιοποιημένου υλικού και 
των αντίστοιχων μεταδεδομένων με 
χρήση εναλλακτικών και πολλαπλών 
κριτηρίων αναζήτησης 

ΝΑΙ   

2 Αναζήτηση όρων εντός του περιεχομένου 
των ψηφιοποιημένων εγγράφων ΝΑΙ   

3 Αναζήτηση όρων εντός των πεδίων των 
μεταδεδομένων ΝΑΙ   

4 

Χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα 
(Διαχειριστής), θα είναι δυνατό να ορίζει 
ποια πεδία / κριτήρια (μεταδεδομένων ή 
μη) θα είναι διαθέσιμα προς επιλογή στον 
τελικό χρήστη για την διαδικασία της 
αναζήτησης εγγράφων 

ΝΑΙ   

5 
Προβολή ψηφιοποιημένου υλικού με τα 
σχετιζόμενα μεταδεδομένα σε ενιαία 
οθόνη απεικόνισης 

ΝΑΙ   

6 

Διαπιστευμένος Χρήστης, με τα 
κατάλληλα δικαιώματα, έχει τη 
δυνατότητα προσθήκης, επεξεργασίας και 
διαγραφής του ψηφιοποιημένου υλικού 
και των μεταδεδομένων, σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή 

ΝΑΙ   

7 Δυνατότητα διαγραφής / προσθήκης νέου 
ψηφιακού υλικού ΝΑΙ   

8 

Δυνατότητα τροποποίησης του 
ψηφιοποιημένου εγγράφου ως προς τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του, π.χ. 
διαστάσεις, προσανατολισμός, ευκρίνεια, 
μεγέθυνση περιεχομένου 

ΝΑΙ   
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9 
Δυνατότητα ορισμού και 
κατηγοριοποίησης νέων (custom) πεδίων 
μεταδεδομένων 

ΝΑΙ   

10 

Δυνατότητα τροποποίησης τιμών των 
σχετιζόμενων μεταδεδομένων όλων των 
κατηγοριών (ταυτοποίησης, 
ασφαλιστικών, φυσικής συσχέτισης και 
τοποθέτησης κ.λ.π.) 

ΝΑΙ   

11 
Δυνατότητα σύνδεσης / αποσύνδεσης 
ψηφιακών εγγράφων σε ομάδες 
ψηφιακού υλικού 

ΝΑΙ   

12 

Δυνατότητα σήμανσης (flag) από τον 
Χρήστη του ψηφιακού υλικού και των 
μεταδεδομένων με δείκτη επιβεβαίωσης 
ορθότητας για την ενίσχυση της 
αξιοπιστίας 

ΝΑΙ   

13 

Δυνατότητα διαχείρισης περιεχομένου 
μαζικής κλίμακας (ομαδοποιημένου - 
grouping), με την κατάλληλη διαβάθμιση 
δικαιωμάτων χρήστη και όπου 
τουλάχιστον αυτό είναι εφικτό από την 
φύση της ενέργειας 

ΝΑΙ   

14 

Χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα 
(Διαχειριστής), θα είναι δυνατό να 
διαχειρίζεται (δημιουργία, επεξεργασία, 
διαγραφή) χρήστες, ομάδες χρηστών, 
διαβαθμίσεις και τα αντίστοιχα 
δικαιώματα τους στις λειτουργίες και τα 
αντικείμενα του Λογισμικού 

ΝΑΙ   

15 

Υποστήριξη χρηστών με δικαιώματα read-
only, οι οποίοι θα έχουν μόνο δυνατότητα 
αναζήτησης και εμφάνισης 
ψηφιοποιημένου υλικού και 
πληροφορίας μεταδεδομένων 

ΝΑΙ   

16 

Υποστήριξη χρηστών με δικαιώματα read-
write, οι οποίοι θα έχουν επιπλέον 
δυνατότητα μεμονωμένης διαχείρισης 
(προσθήκης, επεξεργασίας, διαγραφής) 
του περιεχομένου του Λογισμικού 

ΝΑΙ   

17 

Υποστήριξη χρηστών - διαχειριστών, οι 
οποίοι θα έχουν δυνατότητες μαζικής 
διαχείρισης (προσθήκης, επεξεργασίας, 
διαγραφής) περιεχομένου, δυνατότητες 
τροποποίησης ρυθμίσεων λειτουργίας 
του Λογισμικού, διαχείρισης 
(δημιουργίας, επεξεργασίας, διαγραφής) 
άλλων χρηστών, ομάδων χρηστών, 
διαβαθμίσεων και δικαιωμάτων 

ΝΑΙ   

18 Υποστήριξη χρηστών - διαχειριστών, οι 
οποίοι θα έχουν δυνατότητες ορισμού και ΝΑΙ   
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παραμετροποίησης του είδους (on 
demand/scheduled, full/differential) και 
της χρονικής συχνότητας της αυτόματης 
διαδικασίας λήψης backup της Βάσης 
Δεδομένων και του αποθηκευμένου στο 
file system περιεχομένου του Λογισμικού 

19 

Αποκλειστικά διαδικτυακό γραφικό 
περιβάλλον λειτουργίας (GUI) ως front-
end χρήσης και διαχείρισης του 
Λογισμικού και των λειτουργιών του 

ΝΑΙ   

20 

Το front-end GUI χρήσης και διαχείρισης 
του Λογισμικού και των λειτουργιών του 
θα είναι προσπελάσιμο από 
πιστοποιημένους χρήστες 

ΝΑΙ   

21 

Το front-end GUI χρήσης και διαχείρισης 
του Λογισμικού και των λειτουργιών του 
θα είναι προσπελάσιμο μέσω σύγχρονου 
φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser) 

ΝΑΙ   

22 

Το front-end GUI να έχει responsive ή 
adaptive ιδιότητες ώστε να 
προσαρμόζεται αυτόματα στις διαστάσεις 
της εκάστοτε οθόνης προβολής (π.χ. 
οθόνη υπολογιστή, tablet, κινητού)  

ΝΑΙ   

23 

Φιλικότητα και ευχρηστία του User 
Interface (UI) του front-end GUI χρήσης 
του Λογισμικού, με οικεία σχεδίαση της 
διεπαφής του χρήστη, με κλασικές 
φόρμες και αντικείμενα αλληλεπίδρασης 
(interaction) 

ΝΑΙ   

24 

Το front-end GUI να προβάλλει ανεκτό 
αριθμό ανατροφοδοτήσεων (feedback) 
και παραθύρων διαλόγου ή ελέγχου ροής 
διεργασιών – να ακολουθείται η λογική 
του one window intrerface 

ΝΑΙ   

25 
Να υποστηρίζεται από το UI η επιλογή 
αναίρεσης / επανάληψης (redo / undo) 
των ενεργειών του χρήστη 

ΝΑΙ   

26 

Να χρησιμοποιηθεί σχεσιακό σύστημα 
βάσης δεδομένων (RDBMS) για την κύρια 
αποθήκευση των δεδομένων της 
εφαρμογής 

ΝΑΙ   

27 
Δυνατότητα χρήσης NoSQL βάσεις 
δεδομένων για συμπληρωματική 
αποθήκευση δεδομένων της εφαρμογής 

ΝΑΙ   

28 
Aποθήκευση των παραγόμενων αρχείων 
του ψηφιοποιημένου υλικού στο file 
system 

ΝΑΙ   

29 Ενσωμάτωση και χρήση κατάλληλων 
μηχανισμών και πρωτοκόλλων για έλεγχο ΝΑΙ   
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και κρυπτογράφηση των δεδομένων και 
των αρχείων κατά την διακίνηση τους  

30 

Ενσωμάτωση και χρήση κατάλληλων 
μηχανισμών και πρωτοκόλλων για έλεγχο 
και κρυπτογράφηση των δεδομένων και 
των αρχείων κατά την αποθήκευση τους – 
ενσωμάτωση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής σε κάθε ψηφιοποιημένο 
έγγραφο συμβατής με τον κανονισμό 
eIDAS 

ΝΑΙ   

31 

Αναλυτική καταγραφή (loging) όλων των 
ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο 
σύστημα (π.χ. αναζητήσεις, 
καταχωρήσεις, τροποποιήσεις, 
διαγραφές) συμπεριλαμβανομένων όλων 
των απαραίτητων αναγνωριστικών 
στοιχείων των συμβάντων (όπως χρήστης, 
ώρα, ενέργεια, έκβαση της ενέργειας και 
σχετικό αντικείμενο / οντότητα του 
λογισμικού κ.λ.π.) 

ΝΑΙ   

32 

Δυνατότητα χρονικής ιχνηλάτησης των 
ενεργειών και τροποποιήσεων του 
ψηφιακού περιεχομένου και των 
μεταδεδομένων  και τήρηση όλων των 
διαφορετικών μορφών και εκδόσεων του 
αρχείου 

ΝΑΙ   

33 
Τεχνική δυνατότητα  επέκτασης του 
Λογισμικού μετά την παράδοση του μέσω 
της χρήσης API ή SDK 

ΝΑΙ   

34 Το Λογισμικό να έχει αναπτυχθεί με 
σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης ΝΑΙ   

35 

Το Λογισμικό θα συνοδεύεται, 
τουλάχιστον, από αναλυτικό εγχειρίδιο 
τεκμηρίωσης για προγραμματιστή του 
κώδικα και του σχεδιασμού της Βάσης 
Δεδομένων (developer’s documentation) 

ΝΑΙ   

36 

Θα παρέχεται η κατάλληλη άδεια για την 
ελεύθερη και δωρεάν μεταγενέστερη 
επέμβαση στον κώδικα χωρίς περαιτέρω 
υποχρεώσεις του Ταμείου προς τον 
Ανάδοχο, εφόσον ο Ανάδοχος σταματήσει 
να υποστηρίζει και να διαθέτει τη 
συγκεκριμένη έκδοση του λογισμικού 

ΝΑΙ   

37 

Θα παρέχεται η υποστήριξη 
προτυποποιημένων προγραμματιστικών 
διεπαφών (API) για την επικοινωνία και 
ανταλλαγή δεδομένων του Λογισμικού με 
εξωτερικές εφαρμογές και συστήματα 

ΝΑΙ   

38 Η μετάπτωση δεδομένων των 
υφισταμένων ψηφιοποιήσεων θα ΝΑΙ   



 

 

Σελίδα 138 

 

καλύψει πλήρως τις ποιοτικές και 
ποσοτικές απαιτήσεις που τίθενται στην 
παράγραφο 3.2.4.9 του Παραρτήματος Ι 

39 

Η μετάπτωση των δεδομένων από τις 
υφιστάμενες ψηφιοποιήσεις θα 
πραγματοποιηθεί εντός 6 μηνών από την 
έναρξη λειτουργίας του ΣΔΨΥ 

ΝΑΙ   

 

5. ΠΕ5 Ανάπτυξη Διαλειτουργικοτήτων – CPV 72000000-5 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ο προς ανάπτυξη κόμβος 
Διαλειτουργικότητας  προσφέρει  
• Υλοποίηση νέων 
Διαλειτουργικοτήτων με Δημοσίους 
φορείς.  
• Πρόσβαση στο σύνολο των 
διαλειτουργικοτήτων (υπαρχόντων και 
νέων) για τις εσωτερικές εφαρμογές 
του Φορέα μέσω Προγραμματιστικής 
Διεπαφής 
• Εξυπηρέτηση των web services 
Ασφαλιστικής Πληροφορίας και 
Ανοιχτών Δεδομένων Open Data  

ΝΑΙ     

2 Ο προς ανάπτυξη κόμβος 
Διαλειτουργικότητας  παρέχει 
• Αυθεντικοποίηση Χρηστών 
• Έλεγχος Δικαιωμάτων Πρόσβασης 
Χρηστών 
• Ιχνηλασιμότητα (Auditing) 
• Διαχείριση εξαιρέσεων/σφαλμάτων 

ΝΑΙ     

3 Ο κόμβος Διαλειτουργικότητας καλείται 
να διασυνδεθεί με τις υπάρχουσες 
διαλειτουργικότητες του Φορέα με 
τρίτους φορείς σε συνεργασία με τη 
Δ/νση Πληροφορικής, καθώς και με τις 
υπό υλοποίηση διαλειτουργικότητες.  
Το αποτέλεσμα αυτής της διασύνδεσης 
θα εκτίθεται προς τις εσωτερικές 
εφαρμογές του Φορέα μέσω API 

ΝΑΙ     

4 Ο κόμβος Διαλειτουργικότητας θα 
υλοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές 
σχεδίασης των τεχνολογικών προτύπων 
όπως περιγράφονται στην πύλη 
Ελληνικού Πλαισίου Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Προτύπων 
Διαλειτουργικότητας. 

ΝΑΙ     
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5 Η υλοποίηση του κόμβου 
Διαλειτουργικότητας θα ακολουθήσει 
τις συστάσεις του World Wide Web 
Consortium (W3C) για ανοιχτά πρότυπα 
όπως: 
• XML και XSD για την περιγραφή των 
σχημάτων των ανταλλασσόμενων 
εγγράφων 
• Πρωτόκολλο επικοινωνίας SOAP 
• Το πρότυπο WSDL  
• Το πρωτόκολλο UDDI 
• Το πρότυπο WS-Security 

ΝΑΙ     

6 Ο κόμβος Διαλειτουργικότητας  θα 
παρέχει στη Διαδικτυακή Υπηρεσία 
(Web Service) Ασφαλιστικής 
Πληροφορίας  με αυτοματοποιημένο 
και οργανωμένο και καταγραφόμενο 
τρόπο την ασφαλιστική πληροφορία 
που κατέχει ο Φορέας ανά 
ασφαλισμένο/συνταξιούχο σε 
εγκεκριμένους και με κατάλληλα 
δικαιώματα χρήστες. 

ΝΑΙ     

7 Η Διαδικτυακή Υπηρεσία Ανοιχτών 
Δεδομένων θα αντλεί από τον κόμβο 
Ασφαλιστικής Πληροφορίας στοιχεία 
Ετησίου και Μηνιαίου Στατιστικού 
Χαρακτήρα καθώς και άλλων 
δεδομένων που μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως “ανοικτά”  (Ν. 
4305/2014 και Ν. 3448/2006). 

ΝΑΙ     

8 Η υπηρεσία Ιχνηλασιμότητας (Auditing) 
θα καταγράφει πληροφορίες για όλες 
τις διαλειτουργικότητες με Δημοσίους 
φορείς , τις προσφερόμενες 
εξωστρεφείς διαδικτυακές υπηρεσίες 
του Φορέα και της λειτουργίας των 
Υπηρεσιών μίας Στάσης (One Stop 
Shop). 

ΝΑΙ     

9 Η υπηρεσία Ιχνηλασιμότητας πρέπει να 
καταγράφει κατ’ ελάχιστο: 
• Μοναδικό αλφαριθμητικό κλήσης 
• Ημερομηνία και ώρα 
• Αλφαριθμητικό αναγνωριστικό 
χρήστη 
• Είδος ενέργειας 
• ID συστήματος που προσπελάσθηκε 
• ID αντικειμένου που επεξεργάστηκε  
• Μήνυμα εξόδου (επιτυχές ή μήνυμα 
λάθους) 

ΝΑΙ     
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6. ΠΕ6 Υπηρεσίες μιας στάσης εργοδοτών - CPV 72000000-5 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Η υπηρεσία μιας στάσης για 
εργοδότη/ες είναι προσβάσιμη 
αποκλειστικά μέσω Web Interface (Web 
Client) και για τους χρήστες και για τους 
διαχειριστές 

NAI 

  

2 Ο Ανάδοχος (α) θα επεκτείνει την 
υφιστάμενη υποδομή μιας στάσης για 
τα αιτήματα πολιτών, με τρόπο που 
αυτή να καλύπτει το σύνολο των 
απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης 
ή (β) θα παρέχει νέα υλοποίηση, στην 
οποία θα μεταφέρει τη λειτουργικότητα 
της υπηρεσίας μιας στάσης για τα 
αιτήματα πολιτών. Στην προσφορά του ο 
υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει, να 
τεκμηριώσει και να περιγράψει 
αναλυτικά την μια από τις δυο 
παραπάνω προσεγγίσεις την οποία και 
θα υιοθετήσει.  

ΝΑΙ 

  

3 Στην υπηρεσία αυτή έχουν πρόσβαση 
εργοδότες και υπάλληλοι. Οι δεύτεροι 
αξιοποιούν την υπηρεσία για τον 
συντονισμό της διεκπεραίωσης των 
υποθέσεων που άπτονται των αιτήσεων 
που υποβάλλουν οι Εργοδότες 

ΝΑΙ 

  

4 Ο Web Client για την εξυπηρέτηση των 
εργοδοτών, θα καλύπτει τις παρακάτω 
τεχνικές προδιαγραφές: 

• Συμμόρφωση με το πρότυπο WGAC 
v2.0 επίπεδο ΑΑ 

• Responsive design ώστε να είναι 
εύχρηστος από συσκευές με 
μικρότερη οθόνη (tablet, 
smartphone)  

ΝΑΙ 

  

5 Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι 
διαβαθμισμένη με βάση RBAC μοντέλο 
(Role Based Access Control) και θα 
προβλέπει ειδικούς ρόλους χρήστη για 
διαχειριστές και τρίτους (λ.χ. υπάλληλοι 
ΚΕΠ) 

ΝΑΙ 

  

6 Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται 
μόνο μέσω χρήση HTTPS και θα 
προστατεύεται από επιθέσεις CSRF, XSS, 

ΝΑΙ 
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SQL Injection. Ο υποψήφιος θα πρέπει 
να καταγράψει αναλυτικά τα μέτρα που 
θα λάβει κατά την ανάπτυξη της 
εφαρμογής.   

7 Η υπηρεσία μιας στάσης θα 
περιλαμβάνει όλες τα είδη αιτήσεων 
που καθορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη, καθώς και όσα είδη 
αιτήσεων καθοριστούν κατά την 
εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής 

ΝΑΙ 

  

8 Η υπηρεσία μιας στάσης θα 
περιλαμβάνει και εργαλείο σχεδίασης 
αιτήσεων και διαδικασιών 
εξυπηρέτησης ώστε στο μέλλον, 
διαχειριστές του συστήματος, να 
μπορούν να προσθέτουν ή να 
μεταβάλλουν φόρμες και διαδικασίες. Ο 
υποψήφιος θα πρέπει να περιγράψει 
στην προσφορά του αναλυτικά την 
προσφερόμενη λύση 

 

  

9 Ο αιτών (εργοδότης) θα έχει δυνατότητα 
ψηφιακής υπογραφής της 
υποβαλλόμενης αίτησης μέσα από το 
σύστημα 

 

  

10 Η υποδοχή μιας ηλεκτρονικής αίτησης 
θα οδηγεί σε αυτόματη πρωτοκόλλησή 
της μέσω διαλειτουργικότητας με την 
υφιστάμενη εφαρμογή ηλεκτρονικού 
πρωτοκόλλου 

ΝΑΙ 

  

11 Δυνατότητα αυτόματης Ψηφιακής 
υπογραφής από το σύστημα κατά την 
παραλαβή της αίτησης, εφόσον η 
αίτηση δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή 
του αιτούντος 

 

  

12 Κατά την διεκπεραίωση της αίτησης, η 
υποδομή που θα είναι διαθέσιμη στους 
υπαλλήλους θα πρέπει να συγκεντρώνει 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• Οργάνωση εγγράφων σε φακέλους  
• Συμπλήρωση μεταδεδομένων 

(χειροκίνητα και αυτόματα μέσω 
διαλειτουργικότητας με τρίτα 
συστήματα) 

• Καταγραφή ενεργειών που έχουν 
εκτελεστεί  

ΝΑΙ 
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• Δυνατότητα διαβίβασης της αίτησης 
σε συναρμόδια υπηρεσία και 
χρέωσής της, από προϊστάμενο σε 
υπάλληλο για διεκπεραίωση 

13 Κατά την διεκπεραίωση της αίτησης η 
προσφερόμενη λύση θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα αυτόματης παραγωγής 
εγγράφων βάσει προτύπων.  

ΝΑΙ 

  

14 Ή υποδομή διεκπεραίωσης των 
αιτημάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει 
λίστα εκκρεμοτήτων για κάθε υπάλληλο  

 
  

15 Η διαδικασία διεκπεραίωσης αιτήματος 
και οι σχετικές ροές εργασίες θα πρέπει 
να μοντελοποιούνται εντός του 
προσφερόμενου συστήματος με 
σημειογραφία BPMN 2.0 και CMMN 1.1. 

 

  

16 Η υποδομή διεκπεραίωσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει λειτουργικότητα ένθεσης 
ψηφιακής υπογραφής σε όλα των 
εξερχόμενων εγγράφων που 
παραδίδονται στην ηλεκτρονική θυρίδα 
του αιτούντος, με χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής, η οποία να 
υποστηρίζει τόσο token based όσο και 
άυλες (από απόσταση) ψηφιακές 
υπογραφές, συμβατές με τον κανονισμό 
eIDAS 

ΝΑΙ 

  

17 Διαδικασίες που, υπό όρους,  
περιλαμβάνουν ελέγχους οι οποίοι 
εκτελούνται μηχανογραφικά θα πρέπει 
να μπορούν να διεκπεραιωθούν 
αυτόματα από το σύστημα χωρίς την 
παρέμβαση υπαλλήλου (λ.χ. βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενημερότητας) 
αξιοποιώντας την μοντελοποίηση των 
διαδικασιών βάσει προτύπου και την 
διασύνδεσή τους μέσω 
διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα 
συστήματα του οργανισμού 

 

  

18 Η υπηρεσία μιας στάσης θα 
περιλαμβάνει φόρμες αναζήτησης 
εισφορών των εργοδοτών  

ΝΑΙ 
  

19 Η υπηρεσία μιας στάσης θα 
περιλαμβάνει υποδομές auditing που θα 
καταγράφουν και θα επιτρέπουν 
αναζητήσεις σε συμβάντα τα οποία θα 

ΝΑΙ 
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παράγονται κατά την χρήση της 
εφαρμογής (λ.χ. σύνδεση χρήστη, 
υποβολή αίτησης, ανάθεση αίτησης σε 
χρήστη, κ.ο.κ.). Τα τελευταία θα 
καθοριστούν κατά την εκπόνηση της 
μελέτης εφαρμογής.  

20 Η υποδομή καταγραφής και αναζήτησης 
audit logs θα περιλαμβάνει τις 
παρακάτω δυνατότητες: 

- Αυθεντικοποίηση χρήστη και έλεγχο 
δικαιωμάτων πρόσβασης  

- Προβολή Καταστάσεων (τακτικές 
αναφορές καταγραφών, πίνακες 
χρηστών ανά συχνότητα 
διασύνδεσης, πίνακες σφαλμάτων, 
πίνακες διαθεσιμότητας, 
ενημερώσεις για ασυνήθιστη ή 
κακόβουλη χρήση)  

- Δυνατότητα αναζήτησης με 
πολλαπλά κριτήρια  

- Εξαγωγή αναφορών σε ψηφιακά 
αρχεία, όπως PDF, Excel, JSON)  

NAI 

  

 

7. ΠΕ7 Υπηρεσίες εκπαίδευσης - CPV 80533100-0 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ο Ανάδοχος θα παρέχει εκπαίδευση 

μέσω σεμιναρίων σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της παραγράφου 3.2.8 
του Παραρτήματος Ι και κυρίως: 
• Τεχνική περιγραφή του 
σχήματος της βάσης δεδομένων 
(λογικός και φυσικός σχεδιασμός). 
• Τεχνική περιγραφή της 
αρχιτεκτονικής των υποσυστημάτων 
του ΣΔΨΥ. 
• Τεκμηρίωση της διασύνδεσης 
εφαρμογών (οδηγός 
διασυνδεσιμότητας) μεταξύ τους αλλά 
και με τρίτες εφαρμογές. 
• Στοιχεία για την ασφάλεια του 
συστήματος (ρόλοι χρηστών, διαχείριση 
κωδικών, δικαιώματα πρόσβασης, 
καταγραφή κινήσεων στη βάση 
δεδομένων και στο σύστημα auditing, 
ακεραιότητα δεδομένων, κλπ.). 
• Εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών. 

NAI 
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2 Ο υποψήφιος ανάδοχος στην 
προσφορά του θα περιγράψει 
αναλυτικά το αντικείμενο και το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα 
προσφέρει 

NAI 

  

3 Ο υποψήφιος ανάδοχος στην 
προσφορά του θα περιγράψει 
αναλυτικά τον τρόπο παροχής on the 
job training, τον αριθμό ωρών 
εκπαίδευσης που θα προσφέρει, καθώς 
τα προσόντα των εκπαιδευτών ανά 
είδος εκπαιδευομένων 

ΝΑΙ 

  

 

8. Πιλοτική Λειτουργία Πράξης -  CPV 72000000-5 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει 

στην προσφορά του περιγραφή των 
παρεχομένων υπηρεσιών κατά την 
περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας στην 
οποία θα πρέπει να προκύπτει η 
πλήρης συμμόρφωση με την 
παράγραφο 3.2.9 του Παραρτήματος Ι, 
όπως και με τα όσα ειδικότερα 
ορίζονται για τη Φάση Πιλοτικής 
Λειτουργίας 

NAI 

  

 

9. Λοιπές Απαιτήσεις 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να 

τεκμηριώσει  στην προσφορά του τον 
τρόπο που επιτυγχάνει την πλήρη 
συμμόρφωση με τις Γενικές Οριζόντιες 
Απαιτήσεις για τα Υποσυστήματα 
λογισμικού όπως αυτές αποτυπώνονται 
στην ενότητα 3.3.1 του παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ 

  

2 Ο υποψήφιος θα πρέπει να 
τεκμηριώσει  στην προσφορά του τον 
τρόπο που επιτυγχάνει την πλήρη 
συμμόρφωση με τις Γενικές Οριζόντιες 
Απαιτήσεις για τα Υποσυστήματα 
λογισμικού όπως αυτές αποτυπώνονται 
στην ενότητα 3.3.2 του παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ 

  

3 Ο υποψήφιος θα πρέπει να 
τεκμηριώσει  στην προσφορά του τον 
τρόπο που επιτυγχάνει την πλήρη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη 
Μέθοδο και Οργάνωση Υλοποίησης 

ΝΑΙ 
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όπως αυτές αποτυπώνονται στην 
ενότητα 3.3.3 του παραρτήματος Ι 

4 Ο υποψήφιος θα πρέπει να 
τεκμηριώσει  στην προσφορά του τον 
τρόπο που επιτυγχάνει την πλήρη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για το 
Χρονοδιάγραμμα, τις Φάσεις και τα 
Παραδοτέα, όπως αυτές 
αποτυπώνονται στην ενότητα 3.3.4 του 
παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ 

  

5 Ο υποψήφιος θα πρέπει να 
τεκμηριώσει  στην προσφορά του τον 
τρόπο που επιτυγχάνει την πλήρη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την 
παροχή υπηρεσιών κατά την περίοδο 
Εγγύησης - Συντήρησης όπως αυτές 
αποτυπώνονται στην ενότητα 3.3.5 του 
παραρτήματος Ι 

ΝΑΙ 
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ΤΜΗΜΑ 2 
ΠΙΝΑΚΑΣ	1	-	CPV:	30236000-2	

1.1.	Ηλεκτρονικοί	Υπολογιστές	(Desktop	PCs)	(τεμάχια	110)	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	 ΑΠΑΝΤΗΣΗ	 ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ	

1	 Αριθμός	ηλεκτρονικών	υπολογιστών	
Εκατόν	δέκα		

(110)	
		 		

ΓΕΝΙΚΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	

2	 Να	 αναφερθεί	 ο	 κατασκευαστής	 και	 το	 μοντέλο	 του	
προσφερόμενου	συστήματος.	 ΝΑΙ	 		 		

3	

Ο	 προσφερόμενος	 σταθμός	 εργασίας	 πρέπει	 να	 είναι	
σύγχρονης	 τεχνολογίας	 με	 ανακοίνωση	 μέσα	 στους	
τελευταίους	 12	 μήνες	 πριν	 την	 ημερομηνία	 κατάθεσης	 της	
προσφοράς	 και	 να	 μην	 υπάρχει	 ανακοίνωση	 περί	
αντικατάστασης	 /	 απόσυρσής	 του,	 το	 οποίο	 θα	 πρέπει	 να	
προκύπτει	από	έγγραφο	του	κατασκευαστικού	οίκου.	

ΝΑΙ	 		 		

PC	Case	

4	 Mini	tower	ή	sff	κάθετης/οριζόντιας	τοποθέτησης	ή	μικρότερο	 ΝΑΙ	 		 		

5	 Εσωτερικές	θύρες	2.5’’	μία	(1)	 ΝΑΙ	 		 		

6	 Χρώμα	σκούρο	 ΝΑΙ	 		 		

Μητρική	Κάρτα	(Motherboard)	

7	 Κάρτα	δικτύου	ethernet	1Gbps	τουλάχιστον	 ΝΑΙ	 		 		

8	 Ενσωματωμένο	στο	Bios	σειριακό	αριθμό	Windows	10	 ΝΑΙ	 		 		

9	 Τύπος	μητρικής	STX/ITX/mATX	ή	μικρότερο	 ΝΑΙ	 		 		

10	 Θύρες	εξόδου	οθόνης	HDMI/DP	 NAI	 		 		

11	 Απαιτούμενος	 αριθμός	 διασυνδέσεων	 τύπου	 USB	 2.0/3.0	
τουλάχιστον	δύο	(2)	 NAI	 		 		

12	 Απαιτούμενος	 αριθμός	 διασυνδέσεων	 τύπου	 USB	 3.0./3.1	
τουλάχιστον	δύο	(2)	 ΝΑΙ	 		 		

13	 Ενσωματωμένη	(on	Board)	κάρτα	ήχου.	 ΝΑΙ	 		 		

14	 Θέσεις	μνήμης	τουλάχιστον	δύο	(2)	 ΝΑΙ	 		 		

Επεξεργαστής	(CPU)	

15	 Πυρήνες	 επεξεργαστή	 τουλάχιστον	 τέσσερις	 (4)	 λογικοί	
πυρήνες	 ΝΑΙ	 		 		

16	 Clock	Rate	τουλάχιστον	3	Ghz	 NAI	 		 		

17	 Σύστημα	ψύξης	επεξεργαστή	 ΝΑΙ	 		 		

18	 Αρχιτεκτονικη	amd64	 ΝΑΙ	 		 		

19	 Thermal	design	power	(TDP)	35w	ή	μεγαλύτερο	 ΝΑΙ	 		 		

Κύρια	Μνήμη	(RAM)	
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20	 Μέγεθος	προσφερόμενης	μνήμης	τουλάχιστον	4Gb	(1x4gb).	 NAI	 		 		

21	 Μέγεθος	Υποστηριζόμενης	μνήμης	8Gb	ή	μεγαλύτερο	 NAI	 		 		

22	 Τεχνολογία	μνήμης	DDR4	 NAI	 		 		

23	 Ταχύτητα	μνήμης	τουλάχιστον	2133Mhz	 NAI	 		 		

Αποθηκευτικό	μέσο	(boot/system	partition/data	partition)	

24	 Αριθμός	Μονάδων	 1	 		 		

25	 Χωρητικότητα	τουλάχιστον	240Gb	 ΝΑΙ	 		 		

26	 Ταχύτητα	ανάγνωσης/εγγραφής	τουλάχιστον	300Mb/sec	 NAI	 		 		

27	 Είδος	SSD/NVME	 NAI	 		 		

Γραφικά	

28	 Χωρητικότητα	μνήμης	γραφικών	τουλάχιστον	32Mb	 NAI	 		 		

29	 Τύπος	cpu	integrated	 ΝΑΙ	 		 		

30	 Έξοδος	HDMI/DisplayPort	 NAI	 		 		

31	 Ανάλυση	FHD	ή	μεγαλύτερη	 NAI	 		 		

Οπτικό	μέσο	

32	 DVD	±	RW	 ΟΧΙ	 		 		

Τροφοδοτικό	

33	 Ισχύς	τροφοδοτικού	τουλάχιστον	65W	 ΝΑΙ	 		 		

Λειτουργικό	Σύστημα	και	λοιπά	λογισμικά	

34	

Να	 διαθέτει	 προεγκατεστημένο	 το	 λειτουργικό	 σύστημα	
Windows	10	Professional	64bit	greek,	συνοδευόμενο	από	την	
νόμιμη	 άδεια	 της	 κατασκευάστριας	 εταιρείας	 καθώς	 και	
δυνατότητα	 επαναφοράς	 συστήματος	 στην	 αρχικη	
εργοστασιακή	κατάσταση.	

ΝΑΙ	 		 		

35	 MS-OFFICE	2019	Greek	(word,excel,outlook)	 ΝΑΙ	 		 		

Οθόνη	

36	 Διαγώνιος	οθόνης	21	ίντσες	ή	μεγαλύτερη	 ΝΑΙ	 		 		

37	 Πιστοποίηση	CE	(Conformité	Européene)		 ΝΑΙ	 		 		

38	 Να	είναι	τεχνολογίας	LED	 NAI	 		 		

39	 Φωτεινότητα	τουλάχιστον	250	cd/m2	 NAI	 		 		

40	 Αναλογία	οθόνης	(Aspect	Ratio)	16:9	 ΝΑΙ	 		 		

41	 Ανάλυση	τουλάχιστον	FHD	1920x1080	pixels	 NAI	 		 		

42	 Εργονομική	βάση	στήριξης	 ΝΑΙ	 		 		

43	 Δυνατότητα	κλίσης	(tilt)		 ΝΑΙ	 		 		

44	 Πρότυπο	VESA		 ΝΑΙ	 		 		

45	 Δυνατότητα	 ρύθμισης	 κατά	 ύψος	 και	 δυνατότητα	
περιστροφής	κατά	90⁰	(τοποθέτηση	σε	θέση	Portrait)	 ΝΑΙ	 		 		

46	 Είσοδοι	ψηφιακής	διασύνδεσης:	(α)	Είσοδος	1:	HDMI	/Display	
Port,	(β)	Είσοδος	2:	HDMI/Display	Port	ή	VGA		 ΝΑΙ	 		 		
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47	 Να	παρέχεται	το	απαραίτητο	καλώδιο	AC	τροφοδοσίας	 ΝΑΙ	 		 		

48	
Να	δοθούν	όλα	τα	απαραίτητα	καλώδια	ψηφιακής	σύνδεσης	
της	 οθόνης	 (ένα	 καλώδιο	 για	 έναν	 τουλάχιστον	 ακροδέκτη	
ψηφιακής	σύνδεσης),	μήκους	τουλάχιστον	1,5	μέτρα.	

NAI	 		 		

Πληκτρολόγιο	

49	 Τύπου	 QWERTY	 συμβατό	 με	 πρότυπο	 ELOT-928,	 με	 μόνιμη	
αποτύπωση	ελληνικών	&	λατινικών	χαρακτήρων.	 ΝΑΙ	 		 		

50	 Σύνδεση	με	usb	 ΝΑΙ	 		 		

51	 Ενσύρματο	 ΝΑΙ	 		 		

Ποντίκι	

52	 Οπτικής	τεχνολογίας	με	τροχό	κύλισης	τύπου	USB,	ενσύρματο	 ΝΑΙ	 		 		

53	 Πλήκτρα	πλοήγησης	internet	 ΝΑΙ	 		 		

Πιστοποιήσεις	/	Γενικά	

54	

Να	 διαθέτει	 πιστοποίηση	 για	 πλήρη	 συνεργασία	 ή	
συμβατότητα	με	τα	Λειτουργικά	συστήματα	Windows	10	Pro	
64-bit	και	με	Linux.	Να	παρέχονται	σε	CD	ή	στην	ιστοσελίδα	της	
κατασκευάστριας	 εταιρείας	 όλοι	 οι	 drivers	 όλων	 των	
συσκευών	που	 δύνανται	 να	συνδεθούν	 με	 τους	 υπολογιστές	
για	το	λειτουργικό	σύστημα	Windows	10	Pro.	 ΝΑΙ	 		 		
Αποδεκτή	 είναι	 και	 η	 συμβατότητα	 με	 τα	 παραπάνω	
λειτουργικά	συστήματα,	μόνον	κατόπιν	σχετικής	 	βεβαίωσης	
που	έχει	 εκδοθεί	από	την	κατασκευάστρια	εταιρεία	 (εάν	δεν	
αναφέρεται	 στο	 επίσημο	 prospectus	 της	 κατασκευάστριας	
εταιρείας)	

55	

Η	 κεντρική	 μονάδα	 θα	 φέρει	 σήμανση	 CE	 (Conformité	
Européenne)	 και	 θα	 πιστοποιείται	 με	 βάση	 τα	 διεθνή	
στάνταρντ	 (ISO/IEC	 ή	 αντίστοιχο)	 ότι	 συμμορφώνεται	 ως	
προς	τα	επιτρεπτά,	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση:	

ΝΑΙ	 		 		
όρια	ηλεκτρομαγνητικών	εκπομπών	(τύπου	EMC)	σύμφωνα	με	
οδηγία	2014/30/EU		

standards	ασφάλειας	(τύπου	EN	60950-1:2006)	σύμφωνα	με	
οδηγία	2014/35/EU		

όρια	 για	 τον	περιορισμό	 της	 χρήσης	 ορισμένων	 επικίνδυνων	
ουσιών	σε	ηλεκτρικό	και	ηλεκτρονικό	εξοπλισμό	σύμφωνα	με	
οδηγία	2011/65/EU	

56	

Συμβατότητα	 με	 τα	 ακόλουθα	 τουλάχιστον	 πρότυπα	
εξοικονόμησης	 ενέργειας,	 ασφάλειας	 και	 οικολογικής	
διαχείρισης	ή	ισοδύναμα:	

ΝΑΙ	 		 		
Energy	Star	6.0	ή	νεώτερο,		

TUV	GS		

EPEAT	

Η	 ισοδυναμία	 δύναται	 να	 τεκμηριώνεται	 μόνον	 από	 την	
κατασκευάστρια	εταιρεία	του	προσφερόμενου	συστήματος	

57	 Το	 σύνολο	 της	 προσφερόμενης	 σύνθεσης	 (tower,	 keyboard,	
mouse)	να	είναι	του	ιδίου	κατασκευαστή.	 ΝΑΙ	 		 		
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58	 Εγγύηση	on	site	για	όλο	τον	εξοπλισμό	τουλάχιστον	πέντε	(5)	
ετών		 ΝΑΙ	 		 		

59	

Ο	 Ανάδοχος	 πρέπει	 να	 εξασφαλίσει	 την	 συντήρηση	 του	
εξοπλισμού	 (πλήρης	 επάρκεια	 ανταλλακτικών	 και	
εξαρτημάτων)	για	ικανό	χρονικό	διάστημα	μετά	το	πέρας	της	
περιόδου	εγγύησης	για	πέντε	(5)	έτη	τουλάχιστον	

ΝΑΙ	 		 		

1.2.	Σταθμοί	εργασίας	(Workstation	PCs)	(τεμάχια	20)	

1.2..Α.	Σταθμός	εργασίας	ανάπτυξης	εφαρμογών	(τεμάχια	15)	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	 ΑΠΑΝΤΗΣΗ	 ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ	

1	 Αριθμός	ηλεκτρονικών	υπολογιστών	 Δέκα	 πέντε	
(15)	 		 		

ΓΕΝΙΚΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	

2	 Να	 αναφερθεί	 ο	 κατασκευαστής	 και	 το	 μοντέλο	 του	
προσφερόμενου	συστήματος.	 ΝΑΙ	 		 		

3	

Ο	 προσφερόμενος	 σταθμός	 εργασίας	 πρέπει	 να	 είναι	
σύγχρονης	 τεχνολογίας	 με	 ανακοίνωση	 μέσα	 στους	
τελευταίους	 12	 μήνες	 πριν	 την	 ημερομηνία	 κατάθεσης	 της	
προσφοράς	 και	 να	 μην	 υπάρχει	 ανακοίνωση	 περί	
αντικατάστασης	 /	 απόσυρσής	 του,	 το	 οποίο	 θα	 πρέπει	 να	
προκύπτει	από	έγγραφο	του	κατασκευαστικού	οίκου.	

ΝΑΙ	 		 		

PC	Case	

4	 Φίλτρα	σκόνης	 NAI	 		 		

5	 Μέγεθος	tower	 ΝΑΙ	 		 		

6	 Ανεμιστήρας	πίσω	 NAI	 		 		

7	 Ανεμιστήρας	μπροστά	 NAI	 		 		

8	 Tool	free	 NAI	 		 		

9	 Τύπος	μητρικής	mATX/ATX	 NAI	 		 		

10	 Χρώμα	σκούρο	 ΝΑΙ	 		 		

11	 Εσωτερικές	θεσεις	3.5’’	τουλάχιστον	τρεις	(3)	 ΝΑΙ	 		 		

12	 Εσωτερικές	θεσεις	2.5’’	τουλάχιστον	δύο	(2)	 ΝΑΙ	 		 		

Μητρική	Κάρτα	(Motherboard)	

13	 Κάρτα	δικτύου	1Gbps	τουλάχιστον	 NAI	 		 		

14	 Τύπος	μητρικής	mATX/ATX	 ΝΑΙ	 		 		

15	 Απαιτούμενος	 αριθμός	 διασυνδέσεων	 τύπου	 USB	 2.0/3.0	
τουλάχιστον	δύο	(2)	 ΝΑΙ	 		 		

16	 Απαιτούμενος	 αριθμός	 διασυνδέσεων	 τύπου	 USB	 3.0./3.1	
τουλάχιστον	δύο	(2)	 ΝΑΙ	 		 		

17	 Θύρα	USB	3.1	gen	2	type	C	 ΝΑΙ	 		 		

18	 Κάρτα	ήχου	on	board.	 ΝΑΙ	 		 		

19	 PCI	slots	x	16	 ΝΑΙ	 		 		

20	 PCI	slots	x	8	ή	μεγαλύτερο	 ΝΑΙ	 		 		
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21	 Θέσεις	μνήμης	τουλάχιστον	τέσσερις	(4)	 ΝΑΙ	 		 		

22	 Θύρες	εξόδου	οθόνης	HDMI/DP	 ΝΑΙ	 		 		

23	 Υποδοχή	M2	 NAI	 		 		

24	 Τύπος	τροφοδοσίας	24	pin	 ΝΑΙ	 		 		

Επεξεργαστής	(CPU)	

25	 Φυσικοί	Πυρήνες	τουλάχιστον	τέσσερις	(4)	 ΝΑΙ	 		 		

26	 Clock	Rate	τουλάχιστον	3.2GHz	 ΝΑΙ	 		 		

27	 Σύστημα	ψύξης		 ΝΑΙ	 		 		

28	 Αρχιτεκτονικη	amd64	 ΝΑΙ	 		 		

Κύρια	Μνήμη	(RAM)	

29	 Μέγεθος	προσφερόμενης	μνήμης	τουλάχιστον		8Gb	(1x8)	 ΝΑΙ	 		 		

30	 Μέγεθος	Υποστηριζόμενης	μνήμης	τουλάχιστον		32Gb	 ΝΑΙ	 		 		

31	 Τεχνολογία	μνήμης	DDR4	 ΝΑΙ	 		 		

32	 Ταχύτητα	μνήμης	τουλάχιστον	2400Μhz	 ΝΑΙ	 		 		

Αποθηκευτικό	μέσο	(boot/system	partition)	

33	 Αριθμός	Μονάδων	 1	 		 		

34	 Χωρητικότητα	τουλάχιστον	512	gb	 ΝΑΙ	 		 		

35	 Ταχύτητα	 ανάγνωσης/εγγραφής	 τουλάχιστον	 	 500mb/sec	
read/write	 ΝΑΙ	 		 		

36	 Είδος	SSD/NVME	 ΝΑΙ	 		 		

Αποθηκευτικό	μέσο	(data	partition)	

37	 Αριθμός	Μονάδων	 2	 		 		

38	 Χωρητικότητα	τουλάχιστον		1000Gb	 ΝΑΙ	 		 		

39	 Ταχύτητα	 ανάγνωσης/εγγραφής	 τουλάχιστον	 150mb/sec	
read/write	 ΝΑΙ	 		 		

40	 Είδος	HDD	 ΝΑΙ	 		 		

Γραφικά	

41	 Χωρητικότητα	μνήμης	τουλάχιστον	128Mb	 ΝΑΙ	 		 		

42	 Έξοδος	HDMI/DisplayPort	 NAI	 		 		

43	 Μέγιστη	υποστηριζόμενη	ανάλυση	4K/60Hz	 ΝΑΙ	 		 		

Οπτικό	μέσο	

44	 DVD	±	RW	 ΝΑΙ	 		 		

Τροφοδοτικό	

45	 Ισχύς	τροφοδοτικού	≥	650	W	 ΝΑΙ	 		 		

46	 Full/semi	Modular	 NAI	 		 		

47	 Τύπος	ATX/EPS	 ΝΑΙ	 		 		

48	 Πιστοποίηση	80plus	Gold	 ΝΑΙ	 		 		
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49	 PFC	Active	 ΝΑΙ	 		 		

Λειτουργικό	Σύστημα	&	λοιπά	λογισμικά	

50	

Να	 διαθέτει	 προεγκατεστημένο	 το	 λειτουργικό	 σύστημα	
Windows	10	Professional	64bit	greek,	συνοδευόμενο	από	την	
νόμιμη	 άδεια	 της	 κατασκευάστριας	 εταιρείας	 καθώς	 και	
δυνατότητα	 επαναφοράς	 συστήματος	 στην	 αρχικη	
εργοστασιακή	κατάσταση.	

ΝΑΙ	 		 		

51	 MS-OFFICE	2019	Greek	(Word,	Excel,	Outlook)	 ΝΑΙ	 		 		

Οθόνη	

52	 Διαγώνιος	οθόνης	τουλάχιστον	27	ίντσες	 ΝΑΙ	 		 		

53	 Πιστοποίηση	CE	(Conformité	Européene)		 ΝΑΙ	 		 		

54	
Να	διαθέτει	κατ’	ελάχιστο	τις	ακόλουθες	πιστοποιήσεις:	TCO	
Displays	 6.0	 ή	 νεώτερο,	 	 Energy	 Star	 6.0	 ή	 νεώτερο,	 EPEAT,	
TUV/GS,	ISO9241-307	(Pixel	fault	class	I)	

ΝΑΙ	 		 		

55	 Να	είναι	τεχνολογίας	LED	 NAI	 		 		

56	 Φωτεινότητα	τουλάχιστον	250	cd/m2	 NAI	 		 		

57	 Αναλογία	οθόνης	(Aspect	Ratio)	16:9	 ΝΑΙ	 		 		

58	 Ανάλυση	τουλάχιστον	QHD	2540x1440	pixels	 NAI	 		 		

59	 Εργονομική	βάση	στήριξης	 ΝΑΙ	 		 		

60	 Δυνατότητα	κλίσης	(tilt)		 ΝΑΙ	 		 		

61	 VESA	πρότυπο	 ΝΑΙ	 		 		

62	

Είσοδοι	ψηφιακής	διασύνδεσης:	

ΝΑΙ	 		 		Είσοδος	1:	HDMI	/Display	Port	

Είσοδος	2:	HDMI/Display	Port	ή	VGA	

63	
Να	δοθούν	όλα	τα	απαραίτητα	καλώδια	ψηφιακής	σύνδεσης	
της	 οθόνης	 (ένα	 καλώδιο	 για	 έναν	 τουλάχιστον	 ακροδέκτη	
ψηφιακής	σύνδεσης),	μήκους	τουλάχιστον	1,5	μέτρα.	

ΝΑΙ	 		 		

64	 Να	 διατίθεται	 μία	 upstream	 και	 τουλάχιστον	 2	 downstream	
USB	θύρες	στο	σώμα	της	οθόνης.		 ΝΑΙ	 		 		

65	 Να	παρέχεται	το	απαραίτητο	καλώδιο	AC	τροφοδοσίας	 ΝΑΙ	 		 		

Πληκτρολόγιο	

66	
Πληκτρολόγιο	 τύπου	 QWERTY	 συμβατό	 με	 πρότυπο	 ΕΛΟΤ-
928,	 με	 μόνιμη	 αποτύπωση	 Ελληνικών	 και	 Λατινικών	
χαρακτήρων.	

NAI	 		 		

67	 Σύνδεση	με	την	κεντρική	μονάδα	του	Η/Υ	μέσω	USB.	 NAI	 		 		

68	 Είδος	σύνδεσης	ενσύρματη.	 ΝΑΙ	 		 		

Ποντίκι	

69	 Ποντίκι	οπτικής	τεχνολογίας	με	τροχό	κύλισης		(optical	wheel	
mouse)	τύπου	USB,	ενσύρματο.	 ΝΑΙ	 		 		

70	 Πλήκτρα	πλοήγησης	internet	 ΝΑΙ	 		 		

Πιστοποιήσεις	γενικά	
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71	

Η	 κεντρική	 μονάδα	 θα	 φέρει	 σήμανση	 CE	 (Conformité	
Européenne)	 και	 θα	 πιστοποιείται	 με	 βάση	 τα	 διεθνή	
στάνταρντ	 (ISO/IEC	 ή	 αντίστοιχο)	 ότι	 συμμορφώνεται	 ως	
προς	τα	επιτρεπτά,	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση:	

ΝΑΙ	 		 		
όρια	ηλεκτρομαγνητικών	εκπομπών	(τύπου	EMC)	σύμφωνα	με	
οδηγία	2014/30/EU		

standards	ασφάλειας	(τύπου	EN	60950-1:2006)	σύμφωνα	με	
οδηγία	2014/35/EU		

όρια	 για	 τον	περιορισμό	 της	 χρήσης	 ορισμένων	 επικίνδυνων	
ουσιών	σε	ηλεκτρικό	και	ηλεκτρονικό	εξοπλισμό	σύμφωνα	με	
οδηγία	2011/65/EU	

72	

Συμβατότητα	 με	 τα	 ακόλουθα	 τουλάχιστον	 πρότυπα	
εξοικονόμησης	 ενέργειας,	 ασφάλειας	 και	 οικολογικής	
διαχείρισης	ή	ισοδύναμα:	

ΝΑΙ	 		 		
Energy	Star	6.0	ή	νεώτερο,		

TUV	GS		

EPEAT	

Η	 ισοδυναμία	 δύναται	 να	 τεκμηριώνεται	 μόνον	 από	 την	
κατασκευάστρια	εταιρεία	του	προσφερόμενου	συστήματος	

73	 Εγγύηση	on	site	για	όλο	τον	εξοπλισμό	τουλάχιστον	πέντε	(5)	
ετών		 ΝΑΙ	 		 		

74	

Ο	 Ανάδοχος	 πρέπει	 να	 εξασφαλίσει	 την	 συντήρηση	 του	
εξοπλισμού	 (πλήρης	 επάρκεια	 ανταλλακτικών	 και	
εξαρτημάτων)	για	ικανό	χρονικό	διάστημα	μετά	το	πέρας	της	
περιόδου	εγγύησης	τουλάχιστον		πέντε	(5)	ετών	

ΝΑΙ	 		 		

1.2.Β.	Σταθμός	εργασίας	επεξεργασίας	ψηφιοποιημένου	υλικού	(τεμάχια	5)	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	 ΑΠΑΝΤΗΣΗ	 ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ	

1	 Αριθμός	ηλεκτρονικών	υπολογιστών	 Πέντε	(5)	 		 		

ΓΕΝΙΚΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	

2	 Να	 αναφερθεί	 ο	 κατασκευαστής	 και	 το	 μοντέλο	 του	
προσφερόμενου	συστήματος.	 ΝΑΙ	 		 		

3	

Ο	 προσφερόμενος	 σταθμός	 εργασίας	 πρέπει	 να	 είναι	
σύγχρονης	 τεχνολογίας	 με	 ανακοίνωση	 μέσα	 στους	
τελευταίους	 12	 μήνες	 πριν	 την	 ημερομηνία	 κατάθεσης	 της	
προσφοράς	 και	 να	 μην	 υπάρχει	 ανακοίνωση	 περί	
αντικατάστασης	 /	 απόσυρσής	 του,	 το	 οποίο	 θα	 πρέπει	 να	
προκύπτει	από	έγγραφο	του	κατασκευαστικού	οίκου.	

ΝΑΙ	 		 		

PC	Case	

4	 Φίλτρα	σκόνης	 NAI	 		 		

5	 Μέγεθος	tower	 NAI	 		 		

6	 Ανεμιστήρας	πίσω	 NAI	 		 		

7	 Ανεμιστήρας	μπροστά	 NAI	 		 		

8	 Tool	free	 NAI	 		 		
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9	 Τύπος	μητρικής	mATX/ATX	 ΝΑΙ	 		 		

10	 Χρώμα	σκούρο	 ΝΑΙ	 		 		

11	 Εσωτερικές	θύρες	3.5’’	τουλάχιστον	τρείς	(3)	 ΝΑΙ	 		 		

12	 Εσωτερικές	θύρες	2.5’’	τουλάχιστον	δύο	(2)	 ΝΑΙ	 		 		

Μητρική	Κάρτα	(Motherboard)	

13	 Κάρτα	δικτύου	1Gbps	τουλάχιστον	 ΝΑΙ	 		 		

14	 Τύπος	μητρικής	mATX/ATX	 ΝΑΙ	 		 		

15	 Απαιτούμενος	 αριθμός	 διασυνδέσεων	 τύπου	 USB	 2.0/3.0	
τουλάχιστον	δύο	(2)	 ΝΑΙ	 		 		

16	 Απαιτούμενος	 αριθμός	 διασυνδέσεων	 τύπου	 USB	 3.0./3.1	
τουλάχιστον	δύο	(2)	 ΝΑΙ	 		 		

17	 Αριθμός	διασυνδέσεων	USB	3.1	gen	2	type	C	 ΝΑΙ	 		 		

18	 Κάρτα	ήχου	on	board.	 ΝΑΙ	 		 		

19	 PCI	slots	x	16	τουλάχιστον	τρία	(3)	 ΝΑΙ	 		 		

20	 PCI	slots	x	8	ή	μεγαλύτερο	τουλάχιστον	ένα	(1)	 ΝΑΙ	 		 		

21	 Θέσεις	μνήμης	τουλάχιστον	τέσσερις	(4)	 ΝΑΙ	 		 		

22	 Θύρες	εξόδου	οθόνης	HDMI/DP	 ΝΑΙ	 		 		

23	 Υποδοχή	M2	 NAI	 		 		

24	 Τύπος	τροφοδοσίας	24	pin	 ΝΑΙ	 		 		

Επεξεργαστής	(CPU)	

25	 Πυρήνες	επεξεργαστή	έξι	(6)	φυσικοί	 ΝΑΙ	 		 		

26	 Clock	Rate	τουλάχιστον	3.2	GHz	 ΝΑΙ	 		 		

27	 Αρχιτεκτονικη	amd64	 NAI	 		 		

28	 Σύστημα	ψύξης	επεξεργαστή	τουλάχιστον	200W	TDP	 ΝΑΙ	 		 		

29	 Thermal	Design	Power	(TDP)	95W	ή	λιγότερο	 ΝΑΙ	 		 		

Κύρια	Μνήμη	(RAM)	

30	 Μέγεθος	προσφερόμενης	μνήμης	τουλάχιστον	16Gb	(2x8)	 ΝΑΙ	 		 		

31	 Μέγεθος	Υποστηριζόμενης	μνήμης	τουλάχιστον	32Gb.	 ΝΑΙ	 		 		

32	 Τεχνολογία	μνήμης	DDR4	 ΝΑΙ	 		 		

34	 Ταχύτητα	μνήμης	τουλάχιστον	2400Mhz	 NAI	 		 		

Αποθηκευτικό	μέσο	(boot/system	partition)	

35	 Αριθμός	Μονάδων	 1	 		 		

36	 Χωρητικότητα	τουλάχιστον	512Gb	 NAI	 		 		

37	 Ταχύτητα	ανάγνωσης/εγγραφής	τουλάχιστον	900mb/sec	 ΝΑΙ	 		 		

38	 Είδος	NVME	 NAI	 		 		

Αποθηκευτικό	μέσο	(data	partition)	

39	 Αριθμός	Μονάδων	 2	 		 		
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40	 Χωρητικότητα	τουλάχιστον	1000gb	 ΝΑΙ	 		 		

41	 Ταχύτητα	ανάγνωσης/εγγραφής	τουλάχιστον	150mb/sec	 ΝΑΙ	 		 		

42	 Είδος	HDD	 ΝΑΙ	 		 		

Γραφικά	

43	 Χωρητικότητα	μνήμης	τουλάχιστον	8Gb	 ΝΑΙ	 		 		

44	 Έξοδος	HDMI/DisplayPort	 NAI	 		 		

45	 Ανάλυση	4Κ/60Ηz	 ΝΑΙ	 		 		

46	 Σύστημα	 ψύξης	 με	 εισαγωγή	 αέρα	 εμπρός/έξοδος	 πίσω	
(blower	closed	case)	 ΝΑΙ	 		 		

47	 Μέγιστη	κατανάλωση	ρεύματος	200	watt	 ΝΑΙ	 		 		

48	 Πυρήνες	Tensor	τουλάχιστον	288	 ΝΑΙ	 		 		

49	 Υποστήριξη	CUDA	 ΝΑΙ	 		 		

50	 Τύπος	τροφοδοσίας	8pin	 ΝΑΙ	 		 		

Οπτικό	μέσο	

51	 DVD	±	RW	 ΝΑΙ	 		 		

Τροφοδοτικό	

52	 Ισχύς	τροφοδοτικού	τουλάχιστον	1000W	 ΝΑΙ	 		 		

53	 Full/semi	Modular	 NAI	 		 		

54	 Τύπος	ATX/EPS	 ΝΑΙ	 		 		

55	 Πιστοποίηση	80plus	Gold	ή	ανώτερη	 ΝΑΙ	 		 		

56	 PFC	active	 ΝΑΙ	 		 		

57	 Συνοδευτικά	καλώδια	για	κάρτα	γραφικών	8pin	τουλάχιστον	
2	 NAI	 		 		

Λειτουργικό	Σύστημα	&	Λοιπά	λογισμικά	

58	

Να	 διαθέτει	 προεγκατεστημένο	 το	 λειτουργικό	 σύστημα	
Windows	10	Professional	64bit	greek,	συνοδευόμενο	από	την	
νόμιμη	 άδεια	 της	 κατασκευάστριας	 εταιρείας	 καθώς	 και	
δυνατότητα	 επαναφοράς	 συστήματος	 στην	 αρχικη	
εργοστασιακή	κατάσταση.	

ΝΑΙ	 		 		

59	 MS-OFFICE	2019	Greek	(Word,	Excel,	Outlook)	 ΝΑΙ	 		 		

60	 PrimoCache	Desktop	Edition	v.3.0.9	 NAI	 		 		

Οθόνη	

61	 Διαγώνιος	οθόνης	27	ιντσών	τουλάχιστον		 ΝΑΙ	 		 		

62	 Πιστοποίηση	CE	(Conformité	Européene)		 ΝΑΙ	 		 		

63	
Να	διαθέτει	κατ’	ελάχιστο	τις	ακόλουθες	πιστοποιήσεις:	TCO	
Displays	 6.0	 ή	 νεώτερο,	 	 Energy	 Star	 6.0	 ή	 νεώτερο,	 EPEAT,	
TUV/GS,	ISO9241-307	(Pixel	fault	class	I)	

ΝΑΙ	 		 		

64	 Να	είναι	τεχνολογίας	LED		 NAI	 		 		

65	 Φωτεινότητα	τουλάχιστον	250	cd/m2	 NAI	 		 		
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66	 Αναλογία	οθόνης	(Aspect	Ratio)	16:9	 ΝΑΙ	 		 		

67	 Ανάλυση	τουλάχιστον	QHD	2540x1440	pixels	 NAI	 		 		

68	 Εργονομική	βάση	στήριξης	 ΝΑΙ	 		 		

69	 Δυνατότητα	κλίσης	(tilt)		 ΝΑΙ	 		 		

70	 VESA	πρότυπο	 ΝΑΙ	 		 		

71	

Είσοδοι	ψηφιακής	διασύνδεσης:	

ΝΑΙ	 		 		Είσοδος	1:	HDMI	/Display	Port	

Είσοδος	2:	HDMI/Display	Port	ή	VGA	

72	
Να	δοθούν	όλα	τα	απαραίτητα	καλώδια	ψηφιακής	σύνδεσης	
της	 οθόνης	 (ένα	 καλώδιο	 για	 έναν	 τουλάχιστον	 ακροδέκτη	
ψηφιακής	σύνδεσης),	μήκους	τουλάχιστον	1,5	μέτρα.	

ΝΑΙ	 		 		

73	 Να	 διατίθεται	 μία	 upstream	 και	 τουλάχιστον	 2	 downstream	
USB	θύρες	στο	σώμα	της	οθόνης.		 ΝΑΙ	 		 		

74	 Να	παρέχεται	το	απαραίτητο	καλώδιο	AC	τροφοδοσίας	 ΝΑΙ	 		 		

Πληκτρολόγιο	

75	
Πληκτρολόγιο	 τύπου	 QWERTY	 συμβατό	 με	 πρότυπο	 ΕΛΟΤ-
928,	 με	 μόνιμη	 αποτύπωση	 Ελληνικών	 και	 Λατινικών	
χαρακτήρων.	

NAI	 		 		

76	 Σύνδεση	με	την	κεντρική	μονάδα	του	Η/Υ	μέσω	USB.	 NAI	 		 		

77	 Είδος	σύνδεσης	ενσύρματη.	 ΝΑΙ	 		 		

Ποντίκι	

78	 Ποντίκι	οπτικής	τεχνολογίας	με	τροχό	κύλισης		(optical	wheel	
mouse).	 ΝΑΙ	 		 		

79	 Πλήκτρα	πλοήγησης	internet.	 ΝΑΙ	 		 		

80	 Υποστήριξη	multi-device/cross	computing	control.	 ΝΑΙ	 		 		

Πιστοποιήσεις	γενικά	

81	

Η	 κεντρική	 μονάδα	 θα	 φέρει	 σήμανση	 CE	 (Conformité	
Européenne)	 και	 θα	 πιστοποιείται	 με	 βάση	 τα	 διεθνή	
στάνταρντ	 (ISO/IEC	 ή	 αντίστοιχο)	 ότι	 συμμορφώνεται	 ως	
προς	τα	επιτρεπτά,	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση:	

ΝΑΙ	 		 		
όρια	ηλεκτρομαγνητικών	εκπομπών	(τύπου	EMC)	σύμφωνα	με	
οδηγία	2014/30/EU		

standards	ασφάλειας	(τύπου	EN	60950-1:2006)	σύμφωνα	με	
οδηγία	2014/35/EU		

όρια	 για	 τον	περιορισμό	 της	 χρήσης	 ορισμένων	 επικίνδυνων	
ουσιών	σε	ηλεκτρικό	και	ηλεκτρονικό	εξοπλισμό	σύμφωνα	με	
οδηγία	2011/65/EU	

82	

Συμβατότητα	 με	 τα	 ακόλουθα	 τουλάχιστον	 πρότυπα	
εξοικονόμησης	 ενέργειας,	 ασφάλειας	 και	 οικολογικής	
διαχείρισης	ή	ισοδύναμα:	 ΝΑΙ	 		 		
Energy	Star	6.0	ή	νεώτερο,		

TUV	GS		
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EPEAT	

Η	 ισοδυναμία	 δύναται	 να	 τεκμηριώνεται	 μόνον	 από	 την	
κατασκευάστρια	εταιρεία	του	προσφερόμενου	συστήματος	

83	 Εγγύηση	on	site	για	όλο	τον	εξοπλισμό	τουλάχιστον	πέντε	(5)	
ετών		 ΝΑΙ	 		 		

84	

Ο	 Ανάδοχος	 πρέπει	 να	 εξασφαλίσει	 την	 συντήρηση	 του	
εξοπλισμού	 (πλήρης	 επάρκεια	 ανταλλακτικών	 και	
εξαρτημάτων)	για	ικανό	χρονικό	διάστημα	μετά	το	πέρας	της	
περιόδου	εγγύησης	τουλάχιστον	πέντε	(5)	έτη	

ΝΑΙ	 		 		

1.2.Γ.	Σταθμοί	εργασίας	επεξεργασίας	εικόνας	(τεμάχια	5)	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	 ΑΠΑΝΤΗΣΗ	 ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ	

1	 Αριθμός	ηλεκτρονικών	υπολογιστών	 Πέντε	(5)	 		 		

ΓΕΝΙΚΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	

2	 Να	 αναφερθεί	 ο	 κατασκευαστής	 και	 το	 μοντέλο	 του	
προσφερόμενου	συστήματος.	 ΝΑΙ	 		 		

3	

Ο	 προσφερόμενος	 σταθμός	 εργασίας	 πρέπει	 να	 είναι	
σύγχρονης	 τεχνολογίας	 με	 ανακοίνωση	 μέσα	 στους	
τελευταίους	 12	 μήνες	 πριν	 την	 ημερομηνία	 κατάθεσης	 της	
προσφοράς	 και	 να	 μην	 υπάρχει	 ανακοίνωση	 περί	
αντικατάστασης	 /	 απόσυρσής	 του,	 το	 οποίο	 θα	 πρέπει	 να	
προκύπτει	από	έγγραφο	του	κατασκευαστικού	οίκου.	

ΝΑΙ	 		 		

Μητρική	Κάρτα	(Motherboard)	

4	 Κάρτα	δικτύου	τουλάχιστον	1Gbps		 ΝΑΙ	 		 		

5	 Υποστήριξη	OS	X	 ΝΑΙ	 		 		

Επεξεργαστής	(CPU)	

6	 Πυρήνες	επεξεργαστή	τέσσερις	(4)	φυσικοί	πυρήνες	 ΝΑΙ	 		 		

7	 Clock	Rate	τουλάχιστον	3ghz	 ΝΑΙ	 		 		

8	 Σύστημα	ψύξης	επεξεργαστή	 ΝΑΙ	 		 		

Κύρια	Μνήμη	(RAM)	

9	 Μέγεθος	προσφερόμενης	μνήμης	τουλάχιστον	16gb	 NAI	 		 		

10	 Μέγεθος	Υποστηριζόμενης	μνήμης	τουλάχιστον	32gb	 ΝΑΙ	 		 		

Αποθηκευτικό	μέσο	(boot/system	partition)	

11	 Αριθμός	Μονάδων	 1	 		 		

12	 Χωρητικότητα	τουλάχιστον	512gb	 ΝΑΙ	 		 		

13	 Ταχύτητα	ανάγνωσης/εγγραφής	τουλάχιστον	300mb/sec	 ΝΑΙ	 		 		

14	 Είδος	SSD/NVME	 ΝΑΙ	 		 		

Γραφικά	

15	 Χωρητικότητα	μνήμης	τουλάχιστον	1gb	 ΝΑΙ	 		 		

16	 Έξοδος	HDMI/DisplayPort	 NAI	 		 		

17	 Ανάλυση	5Κ	 ΝΑΙ	 		 		
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Λειτουργικό	Σύστημα	&	λοιπά	λογισμικά	

18	 MacOS	Catalina	English	ver.	10.15	ή	νεότερο	 ΝΑΙ	 		 		

19	 MS-OFFICE	2019	English	(Word,	Excel,	Outlook)	 ΝΑΙ	 		 		

20	 Affinity	Photo	 NAI	 		 		

21	 Affinity	Designer	 NAI	 		 		

22	 Parallels	Desktop	14	 ΝΑΙ	 		 		

23	 Abbyy	FineReader	Pro		 ΝΑΙ	 		 		

24	 Αdobe	Photoshop	 ΝΑΙ	 		 		

Οθόνη	

25	 Διαγώνιος	οθόνης	τουλάχιστον	27	ίντσες	 ΝΑΙ	 		 		

26	 Πιστοποίηση	CE	(Conformité	Européene)		 ΝΑΙ	 		 		

27	
Να	διαθέτει	κατ’	ελάχιστο	τις	ακόλουθες	πιστοποιήσεις:	TCO	
Displays	 6.0	 ή	 νεώτερο,	 	 Energy	 Star	 6.0	 ή	 νεώτερο,	 EPEAT,	
TUV/GS,	ISO9241-307	(Pixel	fault	class	I)	

ΝΑΙ	 		 		

28	 Ανάλυση	5Κ	 NAI	 		 		

29	 Καλώδιο	σύνδεσης	για	δευτερη	οθόνη	 ΝΑΙ	 		 		

Πληκτρολόγιο	

30	
Πληκτρολόγιο	 τύπου	 QWERTY	 συμβατό	 με	 πρότυπο	 ΕΛΟΤ-
928,	 με	 μόνιμη	 αποτύπωση	 Ελληνικών	 και	 Λατινικών	
χαρακτήρων.	

NAI	 		 		

31	 Σύνδεση	με	την	κεντρική	μονάδα	του	Η/Υ	μέσω	USB.	 NAI	 		 		

32	 Είδος	σύνδεσης	ασύρματη.	 ΝΑΙ	 		 		

Ποντίκι	

33	 Ποντίκι	οπτικής	τεχνολογίας	με	τροχό	κύλισης		(optical	wheel	
mouse).	 ΝΑΙ	 		 		

34	 Πλήκτρα	πλοήγησης	internet.	 ΝΑΙ	 		 		

35	 Υποστήριξη	multi-device/cross	computing	control.	 ΝΑΙ	 		 		

Πιστοποιήσεις	γενικά	

36	

Η	 κεντρική	 μονάδα	 θα	 φέρει	 σήμανση	 CE	 (Conformité	
Européenne)	 και	 θα	 πιστοποιείται	 με	 βάση	 τα	 διεθνή	
στάνταρντ	 (ISO/IEC	 ή	 αντίστοιχο)	 ότι	 συμμορφώνεται	 ως	
προς	τα	επιτρεπτά,	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση:	

ΝΑΙ	 		 		
• όρια	 ηλεκτρομαγνητικών	 εκπομπών	 (τύπου	 EMC)	

σύμφωνα	με	οδηγία	2014/30/EU		
• standards	ασφάλειας	(τύπου	EN	60950-1:2006)	σύμφωνα	

με	οδηγία	2014/35/EU		
• όρια	 για	 τον	 περιορισμό	 της	 χρήσης	 ορισμένων	

επικίνδυνων	 ουσιών	 σε	 ηλεκτρικό	 και	 ηλεκτρονικό	
εξοπλισμό	σύμφωνα	με	οδηγία	2011/65/EU	

37	
Συμβατότητα	 με	 τα	 ακόλουθα	 τουλάχιστον	 πρότυπα	
εξοικονόμησης	 ενέργειας,	 ασφάλειας	 και	 οικολογικής	
διαχείρισης	ή	ισοδύναμα:	

ΝΑΙ	 		 		
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• Energy	Star	6.0	ή	νεώτερο,		
• TUV	GS		
• EPEAT	
Η	 ισοδυναμία	 δύναται	 να	 τεκμηριώνεται	 μόνον	 από	 την	
κατασκευάστρια	εταιρεία	του	προσφερόμενου	συστήματος	

38	 Εγγύηση	on	site	για	όλο	τον	εξοπλισμό	τουλάχιστον	πέντε	(5)	
ετών		 ΝΑΙ	 		 		

39	

Ο	 Ανάδοχος	 πρέπει	 να	 εξασφαλίσει	 την	 συντήρηση	 του	
εξοπλισμού	 (πλήρης	 επάρκεια	 ανταλλακτικών	 και	
εξαρτημάτων)	για	ικανό	χρονικό	διάστημα	μετά	το	πέρας	της	
περιόδου	εγγύησης	τουλάχιστον	πέντε	(5)	έτη.	

ΝΑΙ	 		 		

	

	

Πίνακας	2	-	CPV:30232110-8	

2.1.	Μονόχρωμοι	laser	εκτυπωτές	(τεμάχια	5)	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	 ΑΠΑΝΤΗΣΗ	 ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ	

1	 Αριθμός	μονάδων	 Πέντε	(5)		 		 		

		 ΓΕΝΙΚΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	 		 		 		

1	 Τεχνολογία		εκτύπωσης	 Monochrome	
Laser	 		 		

2	 Μέγεθος	χαρτιού	 Α4	 		 		

3	 Tαχύτητα	εκτύπωσης		
>=	 52	
σελίδες/λεπτ
ό	(ppm)	

		 		

4	 Χρόνος	εκτύπωσης	πρώτης	σελίδας	 <=	 6.5	
seconds	 		 		

5	 Ανάλυση	εκτύπωσης		
>=	
1200x1200	
dpi	

		 		

6	 Μνήμη	(ενσωματωμένη)	 >=	512	MB	 		 		

7	 Ταχύτητα	επεξεργαστή	 >=	800	Mhz	 		 		

8	 Είσοδος	χαρτιού	 >=	500	φύλλα	 		 		

9	 Έξοδος	χαρτιού	 >=	500	φύλλα	 		 		

10	 Eνσωματωμένη	 Μονάδα	 εκτύπωσης	 διπλής	 όψης	 (Duplex	
Unit)	 ΝΑΙ	 		 		

11	 Μηνιαίος	φόρτος	εργασίας	σε		σελίδες	(Duty	Cycle)	 >=	 250.000	
σελ./μήνα	 		 		

12	 Σύνδεση	Ethernet	10/100/1000		 ΝΑΙ	 		 		

13	 Σύνδεση	USB	2.0		 ΝΑΙ	 		 		

14	 Εγγύηση	 5	έτη			 		 		
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Πίνακας	3	-	CPV:38520000-6				Σαρωτής	με	τροφοδότη	(τεμάχια	1)	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	 ΑΠΑΝΤΗΣΗ	 ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ	

1	 Αριθμός	Προσφερόμενων	Σαρωτών	(τεμάχια)	 Ένα	(1)		 		 		

		 ΓΕΝΙΚΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	 		 		 		

2	 Να	αναφερθεί	μοντέλο	και	εταιρεία	κατασκευής.	 NAI	 		 		

3	 Σαρωτής	 με	 αυτόματο	 τροφοδότη	 εγγράφων	 (ADF)	 και	
επίπεδη	επιφάνεια	(FlatBed)	σε	μία	συσκευή.	 ΝΑΙ	 		 		

4	 Σάρωση	μονής	όψης	(simplex)	 ΝΑΙ	 		 		

5	 Τροφοδοσία	ευθύγραμμης	διαδρομής	χαρτιού	 ΝΑΙ	 		 		

6	 Ταχύτητα	σάρωσης	από	τον	αυτόματο	τροφοδότη	color,	300	
dpi,	A4	Landscape	 ≥	72	ppm	 		 		

7	 Ταχύτητα	 σάρωσης	 από	 το	 FlatBed	 color,	 300	 dpi,	 A4	
Landscape	 	≤	0.7	seconds			 		 		

8	 Τύπος	αισθητήρα	σάρωσης		 Color		CCDx2	 		 		

9	 Οπτική	Ανάλυση	 600	dpi	 		 		

10	 Διαστάσεις		εγγράφου	σάρωσης	από	Α8	έως	και	Α3	 ΝΑΙ	 		 		

11	 Δυνατότητα	σάρωσης	long	paper	 >3	m	 		 		

12	 Χωρητικότητα	τροφοδότη	(σε	Α4,	80	g/m2)	 ≥	200	σελίδες	 		 		

13	 Διασύνδεση	(Interface)		USB	2.0	 NAI	 		 		

14	 Δυνατότητα	έγχρωμης,	γκρι	και	ασπρόμαυρης	σάρωσης	 NAI	 		 		

15	

Να	περιλαμβάνει	λογισμικό	σάρωσης	του	ιδίου	κατασκευαστή	
με	δυνατότητες	Barcode	Recognition	(UPC-A	/	EAN/	JAN/	Code	
3	 of	 9	 /Code	 128	 /	 Codabar/	 ITF	 /	 PDF417/	 QR	 Code)	 και		
GREEK	Zonal	OCR	

NAI	 		 		

16	

Να	περιλαμβάνει	λογισμικό	του	ιδίου	κατασκευαστή	ώστε	να	
είναι	 εφικτή	 η	 κεντρική	 διαχείριση	 των	 σαρωτών	 από	 μία	
κεντρική	εφαρμογή	για	να:	

NAI	 		 		• ελέγχει	την	κατάσταση	των	αναλωσίμων	τους,		
• ελέγχει	την	λειτουργική	κατάσταση	των	σαρωτών,		
• ελέγχει	την	παραγωγικότητα	τους,	
• κάνει	firmware	update	

17	
Δυνατότητα	 αυτόματης	 εναλλαγής	 σάρωσης	 από	 τον	
αυτόματο	 τροφοδότη	 (ADF)	 στην	 επιτραπέζια	 επιφάνεια	
(FlatBed)	χωρίς	την	χρήση	του	Η/Υ	

ΝΑΙ	 		 		

18	 Πάχος	χαρτιού	προς	σάρωση	 ≥31	g/m2	έως	
≤209	g/m2	 		 		

19	 Triple	Ultrasonic	Double	Feed	Detection	 NAI	 		 		

20	 Οδηγοί	λειτουργίας	(drivers)	 ISIS		&	TWAIN	 		 		

21	 Να	 αναφερθούν	 οι	 Διαστάσεις	 του	 σαρωτή	 (Ύψος,	 Πλάτος,	
Βάθος)	 NAI	 		 		

22	 Να	αναφερθεί	το	Βάρος	(Kg)	 NAI	 		 		
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23	

Τα	 προς	 σάρωση	 έγγραφα	 παρουσιάζουν	 τις	 κάτωθι	
ιδιαιτερότητες:	

NAI	 		 		

• έχουν	επικολλημένα	χαρτόσημα	-	μεγαρόσημα		
• μπορεί	να	είναι	σκονισμένα			
• μπορεί	να	έχουν	σχισμένες	γωνίες		
• μπορεί,	 σε	 κάποιες	 σελίδες,	 να	 υπάρχουν	 παραμένουσες	

συρραφίδες		
• κάποιες	σελίδες	μπορεί	να	είναι	τσαλακωμένες	
• είναι	 πιθανό	 να	 φέρουν	 στρογγυλή	 σφραγίδα	 μπλε	

χρώματος	σε	αρκετές	σελίδες	
Η	 σάρωση	 των	 παραπάνω	 εγγράφων	 θα	 πρέπει	 να	
διεκπεραιώνεται	χωρίς	κανένα	πρόβλημα	και	αυτό	θα	πρέπει	
να	 τεκμηριώνεται	 με	 αναφορές	 σε	 προδιαγραφές	 που	
αναγράφονται	στο	επίσημο	τεχνικό	φυλλάδιο	του	σαρωτή.	

24	

Αν	 κατά	 την	 διάρκεια	 λειτουργίας	 του	 σαρωτή	 προκύψουν	
προβλήματα	(ποιότητα	και	ταχύτητα		σάρωσης)	στη	σάρωση	
των	 παραπάνω	 εγγράφων,	 τα	 οποία	 οφείλονται	 στις	
προαναφερθείσες	ιδιαιτερότητες	των	εγγράφων,	ο	Ανάδοχος	
είναι	υποχρεωμένος	να	αντικαταστήσει	τον	σαρωτή	με	άλλο	
χωρίς	 	επιπλέον	κόστος	για	την	εταιρεία.	Ο	νέος	σαρωτής	θα	
πρέπει	 να	 είναι	 ίδιων	 ή	 ανώτερων	 τεχνικών	 προδιαγραφών		
από	 τον	 ήδη	 υπάρχοντα,	 και	 ταυτόχρονα	 θα	 πρέπει	 να	
προσφέρει	απροβλημάτιστη	σάρωση	των	εν	λόγω	εγγράφων.	

		

		 		

		

		

		

ΝΑΙ	

25	 Να	προσφερθεί	με	εγγύηση	On	Site	NBD	Fix	or	Replacement	
πέντε	(5)		ετών	με	κάλυψη	από	την	κατασκευάστρια	εταιρεία.	

		
		 		

ΝΑΙ	

Πίνακας	4	CPV	31154000-0		UPS	(τεμάχιo	1)	

Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	 ΑΠΑΝΤΗΣΗ	 ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ	

1	 Αριθμός	Τεμαχίων		 Ένα	(1)	 		 		

		 ΓΕΝΙΚΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	 		 		 		

2	 Να	αναφερθεί	το	Μοντέλο	 NAI	 		 		

3	 Να	αναφερθεί	ο	Κατασκευαστής	 NAI	 		 		

4	 Τύπος	On-Line	 NAI	 		 		

5	 Ισχύς	Εξόδου		 ≥	 5000	 VA	 /	
9000	Watts	 		 		

6	 Απόδοση	σε	φορτίο	100%	 ≥	91%	 		 		

7	 Εύρος	τιμών	τάσης	εισόδου	για	κύριες	λειτουργίες	 160	-	270V	 		 		

8	 Μέσος	χρόνος	επαναφόρτισης	 Να	αναφερθεί	 		 		

9	 Χρόνος	αυτονομίας	(σε	μισό	φορτίο)	 ≥	 10	 λεπτά	
(min)	 		 		

10	 Rack	Mount	 ΝΑΙ	 		 		

11	 Δυνατότητα	εν	θερμώ	προσθήκης	μπαταριών		 ΝΑΙ	 		 		
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12	
Τύπος	 μπαταρίας:	 Σφραγισμένη	 μπαταρία	 (κλειστού	 τύπου)	
μολύβδου	 /	 οξέος	 χωρίς	 ανάγκη	 συντήρησης	 με	 αραιωμένο	
ηλεκτρολύτη,	στεγανοποιημένη	

ΝΑΙ	 		 		

13	
Ειδοποίηση	 όταν	 λειτουργεί	 με	 ρεύμα	 από	 την	 μπαταρία,	
ειδοποίηση	 πολύ	 χαμηλής	 στάθμης	 μπαταρίας,	 ειδοποίηση	
υπερφόρτωσης	με	συνεχή	τόνο	

ΝΑΙ	 		 		

14	 Ύπαρξη	οπτικών	ή	ακουστικών	ενδείξεων	για	την	κατάσταση	
του	συστήματος		 ΝΑΙ	 		 		

15	 Λογισμικό	για	παρακολούθηση	λειτουργίας	και	shutdown	 ΝΑΙ	 		 		

16	 Ενσωματωμένη	δυνατότητα	διαχείρισης	μέσω	δικτύου		 ΝΑΙ	 		 		

17	
Να	έχει	την	δυνατότητα	επαύξησης	του	χρόνου	αυτονομίας	με	
την	προσθήκη	μονάδων	μπαταριών	της	ίδιας	εταιρείας	με	την	
κεντρική	μονάδα	του	UPS	

ΝΑΙ	 		 		

18	

Ο	 Ανάδοχος	 θα	 πρέπει	 να	 προσφέρει	 τον	 αναγκαίο	
συμπληρωματικό	εξοπλισμό	και	εξαρτήματα	για	τη	θέση	του	
συστήματος	 σε	 παραγωγική	 λειτουργία	 (π.χ.	 καλώδια,	
connectors	κλπ.)	

ΝΑΙ	 		 		

19	
Να	 τεκμηριωθεί	 η	 κάλυψη	 ισχύος	 που	 παρέχεται	 και	 στην	
περίπτωση	που	απαιτείται	μεγαλύτερος	αριθμός	μονάδων	UPS	
ή	μονάδων	μπαταριών	από	τον	απαιτούμενο	να	προσφερθεί	

ΝΑΙ	 		 		

20	 Εγγύηση	on	site	τουλάχιστον	πέντε	(5)	ετών		 		 		 		

21	

Ο	 Ανάδοχος	 πρέπει	 να	 εξασφαλίσει	 την	 συντήρηση	 του	
εξοπλισμού	 (πλήρης	 επάρκεια	 ανταλλακτικών	 και	
εξαρτημάτων)	για	ικανό	χρονικό	διάστημα	μετά	το	πέρας	της	
περιόδου	εγγύησης	τουλάχιστον	πέντε	(5)	έτη		

		 		 		

	

Πίνακας	5	-	CPV	32580000-2	-	Δικτυακός	εξοπλισμός	

5.1.	Δομημένη	Καλωδίωση	

Α/Α	 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	 ΑΠΑΙΤΗΣΗ	 ΑΠΑΝΤΗΣΗ	 ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ	

1	 Διπλές	Πρίζες	σε	3	κτίρια	στην	Αθήνα	 200	 		 		

2	 Κατηγορία	 Cat	6	 		 		

5.2.	Rack	επίτοιχο	12U	

Α/Α	 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	 ΑΠΑΙΤΗΣΗ	 ΑΠΑΝΤΗΣΗ	 ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ	

1	 Αριθμός	τεμαχίων	 7	 		 		

		 ΓΕΝΙΚΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 		 		 		

2	 Τα	προσφερόμενα	Rack	να	είναι	του	 ίδιου	κατασκευαστικού	
οίκο	με	τα	υπόλοιπα	Rack	και	Patch	Panels	που	ζητούνται	 ΝΑΙ	 		 		

3	 Επιτοίχια	Στήριξη	 12U	 		 		

4	 Εξωτερικές	Διαστάσεις	

W=560,	
H=635,	
D=600	 [mm,	
+/-2]	
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5	 Στατικό	φορτίο	 60Κιλά	 		 		

6	 Πάχος	λαμαρίνας	 τουλάχιστον	
1,5mm	 		 		

7	 Προστασία	επιπέδου	 IP20	 		 		

8	 Θα	 διατίθεται	 εμπρόσθια	 διαφανής	 πόρτα	 από	 plexiglass	 ή	
κρύσταλλο	ασφαλείας	 NAI	 		 		

9	 Τα	πλαϊνά	μέρη	θα	είναι	αποσπώμενα	 NAI	 		 		

10	
Η	είσοδος	των	καλωδίων	στην	καμπίνα	θα	γίνεται	από	το	πίσω	
κάτω	ή	 και	 πάνω	μέσων	ειδικών	 οπών	µε	 χείλη	προστασίας	
των	καλωδίων	

NAI	 		 		

11	 Θα	υπάρχει	κόμβος	γείωσης	 ΝΑΙ	 		 		

12	 Δυνατότητα	τοποθέτησης	ανεμιστήρων	στην	οροφή	 ΝΑΙ	 		 		

5.3.	Patch	Panel	24	ports	(αποκλειστικά	για	την	υλοποίηση	του	δικτύου)	

Α/Α	 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	 ΑΠΑΙΤΗΣΗ	 ΑΠΑΝΤΗΣΗ	 ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ	

1	 Αριθμός	τεμαχίων	 9	 		 		

2	 Τα	 προσφερόμενα	 Patch	 Panels	 να	 είναι	 του	 ίδιου	
κατασκευαστικού	οίκο	με	τα	Rack		 ΝΑΙ	 		 		

3	 Πόρτες	 24	ports/	UTP	
/	Cat6	 		 		

4	 Διαστάσεις	 W=19”,H=1U	 		 		

5	 Εξωτερικές		Διαστάσεις	
W=482		H=44		
D=110	 [mm,	
+/-2]	

		 		

6	 Να	πληροί	προδιαγραφή	category	6	tτουλάχιστον	σύμφωνα	με	
το	πρότυπο	EIA/TIA	568A/B	

τουλάχιστον	
12mm	 		 		

Πίνακας	6	-	CPV	32420000-3	Τείχος	προστασίας	(Firewalls)	

6.1.	Firewall	κεντρικών	σημείων	

Α/Α	 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ		 ΑΠΑΙΤΗΣΗ		 ΑΠΑΝΤΗΣΗ		 ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ	

ΓΕΝΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		

1	 Αριθμός	τεμαχίων	 2	 		 		

2	 Να	αναφερθεί	μοντέλο	και	εταιρεία	κατασκευής		 ΝΑΙ	 		 		

3	 Υποστήριξη	High	Availability	

Hot	 standby	
(active/passiv
e)	

		 		•	 Node	 data/	
configuration	
synchronizatio
n	
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4	

Ενσωματωμένη	 λειτουργία	 HOT-SPOT	 που	 θα	 υποστηρίζει	
κατά	 ελάχιστον	 	 Bandwidth	 limiting,	 Free	 access	 to	 allowed	
site,	captive	portal,	MAC-address	based	user	accounts,	Generic	
JSON	API,	MAC	address	tracking	for	free	hotspots.	

ΝΑΙ	 		 		

ΤΕΧΝΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		

5	 Αριθμός	Θυρών	τύπου	Ethernet	10/100/1000		 ≥	2		 		 		

6	 Αριθμός	Θυρών	τύπου	Ethernet	10Gbps	 ≥	4	 		 		

7	 Εγκατάσταση	σε	Rack			 1U	 		 		

8	 Υποστήριξη	εσωτερικής	μονάδας	αποθήκευσης	δεδομένων.	 2x	 m2	 SATA	
Raid1	 		 		

9	 Τύπος	ethernet	Copper	10Gbps	 ≥	2		 		 		

10	 Τύπος	ethernet	SFP+	10Gbps	 ≥	2		 		 		

11	 SFP+	MODULES	Να	Περιέχονται	 ΝΑΙ	 		 		

12	 Πυρήνες	Επεξεργαστή	 >=	8	 		 		

13	 Επεξεργαστής	 με	 εντολές	 επιτάχυνσης	 κωδικών	
κρυπτογράφησης	(AES,	3DES,	TLS	...)	 ΝΑΙ	 		 		

14	 LAN-Bypass	 4	Pairs	 		 		

15	 Να	διαθέτει		LCD	Display	 ΝΑΙ	 		 		

16	 Μνήμη		 ≥16	GB	 		 		

17	 Firewall	Throughput	(Gbps)		 ≥	5,5	 		 		

18	 VPN	Throughput	(IPsec	&	SSL)	 ≥	900	Mbit/s		 		 		

19	 Concurrent	Sessions	(TCP)			 ≥	1,500,000	 		 		

20	 Antivirus	Through-put	(Proxy)	(Gbps)	 ≥	1,8		 		 		

21	 Web	Security	Throughput	(Gbps)		 ≥	5	 		 		

22	 IPS	Throughput	(Gbps)		 ≥	1,5	 		 		

23	 Υποστήριξη	VLAN	support	(IEEE	802.1Q	trunking)	 NAI		 		 		

24	
Υποστήριξη	 SNMP,	 VoIP/SIP	 ,SYN/ICMP	 flood	 protection,	
Quality	of	service	and	bandwidth	 NAI		 		 		
Management,	Multiple	public	IP	addresses,	Multiple	WAN	

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	–ΛΟΙΠΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	

25	 Υποστήριξη	IPS	&	Application	Control		 NAI	 		 		

26	 Υποστήριξη		Phishing	protection	 NAI	 		 		

27	 Υποστήριξη	Antivirus	&	Anti-spyware	 NAI	 		 		

28	

SMTP	&	POP3	proxies	

ΝΑΙ	 		 		

Anti-spam	with	bayes,	pattern	and	SPF	

Heuristics,	black-	and	whitelists	support	

Transparent	proxy	support	

Email	quarantine	management	

Spam	auto-learning	
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Transparent	mail	forwarding	(BCC)	

Greylisting	

29	 Υποστήριξη	Content	Filtering			 NAI	 		 		

30	

HTTP	&	FTP	proxies	

ΝΑΙ	 		 		

HTTPS	filtering	

Transparent	proxy	support	

URL	blacklist	

Authentication:	Local,	RADIUS,	LDAP,	

Active	Directory	

NTLM	single	sign-on	

Group-based	and	user-based	web	content	filter	

Time	based	access	control	with	multiple	time	intervals	

31	

Υποστήριξη	IPsec:	

ΝΑΙ	 		 		

Encryption:	Null,	3DES,	CAST-128,	AES	128/192/256-bit	

MD5,	SHA1,	SHA2	256/384/512-bit,	AESXCBC	

Authentication:	pre-shared	key	(PSK),	

RSA	keys	

X.509	certificates	

IKEv1,	IKEv2	

Dead	Peer	Detection	(DPD)	

NAT	traversal	

Compression	

Perfect	Forward	Secrecy	(PFS)	

VPN	Site-to-Site	

VPN	Client-to-Site	(roadwarrior)	

L2TP	user	authentication	

XAUTH	user	authentication	

32	

Υποστήριξη	Open	VPN:	

NAI	 		 		

Encryption:	DES,	3DES,	AES	

128/192/256-bit,	CAST5,	Blowfish	

Authentication:	pre-shared	key,	X.509	

certificates	

Support	for	VPN	over	HTTP	Proxy	

PPTP	passthrough	

VPN	client-to-site	(roadwarrior)	

VPN	client	for	Microsoft	Windows	

and	Apple	OS	X	
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Possibility	of	multiple	logins	per	user	

VPN	failover	

Multiple	server	support	

Support	for	mobile	devices	(Android,	iOS)	

33	

Unified	user	management	for	Open-	

NAI	 		 		

VPN,	L2TP,	XAUTH,	VPN	Portal	

Group	management	

Integrated	certificate	authority	

External	certificate	authority	support	

User	password	and	certificate	

management	

Multiple	authentication	servers	(local,	

LDAP,	Active	Directory,	RADIUS)	

Fully	integrated	one-time	password	

(OTP)	support	

34	

Υποστήριξη	WAN	Failover:	

NAI	 		 		

Automatic	WAN	uplink	failover	

Monitoring	of	WAN	uplinks	

Uplink	types:	Ethernet	(static/DHCP),	

PPPoE,	PPTP	

Support	for	UMTS/GPRS/3G	

USB	dongles	

35	

Υποστήριξη	καταγραφής	συμβάντων	(logging).		

NAI	 		 		

Detailed	system,	web,	email,	attack	and	virus	reports.	

Reporting	dashboard	

Live	log	viewer	

Syslog	local	or	remote	

Open	TSA	trusted	timestamping	

36	 Live	network	traffic	monitoring	 NAI	 		 		

37	
Network/system/performance	

NAI	 		 		
statistics	

38	 Υποστήριξη	 	 Static	 routes,	 Source-based	 routing,Destination-
based	routing.	 ΝΑΙ	 		 		

39	

Υποστήριξη	

ΝΑΙ	 		 		
Destination	NAT	

Incoming	routed	traffic	

One-to-one	NAT	
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Source	NAT	(SNAT)	

IPsec	NAT	traversal	

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ			

40	 Διαχείρισης	μέσω	VGA	θύρας			 ΝΑΙ	 		 		

41	 Centralized	management		(SSL)	 ΝΑΙ	 		 		

42	 Easy	Web-Based	Administration	(SSL).		 ΝΑΙ	 		 		

43	 Secure	remote	SSH/SCP	access	 ΝΑΙ	 		 		

44	 Υποστήριξη	Email	Notifications	και	SMS	Notifications	 ΝΑΙ	 		 		

45	

Υποστήριξη		

ΝΑΙ	 		 		

NTP	(Network	Time	Protocol)	

DHCP	server	

SNMP	server	

Dynamic	DNS	

46	 Πιστοποιήσεις	 FCC/CE/RoH
S	 		 		

47	 Δυνατότητα	 εγκατάστασης	 Open	 Source	 Λειτουργικού	
Συστήματος	Firewall	(Pfsense,	monowall	...)	 NAI	 		 		

48	 Να	συνοδεύεται	από	τουλάχιστον	πέντε		(5)	έτη	υποστήριξη	σε	
hardware	&	software	 NAI	 		 		

6.2.	Firewall	Περιφερειακών	Σημείων	

Α/Α	 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ		 ΑΠΑΙΤΗΣΗ		 ΑΠΑΝΤΗΣΗ		 ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ			

ΓΕΝΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			

1	 Αριθμός	τεμαχίων	 1	 		 		

2	 Να	αναφερθεί	μοντέλο	και	εταιρεία	κατασκευής		 ΝΑΙ	 		 		

3	 Υποστήριξη	High	Availability	

Hot	 standby	
(active/passiv
e)	

		 		•	 Node	 data/	
configuration	
synchronizatio
n	

4	

Ενσωματωμένη	 λειτουργία	 HOT-SPOT	 που	 θα	 υποστηρίζει	
κατά	 ελάχιστον	 	 Bandwidth	 limiting,	 Free	 access	 to	 allowed	
site,	captive	portal,	MAC-address	based	user	accounts,	Generic	
JSON	API,	MAC	address	tracking	for	free	hotspots.	

ΝΑΙ	 		 		

ΤΕΧΝΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		

5	 Αριθμός	Θυρών	τύπου	Ethernet	10/100/1000		 ≥	6	 		 		

6	 Αριθμός	Θυρών	τύπου	Ethernet	10Gbps	 ≥	2	 		 		

7	 ΤΥΠΟΣ	ethernet	Copper	10Gbps	 ≥	2		 		 		

8	 Εγκατάσταση	σε	Rack			 1U	 		 		
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9	 ΠΥΡΗΝΕΣ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ	 >=	8	 		 		

10	 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	 ΜΕ	 ΕΝΤΟΛΕΣ	 ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ	 ΚΩΔΙΚΩΝ	
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ		(AES,	3DES,	TLS	...)	 ΝΑΙ	 		 		

11	 Υποστήριξη	εσωτερικής	μονάδας	αποθήκευσης	δεδομένων.	 2x	 m2	 SATA	
Raid1	 		 		

12	 Μνήμη		 ≥16	GB	 		 		

13	 Firewall	Throughput	(Gbps)		 ≥	5,5	 		 		

14	 VPN	Throughput	(IPsec	&	SSL)	 ≥	900	Mbit/s		 		 		

15	 Concurrent	Sessions	(TCP)			 ≥	1,500,000	 		 		

16	 Antivirus	Through-put	(Proxy)	(Gbps)	 ≥	1,8		 		 		

17	 Web	Security	Throughput	(Gbps)		 ≥	5	 		 		

18	 IPS	Throughput	(Gbps)		 ≥	1,5		 		 		

19	 Υποστήριξη	VLAN	support	(IEEE	802.1Q	trunking)	 NAI		 		 		

20	
Υποστήριξη	 SNMP,	 VoIP/SIP	 ,SYN/ICMP	 flood	 protection,	
Quality	of	service	and	bandwidth	 NAI		 		 		
Management,	Multiple	public	IP	addresses,	Multiple	WAN	

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	–ΛΟΙΠΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	

21	 Υποστήριξη	IPS	&	Application	Control		 NAI	 		 		

22	 Υποστήριξη		Phishing	protection	 NAI	 		 		

23	 Υποστήριξη		Antivirus	&	Anti-spyware	 NAI	 		 		

24	

SMTP	&	POP3	proxies	

ΝΑΙ	 		 		

Anti-spam	with	bayes,	pattern	and	SPF	

Heuristics,	black-	and	whitelists	support	

Transparent	proxy	support	

Email	quarantine	management	

Spam	auto-learning	

Transparent	mail	forwarding	(BCC)	

Greylisting	

25	 Υποστήριξη	Content	Filtering			 NAI	 		 		

26	

HTTP	&	FTP	proxies	

ΝΑΙ	 		 		

HTTPS	filtering	

Transparent	proxy	support	

URL	blacklist	

Authentication:	Local,	RADIUS,	LDAP,	

Active	Directory	

NTLM	single	sign-on	

Group-based	and	user-based	web	content	filter	

Time	based	access	control	with	multiple	time	intervals	
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27	

Υποστήριξη	IPsec:	

ΝΑΙ	 		 		

Encryption:	Null,	3DES,	CAST-128,	

AES	128/192/256-bit	

MD5,	SHA1,	SHA2	256/384/512-bit	,AESXCBC	

Authentication:	pre-shared	key	(PSK),	RSA	keys	

X.509	certificates	

IKEv1,	IKEv2	

Dead	Peer	Detection	(DPD)	

NAT	traversal	

Compression	

Perfect	Forward	Secrecy	(PFS)	

VPN	Site-to-Site	

VPN	Client-to-Site	(roadwarrior)	

L2TP	user	authentication	

XAUTH	user	authentication	

28	

Υποστήριξη	Open	VPN:	

NAI	 		 		

Encryption:	DES,	3DES,	AES	128/192/256-bit,	CAST5,	Blowfish	

Authentication:	pre-shared	key,	X.509	certificates	

Support	for	VPN	over	HTTP	Proxy	

PPTP	passthrough	

VPN	client-to-site	(roadwarrior)	

VPN	client	for	Microsoft	Windows	and	Apple	OS	X	

Possibility	of	multiple	logins	per	user	

VPN	failover	

Multiple	server	support	

Support	for	mobile	devices	(Android,	iOS)	

29	

Unified	user	management	 for	Open-	VPN,	L2TP,	XAUTH,	VPN	
Portal	

NAI	 		 		

Group	management	

Integrated	certificate	authority	

External	certificate	authority	support	

User	password	and	certificate	management	

Multiple	authentication	servers	(local,	LDAP,	Active	Directory,	
RADIUS)	

Fully	integrated	one-time	password	(OTP)	support	

30	
Υποστήριξη	WAN	Failover:	

NAI	 		 		
Automatic	WAN	uplink	failover	
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Monitoring	of	WAN	uplinks	

Uplink	types:	Ethernet	(static/DHCP),	PPPoE,	PPTP	

Support	for	UMTS/GPRS/3G	USB	dongles	

31	

Υποστήριξη	καταγραφής	συμβάντων	(logging).		

NAI	 		 		

Detailed	system,	web,	email,	attack	and	virus	reports.	

Reporting	dashboard	

Live	log	viewer	

Syslog	local	or	remote	

Open	TSA	trusted	timestamping	

32	 Live	network	traffic	monitoring	 NAI	 		 		

33	 Network/system/performance	statistics	 NAI	 		 		

34	 Υποστήριξη	 	 Static	 routes,	 Source-based	 routing,Destination-
based	routing.	 ΝΑΙ	 		 		

35	

Υποστήριξη	

ΝΑΙ	 		 		

Destination	NAT	

Incoming	routed	traffic	

One-to-one	NAT	

Source	NAT	(SNAT)	

IPsec	NAT	traversal	

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ			

36	 Διαχείρισης	μέσω	VGA	θύρας			 ΝΑΙ	 		 		

37	 Centralized	management		(SSL)	 ΝΑΙ	 		 		

38	 Easy	Web-Based	Administration	(SSL).		 ΝΑΙ	 		 		

39	 Secure	remote	SSH/SCP	access	 ΝΑΙ	 		 		

40	 Υποστήριξη	Email	Notifications	και	SMS	Notifications	 ΝΑΙ	 		 		

41	

Υποστήριξη		

ΝΑΙ	 		 		

-NTP	(Network	Time	Protocol)	

-DHCP	server	

-SNMP	server	

-Dynamic	DNS	

42	 Πιστοποιήσεις	 FCC/CE/	
RoHS	 		 		

43	 Δυνατότητα	 εγκατάστασης	 Open	 Source	 Λειτουργικού	
Συστήματος	Firewall	(Pfsense,	monowall	...)	 NAI	 		 		

44	 Να	συνοδεύεται	από	τουλάχιστον	πέντε		(5)	έτη	υποστήριξη	σε	
hardware	&	software	 NAI	 		 		

7.	Πολύπριζα	ασφαλείας	-	CPV	31681410-0	
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Α/Α	 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	 ΑΠΑΝΤΗΣΗ	 ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ	

		 ΓΕΝΙΚΕΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	 		 		 		

1	 Αριθμός	τεμαχίων	 102	 		 		

2	 Να	αναφερθεί	μοντέλο	και	εταιρεία	κατασκευής		 ΝΑΙ	 		 		

3	 Πολύπριζα	σούκο	με	καλώδιο	και	διακόπτη	με	φωτεινή	ένδειξη	
έξη	(6)	θέσεων	πλάγια.	φέροντα	ένδειξη	CE		 ΝΑΙ	 	 	

 


