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        ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ 

 
 

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ 
 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: 

 

«Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή θαη 

θσδηθνπνίεζε ησλ λενπιαζηώλ» 

 

 

ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: 

 

Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Νενπιαζηώλ 

 

 

 

 

Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 2007-2013» 
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ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ & ΞΟΝΙΖΤΖΠ 

  ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ  (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.)      Μαρούσι , 08/03/2013  

                                                                             Αρ. Πρωτ.: 1177 

ΤΤΠΠΟΟΤΤΡΡΓΓΔΔΙΙΟΟ  ΤΤΓΓΔΔΙΙΑΑ    

 
 
Ρκήκα: Νηθ. Γηαρείξηζεο 

Γξαθείν: Γηαρ. Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ  

Ξιεξνθνξίεο: Δ. Θπξηάθε 

Γ/λζε: Αγξάθσλ 3-5 

Ραρ. Θψδηθαο: 15123 

Ρειέθσλν:2105212890 

Fax: 2105212831 

 

 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ 

 
ΣΙΣΛΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή θαηαγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ησλ λενπιαζηψλ 
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  Ξξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην ηελ ζπκθεξφηεξε απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: 

εμήληα ρηιηάδεο επξψ (60.000,00 €) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. ή εβδνκήληα ηξεηο ρηιηάδεο 

νθηαθφζηα επξψ (73.800,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. (23%).  

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

26/03/2013 
Ώξα 12:00 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., Αγξάθσλ 3-5, 15123 Καξνχζη Αηηηθήο  

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ Πχκβαζε ππεξεζηψλ 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή γηα ηελ θαηαγξαθή λενπιαζηψλ  

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ  

Πχκθσλα κε ην Κέξνο Β΄  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  Πχκθσλα κε ην Κέξνο Β΄  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 
ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

08/03/2013 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

26/03/2013 
Ώξα 12:00 

 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ, έρνληαο ππφςε:  

 

1. Ρηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ: 

1.1 Ρνπ Λ. 2071/92 (άξζξν  26) – ζχζηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ 

(Θ.Δ.Δ.Ι.) σο Λ.Ξ.Η.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ πνπξγφ γείαο 

1.2 Ρνπ Ξ.Γ. 358/92 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο Θ.Δ.Δ.Ι. 

1.3 Ρελ 1/νηθ.5028/2001, ΦΔΘ 831/Β/29.6.2001, «Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο 

Ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι.»  

1.4 Ρνπ ΞΓ.407/93, ΦΔΘ 174/Α/5.10.1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Ρνκέα ηνπ 

Θέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Ινηκψμεσλ (Θ.Δ.Δ.Ι.)» 

1.5 Ρνπ Λ. 3370/05, Άξζξν 20, ΦΔΘ 176/Α/11.7.2005 «Νξγάλσζε θαη Ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο γείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» κεηνλνκαζία ηνπ Θ.Δ.Δ.Ι. 

ζε ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

1.6 Ρνπ ΞΓ. 238/1995, ΦΔΘ 137/Α/28.6.1995, «Δμαίξεζε θνξέσλ απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Λ.2286/1995» 

1.7 Ρελ εμαίξεζε ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2009 

1.8 Ρνπ άξζξνπ 47 ηνπ Λ.3943/2011 «Φνξνδηαθπγή, ΘΦΠ, Φνξνινγία Θεθαιαίνπ, 

ΦΞΑ, ειεγθηηθέο ππεξεζίεο / ζέκαηα αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ θιπ», φπσο ηζρχεη: 

1.9 Ρνπ Λ.2198/94   (Φ.Δ.Θ. 43/Α΄/94) ζρεηηθά κε ηελ «Ξαξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 

24 φπσο ηζρχεη 

1.10 Αλαινγηθά ηνπ Λ. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

1.11 Αλαινγηθά ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ 150/Α/10-07-07) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ» θαη θπξίσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη εηδηθά ζηελ 

παξνχζα 

1.12 Ρνπ Λ. 3614/3.12.2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-20013 (ΦΔΘ 

267/Α/3.12.2007 

1.13 Ρελ νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, 

θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη 

δεκνζίσλ έξγσλ 
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1.14 Ρε κε αξ. C/2007/5534/12.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», (Θσδηθφο 

CCI 2007GR05UPO001) φπσο απηή ηζρχεη. 

1.15 Ρε κε αξ. πξση. 14053/ΔΠ 1749/27.03.08 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζ. 28020/ΔΘ 

1212/30.6.2010 φκνηαο Απφθαζεο 

1.16 Ρελ ππ’ αξηζκ. Γ1α/νηθ. 23125/2000 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 

(ΦΔΘ1502/8.12.2000) πεξί Πχζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο κε ηίηιν: «πεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο γεία – Ξξφλνηα» 2000 - 2006, φπσο 

απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 4088/18/6/2008 φκνηα Απφθαζε, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3614/2007, κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο ζε «Δηδηθή 

πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΘ 278/ηεχρνο ππαι. 

Δηδηθψλ Θέζεσλ & Νξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Γεκ. & Δπξ. Γεκφζηνπ 

Ρνκέα\30.6.2008) 

1.17 Ρν Λ.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ Νξγάλσλ ζην 

Γηαδίθηπν “Ξξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΘ112/Α’/13-7-2010) 

1.18 Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 55741/4965/28.7.2008 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε πεξί 

εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο «ΑΛΑΞΡΜΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 2007-2013» ζηελ 

«Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηε Γ΄ 

Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

πξση. 9.14206/νηθ.6.1967 (ΦΔΘ Β 1694/17-08-2009). 

 

2. Ρηο απνθάζεηο: 

2.1 Ρε κε αξ. πξση. 2428 / 02-09-2011 16ε αλνηθηή πξφζθιεζε γηα ππνβνιή 

πξνηάζεσλ ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ» 2007 – 2013 γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο «Δδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Ρνκέα ηεο Τπρηθήο γείαο. 

Αλάπηπμε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο 

γείαο ηνπ πιεζπζκνχ» 

2.2 Ρε κε αξ. πξση. 3895/29-12-2011 πξφηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο 

Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Ρερληθφ Γειηίν 

Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο» 

2.3 Ρε κε αξ. πξση. 594/22-02-2012 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ» ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο «Δδξαίσζε ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Ρνκέα ηεο Τπρηθήο γείαο. Αλάπηπμε ηεο Ξξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο γείαο θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο γείαο ηνπ πιεζπζκνχ» ηνπ Δ.Ξ. 

«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007 – 2013» 

2.4 Ρε κε αξηζκφ 4506/19-12-2012 έγθξηζε 1εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ 

ηεο Ξξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ». 
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ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

 
Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ ζε επξψ κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή 

αλαδφρνπ γηα ηελ «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

θαηαγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ησλ λενπιαζηψλ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ 

Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ». 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ δεθανθηψ εκέξεο (18) απφ ηελ εκεξνκελία 

αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: www.keelpno.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο 

θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.ygeia-pronoia.gr)  

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε εμήληα ρηιηάδεο επξώ 

(60.000,00 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηηο 

28/02/2015. 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη 26/03/2013 εκέξα Ρξίηε  θαη ψξα 12:00.  

Νη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ 

απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο,  ή 

απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ σο άλσ 

δηεχζπλζε. Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε αλαζέηνπζα αξρή νπδεκία 

επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 

απνζηαινχλ. 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ΚΛΔΙΣΟ & ΦΡΑΓΙΜΔΝΟ  θάθειν ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 α.  Ζ έλδεημε "ΠΡΟΟΥΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ Ο ΦΑΚΔΛΟ" κε θεθαιαία 

 γξάκκαηα 

 β.  H ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

 γ. Ν πιήξεο ηίηινο  ««Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή θαηαγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ησλ λενπιαζηώλ» 

 δ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 ε. Αθνξά: Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ κε ηίηιν ««Αλαβάζκηζε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή θαη 

θσδηθνπνίεζε ησλ λενπιαζηώλ» 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο θαη 

ζθξαγηζκέλεο. 

 

Νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα θαηαζέζνπλ Τπεύζπλε 

Γήισζε  ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα εμήο: 

http://www.keelpno.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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i) Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνκαη. 

ii) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο. 

iii) Γελ έρσ απνθιεηζζεί, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

iv) Γελ έρσ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ πεξεζία. 

v) Γελ έρσ ππνπέζεη ζε ζνβαξά παξαπηψκαηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

κνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

vi) Όηη ζα είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ηελ πεξεζία. 

 

Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, αιιά θαη ε δηαπίζησζε θαηά ηνλ 

έιεγρν ζνβαξήο αλεηιηθξίλεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ.  

Νη φξνη θαη απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, αλαθέξνληαη ζην Κέξνο Α ηεο 

παξνχζαο.  

 

 
 

                                        Ζ  ΞΟΝΔΓΟΝΠ  ΡΝ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 
 
 
                                        ΘΑΘΖΓΖΡΟΗΑ Ρ. ΘΟΔΚΑΠΡΗΛΝ 
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ΜΔΡΟ Α 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΟΡΙΜΟΙ, ΔΝΝΟΙΔ 

Πηελ παξνχζα νη αθφινπζεο ιέμεηο θαη θξάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαησηέξσ: 

 
Αλαζέηνπζα Αξρή 

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη, 

νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123, Καξνχζη  θαη  ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ.  

 

Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ  

Ρν Θέληξν Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ) πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη, 

νδφο Αγξάθσλ 3-5 15 123 Καξνχζη.   

 

Αξκόδηνο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο  

Ζ θα. Θπξηάθε Δηξήλε πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο. Ρειέθσλν 

επηθνηλσλίαο: 210 52129890, Fax: 210 5212831, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 10:00-12:00. 

 

Γηαθήξπμε  

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Κέξνο Α: Γεληθνί θαη εηδηθνί Όξνη, ην 

Κέξνο Β: Αληηθείκελν - πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, Κέξνο Γ: Αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ, Κέξνο Γ: πνδείγκαηα  

 

Έξγν  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β ηεο παξνχζεο.  

 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ  

Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο.  

 

Πξνζθέξσλ  

Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε 

ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

 

Δθπξόζσπνο  

Ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ πξνζθέξνληα - πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληα, ή 

πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε 

πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  
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Αληίθιεηνο  

Ρν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, 

fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα.  

 

Αλάδνρνο  

Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.  

 

Καηαθύξσζε  

Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

ζηνλ αλάδνρν.  

 

ύκβαζε  

Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία 

θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Ζ γιψζζα ηεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ 

παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε 

είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ/ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά 

ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

πκβαηηθά ηεύρε  

Ρν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη 

φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά 

ηζρχνο: α. ηε ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη δ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.  

 

Πξνϋπνινγηζκόο  

Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνθεξπζζφκελσλ ππεξεζηψλ.  

 

πκβαηηθό Σίκεκα  

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν.  

 

Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο  

Ππιινγηθφ φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηεο ελ 

ιφγσ ζχκβαζεο, κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ απηήλ ρξφλν.  
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ΑΡΘΡΟ 2ν  

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ ππφ δηαθήξπμε κε ηελ παξνχζα έξγνπ, είλαη ε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο θαηαγξαθήο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ Ξιεξνθνξηαθνχ 

Ππζηήκαηνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ησλ 

λενπιαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Κέξνο Β ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξώ 

(60.000,00 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί σο εμήο: 

α) 1ε Γφζε ίζε κε ην 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, 

ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ Ξ.1.1. έσο θαη Ξ.2.1. απφ 

ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη 

i) ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζή ηνπ/ο θαη ii)ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη νινθιήξσζή ηνπ/ο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ παξάδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

β) 2ε Γφζε ίζε κε ην 35% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, 

ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ Ξ.1.1. έσο θαη Ξ.3.6. απφ 

ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη 

i) ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζή ηνπ/ο θαη ii)ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη νινθιήξσζή ηνπ/ο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, νπνία αληηζηνηρεί ζηελ παξάδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

γ) 3ε Γφζε ίζε κε ην 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, 

ζα πιεξσζεί κεηά ηελ πάξνδν νθηψ (8) κελψλ απφ ηελ έλαξμε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο νθηψ (8) κελψλ ζα επηβεβαησζεί απφ 

ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη 

ηελ επηηπρή παξνρή ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.  

δ) 4ε Γφζε ίζε κε ην 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, 

ζα πιεξσζεί κεηά ηελ πάξνδν δεθαέμη (16) κελψλ απφ ηελ έλαξμε παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο δεθαέμη (16) κελψλ ζα 

επηβεβαησζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά 

ηεο ζα βεβαηψλεη ηελ επηηπρή παξνρή ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο.  

ε) 5ε Γφζε (απνπιεξσκή) ίζε κε ην 20% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ε 

νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη i) ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζή ηνπ/ο θαη ii) ηελ 

επηηπρή πινπνίεζε θαη νινθιήξσζή ηνπ/ο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.  
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Πεκεηψλεηαη φηη ε θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ Λ. 2238/94 (ΦΔΘ 151/Α/94), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ν  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο 

28/02/2015. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν  

ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Ζ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί φπσο αλαθέξεηαη ζην Κέξνο Β ηεο παξνχζαο.  

2. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, εληφο δέθα πέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

παξάδνζε θάζε παξαδνηένπ δχλαηαη λα δηαηππψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επ΄απηψλ 

θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη 

λα ππνβάιιεη εθ λένπ ην παξαδνηέν. 

3. Κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 

ζεσξνχληαη εθπιεξσζείζεο νη απφ ηε ζχκβαζε απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ. Νη ππνρξεψζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εθπιεξνχληαη κε ηελ εμφθιεζε 

ην αξγφηεξν εληφο εμήληα (60) εκεξψλ ηνπ ελαπνκείλαληνο ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

ζηνλ αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν  

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζηε βάζε ηεο Πχκβαζεο κε ηελ πξνζήθνπζα 

επηκέιεηα θαη ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ. 

2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηειέρε κε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ, ηα νπνία ζα νξηζηνχλ σο ππεχζπλα έλαληη ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο. 

3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη άιινλ αξκφδην θνξέα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε 

αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

4. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαθνξέο, 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

ηεο αηηήκαηνο. 

5. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε 

ηεο Πχκβαζεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φια ηα απνηειέζκαηα, πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, 

θάζε έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο, πνπ ζα 

απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν κε δαπάλεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο.  
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6. Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξεί θάζε πιεξνθνξία, πνπ ιακβάλεη 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, σο εκπηζηεπηηθή θαη λα κελ ηε ρξεζηκνπνηεί ή 

απνθαιχπηεη ζε άιια πξφζσπα (πιελ ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη απηφ κφλν ζην βαζκφ 

πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

7. Ν αλάδνρνο ξεηψο επζχλεηαη, γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ, ηπρφλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ ή πξνζθηεζέλησλ απηνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ή θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ Πχκβαζε, θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ 

παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. 

8. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ζχκθσλα 

κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Λνκνζεζία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ν  

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θξάηε – κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ.) ή είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα θξάηε – κέιε ηεο 

Ππκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Νηθνλνκηθφ Σψξν (ΔΝΣ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα 

θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Π.Γ.Π.) 

ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Λ. 

2513/97 (ΦΔΘ Α΄139), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Π.Γ.Π. – ή 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε 

ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΝΣ ή 

ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε Π.Γ.Π. ή ηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη 

ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ 

θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ, 

θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ζηελ 

πινπνίεζε έξγσλ αληίζηνηρσλ κε ην πξνθεξπζζφκελν. 

 

Ππγθεθξηκέλα απαηηείηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή αζξνηζηηθά ζηελ πεξίπησζε Έλσζεο 

ή Θνηλνπξαμίαο: 

1. Λα έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο, θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε, ηνπιάρηζηνλ 

έλα (1) έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο γείαο, θνξέσλ ή νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ ειάρηζηνπ 

ζπλνιηθά ζπκβαζηνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ίζνπ κε ην 150% ηεο αμίαο ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ ζην νπνίν ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ λα ππεξβαίλεη ην 30%. 

2. Λα έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο, θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε, ηνπιάρηζηνλ 

έλα (1) έξγν πιεξνθνξηθήο θνξέσλ ή νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ή 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ λα πεξηιακβάλεη αλάπηπμε Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο 

πνζηήξημεο Γηνηθεηηθψλ Απνθάζεσλ (MIS), ζπλνιηθά ζπκβαζηνπνηεκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ίζνπ κε ην 150% ηεο αμίαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ζην νπνίν ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ λα ππεξβαίλεη ην 50%. 
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3. Λα έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο, θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε, ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο (3) κειέηεο αζθάιεηαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ θνξέσλ ή νξγαληζκψλ ή 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

4. Λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα αληεπεμέιζεη 

επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Ππγθεθξηκέλα, ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο ζα πξέπεη:  

 Λα δηαζέηεη Ξηζηνπνηεηηθφ Ππζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο αλάπηπμεο θαη εγθαηάζηαζεο νινθιεξσκέλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ, ηελ 

ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο, θαη  ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

 Λα δηαζέηεη Ξηζηνπνηεκέλν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Ξιεξνθνξηψλ 

(ISO/IEC 27001:2005) 

  

Πε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο πνπ ππνβάιεη θνηλή πξνζθνξά, νη παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη κεξηθψο γηα θάζε έλα κέινο ηεο 

έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην ζχλνιφ ηεο, ε πξνζθνξά ηεο 

έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θαιχπηεη εμ’ νινθιήξνπ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. 

 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο δεηείηαη απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο αλαδφρνπο λα θαηαζέζνπλ ζπκπιεξσκέλν θαηάινγν (ζε κνξθή πίλαθα) κε 

ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ πνπ αλέιαβαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε (5) 

ηειεπηαίσλ εηψλ, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ πεδία: 

 α/α έξγνπ 

 Ρίηινο έξγνπ 

 Δπσλπκία Ξειάηε  

 Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (Απφ : …..Έσο….) 

 Ππκβαηηθή αμία έξγνπ  

 Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ  

 Οφινο ηνπ Ξξνζθέξνληνο ζην έξγν (π.ρ. θχξηνο ζπκβαιιφκελνο ή ππεξγνιάβνο, 

εηδηθφ αληηθείκελν ζπκκεηνρήο) 

 Ξνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Ξξνζθέξνληνο (ζε νηθνλνκηθά κεγέζε) 

 Φάζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (Νινθιεξσκέλν ή Πε εμέιημε) 

Ρα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Αλ νη απνδέθηεο ησλ 

έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε πινπνίεζεο 

ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αλαζέηνπζα αξρή. 

Δάλ νη απνδέθηεο ησλ έξγσλ είλαη ηδησηηθνί θνξείο, πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα ζπληαρζνχλ 

απφ ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο. Πε πεξίπησζε πνπ είλαη αλέθηθηε ε πξνζθφκηζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ απηψλ ή κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ δελ είλαη δπλαηφ λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηα πηζηνπνηεηηθά απηά, κπνξεί λα ππνβιεζεί αληί γη’ απηά πεχζπλε 

Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86. 

Νη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ ζε νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Υζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ην δηαθεξπζζφκελν κε 

ηελ παξνχζα Έξγν θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη, 

εθ’ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, λα 
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δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή κε άιια θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν  

ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ- ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη: 

 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο δηνξζψζεηο, 

ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία 

εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε δε αξκφδηα 

επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά 

ζα επηβεβαηψζεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 

 Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν 

(2) αληίγξαθα. Πε έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, πνπ ζα είλαη 

κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ε  ιέμε ¨ΞΟΥΡΝΡΞΝ¨ θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν 

ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  

Ν εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη ηε 

ΓΗΔΘΛΠΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

 

α.  "ΞΟΝΠΝΣΖ - ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΘΔΗ Ν ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ" κε θεθαιαία 

γξάκκαηα 

β.  H ιέμε "ΞΟΝΠΦΝΟΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα 

γ. Αθνξά: Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ ««Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ησλ 

λενπιαζηώλ» 

 

Ο ΔΝΙΑΙΟ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ :  

Ρνπο δχν παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 

Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) : 

 

1. εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ίζε κε ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο  πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε Φ.Π.Α.  

 

2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο 

κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία: 
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 Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Λα αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε.  

 Όηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 Λα αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα πξναλαθεξφκελα. 

4. Παξνπζίαζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζηελ νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ ζα 

πεξηγξάθεηαη ε ππνδνκή ηνπ, ην πειαηνιφγην ηνπ, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ ηεο 

ηειεπηαίαο ηξηεηίαο θ.ι.π. 

5. Σα δεηνύκελα ζην Άξζξν 8 δηθαηνινγεηηθά ηεθκεξίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλόηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ 

6. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ: 

Η) Ξξφηαζε κεζνδνινγίαο – πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ 

ΗΗ) Νξγάλσζε – Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ 

ΗΗΗ) Ξίλαθα απαζρφιεζεο Νκάδνο Έξγνπ θαη Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηεο 

Νκάδαο Έξγνπ 

Β. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ 

ππνδείγκαηα : 

  

ΞΞίίλλααθθααοο  11::  ΤΤππεεξξεεζζίίεεοο    

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Αλζξσπνκήλεο 

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΦΞΑ 

[€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ 

[€] 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΠΛΝΙΝ 

       

ΤΝΟΛΟ      

 

ΞΞίίλλααθθααοο  22::  ΆΆιιιιεεοο  δδααππάάλλεεοο    

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ [€] 

ΦΞΑ 

[€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ 

[€] 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΠΛΝΙΝ 

       

 

ΞΞίίλλααθθααοο  33::  ππγγθθεελληηξξσσηηηηθθόόοο  ΠΠίίλλααθθααοο  ΟΟηηθθννλλννκκηηθθήήοο  ΠΠξξννζζθθννξξάάοο    

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 

[€] 

ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΑΜΗΑ  

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

1  πεξεζίεο (Ξίλαθαο 1)    

2  Άιιεο δαπάλεο (Ξίλαθαο 2)    

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     
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ΑΡΘΡΟ 10ν  

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα 

εκέξεο (240) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο θαηάζεζήο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν  

ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ  
Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) 

εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. Πε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην 

αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 

απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνπζαο αξρήο 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Α. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ (δεκφζηα) ζηα γξαθεία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ( ΑΓΟΑΦΥΛ 3-5, 15123 ΚΑΟΝΠΗ) 

παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ πεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο.  

Νη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ  παξαθάησ δηαδηθαζία : 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο -

ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ φια 

ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ Γηθαηνινγεηηθψλ - Ρερληθψλ πξνζθνξψλ 

θαηά θχιιν, (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ). 

 Νη Φάθεινη ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

κνλνγξάθνληαη, θαη αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή θπιάζζνληαη. 

Δηδηθφηεξα νη Φάθεινη Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε λέν εληαίν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη, ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη 

θπιάζζεηαη.  

 Ζ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη ηνπο πξνζθέξνληεο ηνπ έξγνπ ζε 

Ξξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νη παξεπξηζθφκελνη ιακβάλνπλ 

γλψζε κφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ. Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 
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αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ 

πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Ζ εμέηαζε 

ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ρσξίο απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην ρψξν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  

θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζα αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα θαη 

νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

BB..11  ΑΑΜΜΗΗΝΝΙΙΝΝΓΓΖΖΠΠΖΖ  ΘΘΑΑΗΗ  ΔΔΙΙΔΔΓΓΣΣΝΝΠΠ  ΓΓΗΗΘΘΑΑΗΗΝΝΙΙΝΝΓΓΖΖΡΡΗΗΘΘΥΥΛΛ  ΠΠΚΚΚΚΔΔΡΡΝΝΣΣΖΖΠΠ  ΘΘΑΑΗΗ  ΡΡΔΔΣΣΛΛΗΗΘΘΖΖΠΠ  

ΞΞΟΟΝΝΠΠΦΦΝΝΟΟΑΑΠΠ    

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ 

νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαζψο θαη ησλ 

εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο. Δπίζεο ζε απηφ ην ζηάδην θξίλεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

θξηηεξίσλ ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ, (ειάρηζηεο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο). Δπίζεο ζην ζηάδην απηφ ζα γίλεη αμηνιφγεζε θαη 

βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην Κέξνο Γ ηεο παξνχζαο. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, νη πξνζθέξνληεο είλαη 

ππνρξεσκέλνη, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα 

ηνπο αλαθνηλσζεί εγγξάθσο απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζηελ 

πεξεζία Γηελέξγεηαο ην πξαθηηθφ ηεο, ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλά ηεο 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ε απφθαζή ηεο. 

 

ΒΒ..22  ΝΝΗΗΘΘΝΝΛΛΝΝΚΚΗΗΘΘΖΖ  ΑΑΜΜΗΗΝΝΙΙΝΝΓΓΖΖΠΠΖΖ  

Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηερληθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ζ εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα 

γλσζηνπνηεζεί, κε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνπ ζα ζηαιεί 

κε θαμ ή ηειεγξάθεκα ή ηειενκνηνηππία ζηνπο Ξξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη βαζκνινγήζεθαλ ηερληθά. 

Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην επηζηξέθνληαη απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο ζηνπο 

Ξξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν 

δηελέξγεηαο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ελψπηνλ ησλ ηπρφλ παξηζηακέλσλ εθπξνζψπσλ 

ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ 
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πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.   

Πε πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή θαη ζπγθεθξηκέλα 

κηθξφηεξε ηνπ 90% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηνπ έξγνπ ρσξίο ΦΞΑ, ήηνη κηθξφηεξε 

απφ πελήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ (54.000€), ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

Ξξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν έγγξαθε 

αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία 

ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο/ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο 

ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία/ηελ 

πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ 

αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Ξξνζθνξά ζα 

απνξξίπηεηαη. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα 

θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε Ππγθξηηηθφ Ξίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ 

βαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Κέξνο Γ ηεο 

παξνχζαο. Ζ Δπηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ζηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο ην πξαθηηθφ ηεο, ε 

νπνία θαη απνθαίλεηαη ζρεηηθά, θαη κε κέξηκλά ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο 

αλαδφρνπο ε απφθαζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε 

ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ν  

ΓΓΙΙΑΑΓΓΙΙΚΚΑΑΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΚΚΤΤΡΡΩΩΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΓΓΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΜΜΟΟΤΤ  

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία 

απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη: 

 

Α. Ρα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1. Νη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, 

φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ 

ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, 

ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).  
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 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 

10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 

Νδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 

28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 

(Φ.Δ.Θ. Α΄ 305/2005). 

ε)πεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη 

δφιηα ρξεσθνπία.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. 

Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο 

ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

2. Νη αιινδαπνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ 

ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄.  

β.  Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε θαη επίζεο δε ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

γ. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 
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ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ( θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδνληαη  α) θαηάζηαζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ 

αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο 

φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη 

αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ 

απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

δ. Ξηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 

κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

3. Ρα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή ηνπο 

αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.  

β. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε 

ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή φηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε 

ζπλδηαιιαγήο, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 

θνηλήο ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη 

ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα 

ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή 

άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, 

φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. 

Α.1.α΄.  

4. Νη Ππλεηαηξηζκνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο Ππκβνπιίνπ δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, 
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φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. 

Α.1.α΄. 

β. Ρα δηθαηνινγεηηθά β θαη γ ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξ. 1.2.Α ,εθφζνλ πξφθεηηαη 

γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο 2 ηεο παξ. 1.2. Α ηεο 

παξνχζαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα,  

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

5. Νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη 

ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ε νπνία γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Πηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη 

φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1144    

ΚΚΑΑΣΣΑΑΡΡΣΣΙΙΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΗΗ  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε 

ζρεηηθή ζχκβαζε. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1155  

ΔΔΓΓΓΓΤΤΗΗΔΔΙΙ  

Νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ 

Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε 

ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν 

θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Νη εγγπήζεηο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εηαηξεηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο.  
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15.1. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Θάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην 

πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε € (επξψ) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 

αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ).  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ελψ 

ζηνπο ππφινηπνπο πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ αλάδνρν. 

 

15.2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ   

Ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα 

θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή) παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ 

ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Πε πεξίπησζε πνπ ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν 

ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή 

ζύκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ, δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη 

επηζηξνθήο ηεο ζηελ ηξάπεδα.   

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα 

ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα 

νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

δηαγσληζκφ, θεξύζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη 

απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο 

βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε 

βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ 

πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε.  
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ΜΔΡΟ Β 
 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

1. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ - ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη ζηελ Ρερληθή ηνπ Ξξνζθνξά κηα 

νινθιεξσκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο φζνλ αθνξά ζην 

πεξηερφκελν θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα πξνηείλεη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζα πηνζεηήζεη ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ησλ παθέησλ εξγαζίαο ηνπ έξγνπ, ηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, ηνλ 

ηξφπν ζπλεξγαζίαο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., θ.ιπ. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ ξεαιηζηηθφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο, ζε ζρέζε κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ λα εθηειέζεη επηηπρψο ην έξγν ζηνλ 

πξνηεηλφκελν απφ απηφλ ρξφλν. Ζ πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο ζα 

πξέπεη λα αλαπηπρζεί σο εμήο: 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη 

ην έξγν.  

 Ξξνηεηλφκελε κεζνδνινγία θαη ζρεηηθέο ηερληθέο απηήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ έξγνπ.  

 Πρήκα δηνίθεζεο έξγνπ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ εκπινθή ησλ ζηειερψλ πνπ απαηηνχληαη 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ έξγνπ. 

 Ρξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ νξζή θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ.  

 Ξξνζδηνξηζκφο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ, φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ. 

 Αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (δηάγξακκα GANT) φπνπ ζα 

απεηθνλίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα θπξηφηεξα νξφζεκα θαη ηα παξαδνηέα ηνπ 

έξγνπ. 

 Ρνλίδεηαη φηη ην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα εμεηδηθεχεηαη 

πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηά απφ ζπλεξγαζία ή ππφδεημε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

2. ΔΡΓΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ρν Έξγν ηνπ αλαδφρνπ αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ λενπιαζηψλ θαη 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Παθέηα Δξγαζίαο (Π.Δ.): 

 

 Π.Δ.1.: πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε θαη Γηακόξθσζε Πξνηάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ κεραληζκνύ ηεο θαηαγξαθήο, αιιά θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιέγνληαη γηα ηηο λενπιαζίεο. 
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Πην πιαίζην ηνπ Ξ.Δ.1., ν αλάδνρνο ζα κειεηήζεη θαιέο δηεζλείο πξαθηηθέο, θαζψο θαη 

ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ 

λενπιαζηψλ, ηελ ηαρχηεηα εηζαγσγήο ηνπο, ηε κέγηζηε δπλαηή νξζφηεηα θαηά ηελ 

εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνπο θαηαγξαθείο (ελζσκάησζε ινγηθψλ ειέγρσλ), ηε 

δηαζχλδεζε κε άιια ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο (ΖΓΗΘΑ, ΔΙΠΡΑΡ, θά) γηα 

ηε δηεπθφιπλζε ησλ θαηαγξαθέσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ 

θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο.  

 

 Π.Δ.2.: Αλαβάζκηζε Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο θαη Τπνζηήξημε 

Λεηηνπξγίαο. 

Πην πιαίζην ηνπ Ξ.Δ.2., ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο 

δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ θαξθίλνπ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ  (ΔΑΛ). 

 

 Π.Δ.3.: Δθηέιεζε ειέγρσλ εθαξκνγήο θαη εθπαίδεπζε ρξεζηώλ. 

Πην πιαίζην ηνπ Ξ.Δ.3., ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ ηεο 

εθαξκνγήο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθά κέζα (e-learning, webinars). 

 

 Π.Δ.4.: Δθηέιεζε ειέγρσλ εθαξκνγήο θαη εθπαίδεπζε ρξεζηώλ. 

Πην πιαίζην ηνπ Ξ.Δ.4., ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο 

θαη ζπληήξεζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο αθφινπζεο 

ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο: 

 

1. Ξεξηγξαθή Ππζηήκαηνο 

Ζ εηδηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο θαηαγξαθείο (ή επηκειεηέο 

θαηαγξαθείο) θαξθίλνπ, νη νπνίνη έρνπλ νξηζζεί ζηα λνζνθνκεία θαη ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο 

ρψξαο θαη έρνπλ σο αξκνδηφηεηα ηε ζπιινγή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο θσδηθνπνηεηέο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΔΑΛ γηα λα 

θσδηθνπνηνχληαη νη λενπιαζίεο πνπ θαηαγξάθνληαη αθνινπζψληαο θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

δηεζλή πξφηππα θσδηθνπνίεζεο λενπιαζηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Γηεζλή Ραμηλφκεζε 

ησλ Νγθνινγηθψλ Λνζεκάησλ. 

 

Ρα ζηνηρεία πνπ ζα θαηαρσξνχληαη απφ ηνπο θαηαγξαθείο ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπο γηα δηπινεγγξαθέο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Πηε ζπλέρεηα ζα 

θσδηθνπνηνχληαη απφ ηνπο θσδηθνπνηεηέο ηνπ ΔΑΛ θαη ζα αθνινπζεί επεμεξγαζία θαη 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε.  

 

2. Ιεηηνπξγηθέο θαη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο  

2.1. Ζιεθηξνληθέο πεξεζίεο 

Ρν έξγν πεξηιακβάλεη ηξία (3) κέξε: 
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 Κέξνο 1: Βειηηζηνπνίεζε πθηζηάκελεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο γηα ηελ θαηαγξαθή 

ηνπ θαξθίλνπ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Λενπιαζηψλ (ΔΑΛ) 

 Κέξνο 2: Δθηέιεζε ειέγρσλ ηεο εθαξκνγήο θαη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο 

 Κέξνο 3: πεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο 

Εεηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαθάησ πξνδηαγξαθέο. θαη λα πξνζθέξεη ηε κέγηζηε δπλαηή ηερληθή ιχζε κε πςειήο 

πνηφηεηαο παξαδνηέα θαη ππεξεζίεο, πνπ ζα απνθέξνπλ ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα 

γηα ηα απαηηνχκελα ηνπ έξγνπ. 

 

2.2. θηζηάκελε Αξρηηεθηνληθή Ππζηήκαηνο  

Πην αθφινπζν δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ Ππζηήκαηνο: 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

 Νη ηειεπηθνηλσληαθέο δηαζπλδέζεηο ζα παξέρνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 Νη εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο κε ηα λνζνθνκεία ζα γίλνπλ κέζσ ζχλδεζεο VPN κε ην 

ΘΔ.EΙ.Ξ.ΛΝ.. 

Γηα ηελ ελδεηθηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζρήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο Ξιεξνθνξηαθήο πνδνκήο 

πξνθχπηεη ν δηαρσξηζκφο/δηαζηξσκάησζε επηπέδσλ ιεηηνπξγηθφηεηαο σο εμήο: 

Δπίπεδν Δθαξκνγψλ θαη Ξαξνπζίαζεο 

Ξεξηιακβάλεη: 

 Ρν πεξηβάιινλ δηεπαθήο κε ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ 

 Ρνπο ζρεηηθνχο πφξνπο ππνδνκήο πνπ απαηηνχληαη 

 Ρελ επηρεηξεζηαθή ινγηθή ησλ εθαξκνγψλ (business logic), δειαδή φινπο ηνπο 

θαλφλεο (business rules) θαη ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ νη 

νπνίεο πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο 
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Δπίπεδν Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ 

Ρν επίπεδν δεδνκέλσλ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πεγψλ απηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πιεξνθνξηαθή ππνδνκή. 

Ξεξηιακβάλεη ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δηαζεζηκφηεηα, αζθάιεηα, δηαρεηξηζηκφηεηα θαη ηνπο ζρεηηθνχο πφξνπο ππνδνκήο πνπ 

απαηηνχληαη.  

θηζηάκελε πνδνκή  

Ρν computer room ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ δηαζέηεη ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο (αλίρλεπζε θαπλνχ 

θαη ζχζηεκα ππξφζβεζεο). Ν server ηνπ ΔΑΛ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην θεληξηθφ UPS 

ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κνξθή θεληξηθήο 

γελλήηξηαο θαη θεληξηθνχ UPS γηα ηελ απνθπγή δεκηάο ζηνλ server απφ απμνκεηψζεηο 

ηάζεσο ή δηαθνπήο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο . 

Ρν θηήξην ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ θπιάζζεηαη απφ ηδησηηθή εηαηξεία θχιαμεο επί 24ψξνπ 

βάζεσο. Γηα λα εηζέιζεη θάπνηνο ζην θηίξην πξέπεη λα πεξάζεη απφ αληρλεπηή κεηάιισλ 

θαη λα ππνγξάςεη. Πηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ ππάξρνπλ θάκεξεο θαζψο θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κέζα ζην θηήξην. 

Πηνλ server ηνπ ΔΑΛ έρεη απελεξγνπνηεζεί ε επηινγή γηα Remote Desktop. Όηη εξγαζίεο 

είλαη αλάγθε λα γίλνπλ απφ ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν, γίλνληαη κε θπζηθή παξνπζία απηνχ 

κέζα ζην computer room απεπζείαο πάλσ ζην server. Νη ηπρφλ αλαβαζκίζεηο ηνπ server 

(patches, service packs θηι) γίλνληαη ρεηξνθίλεηα. 

Γηα ην backup αθνινπζείηαη θαζεκεξηλή απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία κέζσ ηνπ SQL 

Server γηα ηελ παξαγσγή backup πνπ απνζεθεχνληαη ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ server. 

Δπίζεο θαζεκεξηλά, ν ηερληθφο ππεχζπλνο ηνπ ΔΑΛ αληηγξάθεη ην backup ζε έλα CD ην 

νπνίν θαη θπιάζζεηαη ζην ρξεκαηνθηβψηην ηνπ ΔΑΛ. Κία θνξά ην κήλα ην CD κε ην 

ηειεπηαίν backup θαηαηίζεηαη ζε ζπξίδα ηξάπεδαο. 

Ρα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε αζζελή ζηε βάζε δεδνκέλσλ είλαη θξππηνγξαθεκέλα. 

Ρν  θιεηδί πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ SQL Server ρξεζηκνπνηείηαη γηα δχν (2) κήλεο. Κεηά ην 

πέξαο ησλ δχν κελψλ ην θιεηδί αληηθαζίζηαηαη αιιά θξαηείηαη. Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

δχν κελψλ δηαηεξείηαη καδί κε ην backup ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (αιιά ζε δηαθνξεηηθφ 

CD) ζην ρξεκαηνθηβψηην ηνπ ΔΑΛ θαη ζηελ ζπξίδα ηξαπέδεο. 

Δξγαιεία Αλάπηπμεο 

Ρα εξγαιεία αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Πεξηνρή Δξγαιείν / ηνηρεία ρόιηα 

Πιαηθόξκα 

αλάπηπμεο 

ASP.NET MVC 3  

Βάζε δεδνκέλσλ SQL SERVER 2008 R2  

Γξακκή δηθηύνπ Fiber Optic 8Mbps Symmetric   

Application server IIS 7.0  
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Πεξηνρή Δξγαιείν / ηνηρεία ρόιηα 

RDBMS SQL Server 2008 R2  

Server HP ProLiant ML350 G6 dedicated 

Router/Firewall PfSense 2.0.2  

Operating System Windows Server 2008 R2  

Reporting System SQL Server 2008 R2 Reporting Services  

Authentication SSL https θαη port 443 

 

Ζ παξαιαβή θαη εγθαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ παθέησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ιήθζεθαλ κε ην NuGet (package management system γηα 

ΛΔΡ θαη Visual Studio). 

Όλνκα Έθδνζε Πεξηγξαθή 

Entity Framework 4.1 ORM εξγαιείν 

jQuery 1.5.1 Javascript Library 

jQuery.UI 1.8.11  

jQuery.Validation 1.8.0  

PagedList 1.10  

 

2.3. Ρερλνινγίεο θαη Πρέδην ινπνίεζεο Έξγνπ 

Γεληθά 

Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί αλνηθηά πξφηππα 

θαη επξέσο απνδεθηέο ηερλνινγίεο γηα δηαζθάιηζε ηεο επθνιίαο ρξήζεο θαη αλαβάζκηζεο. 

Ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 ςειή δηαζεζηκφηεηα: παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε πςειήο 

δηαζεζηκφηεηαο. 

 Δπεθηαζηκφηεηα (Scalability): ηθαλφηεηα δπλακηθήο ηθαλνπνίεζεο πξφζζεησλ 

απαηηήζεσλ ρσξίο δηαθνπή ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 Αζθάιεηα: πξνζηαζία απφ θηλδχλνπο, ηνχο, παξαβίαζε πξφζβαζεο, δεκνζίεπζε 

εζθαικέλσλ δεδνκέλσλ, 

 Αμηνπηζηία: αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

 Δπθνιία δηαρείξηζεο: παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα δηαζθάιηζε πνηνηηθήο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, 
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 πνζηήξημε αλνηθηψλ πξνηχπσλ θαη αξρηηεθηνληθήο (open): εμαζθάιηζε ηεο 

βησζηκφηεηαο θαη ηεο κειινληηθήο επέθηαζεο ηνπ έξγνπ, 

 Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη κνληέξλαο δηαδηθηπαθήο ζρεδίαζεο (web based), 

 Θα δηαζέηεη δηαδηθηπαθφ ηξφπν πξφζβαζεο ρξεζηψλ. Βάζεη ηνπ ξφινπ πνπ ζα ηνπ 

έρεη αλαηεζεί, ν θάζε ζπλδεφκελνο ζα έρεη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ησλ 

αληηζηνηρψλ δπλαηνηήησλ θαη εθαξκνγψλ, 

 Νη web ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ κε ηερλνινγίεο, 

πξφηππα θαη πξσηφθνιια φπσο Service Oriented Architecture (SOA), XML based 

communication protocols, SSL θιπ, 

 Ρν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη φινπο ηνπο γλσζηνχο 

θπιινκεηξεηέο (browsers). 

Γπλαηφηεηεο Δθηχπσζεο 

Νη εθηππψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο 

επηινγέο: 

 Ξξνεπηζθφπεζε εθηχπσζεο, 

 Σξήζε θίιηξσλ πξηλ ηελ εθηχπσζε, 

 Νξηζκφο ηνπ εθηππσηή, 

 Νξηζκφο εθηππσηή δηαδηθηχνπ. 

Γελλήηξηα αλαθνξψλ (Report Generator) 

Πηα πιαίζηα ηεο βειηηζηνπνίεζεο, ην ζχζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη γελλήηξηα αλαθνξψλ 

(report generator) ψζηε λα επηηξέπεη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα ζρεδηάδνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο εμεηδηθεπκέλεο (ad hoc) αλαθνξέο. Ζ γελλήηξηα αλαθνξψλ πξέπεη λα είλαη 

θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε θαη λα κελ απαηηεί γλψζεηο SQL. 

Ρα ειάρηζηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνπλ: 

 Γξαθηθφ user interface 

 Δπειημία 

 WYSIWIG πξνεπηζθφπεζε εθηχπσζεο 

 Ηεξάξρεζε θξηηεξίσλ ηνπιάρηζηνλ έσο πέληε (5) επίπεδα 

 Γεκηνπξγία κεξηθψλ θαη ζπλνιηθψλ αζξνηζκάησλ 

 Ραμηλφκεζε (sort) αιθαβεηηθή, αξηζκεηηθή αχμνπζα, θζίλνπζα 

 Κνξθνπνίεζε (έληνλα γξάκκαηα, italics θιπ) 

 Δμαγσγή ζε δηάθνξα format (ASCII, Excel, Word ή rtf θιπ) 

 Ξαξαγσγή γξαθηθψλ 

Δμαγσγή Γεδνκέλσλ 

Ρν ζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη εμαγσγή δεδνκέλσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο (XML, 

ASCII, CSV, web service, soap, Http, Https, ftp θιπ.), θαη’ ειάρηζηνλ ζε κνξθή ASCII. 

On Line Ιεηηνπξγία 

Γηα ηε ζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ απαηηείηαη λα δηαηίζεηαη πξφζβαζε ηνπ θάζε ζηαζκνχ 

εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν. 

 

2.4. Ξξνδηαγξαθέο Ιεηηνπξγηθψλ Δλνηήησλ Δθαξκνγήο 

Μέξνο 1: Βειηηζηνπνίεζε πθηζηάκελεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ θαξθίλνπ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνύ αξρείνπ 

λενπιαζηώλ (ΔΑΝ) 
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Νη ελέξγεηεο βειηηζηνπνίεζεο ζα βαζίδνληαη ζε δχν θεληξηθνχο άμνλεο, ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή θαη ηηο νξηδφληηεο ιεηηνπξγίεο. Ξαξαθάησ 

πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθέο ελέξγεηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο εθαξκνγήο: 

 πεξεζίεο Δθαξκνγήο 

- Web Services. Έλαο κεγάινο ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα γίλεη θάπνην 

integration κε service απφ ην ΑΚΘΑ, έηζη ψζηε κε ην πνπ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί 

έλα ΑΚΘΑ λα ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή (φζα είλαη 

δηαζέζηκα απφ ην service) ή ζπκπιεξψλνληαο κφλν ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή λα 

βξίζθεη θαη ην ΑΚΘΑ ηνπ. 

- Autocomplete. Θα κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηνο ηχπνο ειέγρνπ βάζεη ηνπ ΡΘ κε 

θάπνηα autocomplete πεδία. Γειαδή, αλ ζπκπιεξψλεηαη ν ΡΘ λα ζπκπιεξψλεηαη 

απηφκαηα ην πεξηθεξεηαθφ δηακέξηζκα θαη ε πφιε /δήκνο/ρσξηφ λα γίλεηαη 

autocomplete ηξαβψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ απφ ηηο πεξηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 

ζπκπιεξσκέλν ΡΘ. 

- Caching. Αλαιχνληαο ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο, ζα είλαη ρξήζηκν λα εηζαρζεί ε 

ιεηηνπξγία caching ζε πνιιέο ζειίδεο. Κεηά ηελ αλάιπζε ζα επηιερζνχλ ζειίδεο ή 

ηα controls γηα ηα νπνία ζα πινπνηεζεί ν caching κεραληζκφο. 

- Γηαρείξηζε Κσδηθνπνηεηώλ. Θα πξέπεη λα πξνηαζεί θαη λα πινπνηεζεί ηξφπνο 

δξνκνιφγεζεο ησλ εγγξαθψλ ησλ θαηαγξαθέσλ πξνο ηνπο θσδηθνπνηεηέο. 

- Αλαθνξέο.  Θα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κέζα απφ ηελ εθαξκνγή λα 

παξάγνληαη αλαθνξέο αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ηνπ θάζε ρξήζηε. 

- Extraction Engine. Ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΔΑΛ λα ζηέιλεη δεδνκέλα γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ζην European Network of Cancer Registries, ζα πξέπεη λα 

πινπνηεζεί κεραληζκφο εμαγσγήο δεδνκέλσλ ζε πξνθαζνξηζκέλε κνξθή, φπσο 

ππνδεηθλχεηαη απφ ην European Network of Cancer Registries. 

 Νξηδφληηεο ιεηηνπξγίεο 

- Αζθάιεηα θαη δηαρείξηζε ρξεζηώλ. Γηα ηελ επηηπρή 

ηαπηνπνίεζε/απζεληηθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε δηαδηθαζία 

εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ ζηηο παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Ν θαζνξηζκφο 

ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Ξξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ εγγξαθήο θάζε ρξήζηε 

 Ξξνζδηνξηζκφο ησλ βεκάησλ εγγξαθήο ελφο ρξήζηε 

 Θαζνξηζκφο ησλ ξφισλ πνπ εκπιέθνληαη θαη ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία 

εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ 

 Ξξνζδηνξηζκφο θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ 

 Δθηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο θάζε ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο. 

- Αλνηρηά Γεδνκέλα. Ζ γεληθή θηινζνθία ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο ζχγρξνλεο 

ηάζεηο γηα «Αλνηθηή Αξρηηεθηνληθή» (Open Architecture) θαη «Αλνηρηά 

Ππζηήκαηα» (Open Systems). Ν φξνο «αλνηρηφ» ππνδειψλεη θαηά βάζε ηελ 

αλεμαξηεζία απφ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε 

πξνηχπσλ (Standards). 

Γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζα πηνζεηεζεί ε ρξήζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ 

(Open Standards) γηα ην ινγηζκηθφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη αλνηθηψλ κνξθψλ 

(Open Formats) γηα ηα δεδνκέλα θαη ην πεξηερφκελν. 
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- Απαηηήζεηο Αζθάιεηαο. Θαηά ηε θάζε αλάιπζεο ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα ιάβεη εηδηθή κέξηκλα θαη λα δξνκνινγήζεη ηηο θαηάιιειεο δξάζεηο γηα: 

 ηελ Αζθάιεηα ηεο Δθαξκνγήο 

 ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

 ηελ πξνζηαζία ησλ πξνο επεμεξγαζία θαη ησλ απνζεθεπκέλσλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ αλαδεηψληαο θαη εληνπίδνληαο κε κεζνδηθφ ηξφπν ηα ηερληθά 

κέηξα θαη ηηο νξγαλσηηθν-δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Νη απαηηήζεηο αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο θξίλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή σο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αθνχ ζηελ εθαξκνγή θαηαρσξνχληαη επαίζζεηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. Ζ αλαζέηνπζα αξρή έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο αξρείνπ/ 

επεμεξγαζίαο κε επαίζζεηα δεδνκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 2 ζηνηρ. ε’ 

πεξ. γγ’ ηνπ λ. 2472/1997 απφ ηελ Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ 

Σαξαθηήξα. Πχκθσλα κε απηή νθείιεη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα νξγαλσηηθά 

θαη ηερληθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ησλ αζζελψλ κε λενπιαζία. 

- Απαηηήζεηο Δπρξεζηίαο πζηήκαηνο. Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πνπ έρεη γηα πςειφ επίπεδν 

ρξεζηηθφηεηαο ζηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Ν αλάδνρνο, 

ζα  πξέπεη λα ιάβεη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο βειηηζηνπνηεκέλεο έθδνζεο, 

ηελ επαηζζεζία θαη θξηζηκφηεηα ησλ δηαθηλνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

ελδερφκελε δηαθνξνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ζε εμνηθείσζε κε ηηο δηθηπαθέο 

εθαξκνγέο. 

Νη βαζηθέο αξρέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο πςεινχ βαζκνχ ρξεζηηθφηεηαο 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Ξειαηνθεληξηθή αληίιεςε: Νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο θαη ιεηηνπξγίεο 

πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 

 Γηαθάλεηα: Θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα 

δηεθπεξαηψλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ, ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο ή εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Ππλέπεηα: Νη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα έρνπλ νκνηφκνξθε εκθάληζε θαη λα 

ππάξρεη ζπλέπεηα ζηα ιεθηηθά θαη ζηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ρν 

ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελλνηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζε 

φιν ην εχξνο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη ζπλεπέο. Αληίζηνηρε ζπλέπεηα 

πξέπεη λα ηεξείηαη θαη θαηά ηε ρξήζε γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ησλ ζειίδσλ/ δηεπαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Απνθπγή επαλαιακβαλφκελσλ ελεξγεηψλ: Ζ θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη 

κφλν κηα θνξά. 

 Έμππλε αλαδήηεζε: Πε θάζε πεξίπησζε ν ρξήζηεο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

έμππλνπο θαη πνιχκνξθνπο ηξφπνπο αλαδήηεζεο. 

 πνζηήξημε απφ ην ζχζηεκα: Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη λα 

θαζνδεγεί θαηάιιεια ηνπο ρξήζηεο γηα απνθπγή ιαζψλ, ελζσκάησζε 

ινγηθψλ ειέγρσλ, θιπ. 
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 Γηαζχλδεζε κε άιιεο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ (π.ρ. ΖΓΗΘΑ, ΔΙΠΡΑΡ, 

θά) 

- Απαηηήζεηο Πξνζβαζηκόηεηαο. Νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ 

ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ ηελ αξρή ηνπ «Πρεδηάδνληαο γηα 

Όινπο» εληάζζνληαο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πξνζβαζηκφηεηαο ζε ΡΞΔ γηα 

άηνκα κε αλαπεξία βαζηδφκελεο ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο, ηηο 

νδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο W3C θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Web Content Accessibility 

Guidelines (WAI/WCAG).  

- Γηαθύιαμε εκπηζηεπηηθόηεηαο/αθεξαηόηεηαο δεδνκέλσλ. Ζ δηαθχιαμε 

ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο (privacy) θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζε φιν ην 

εχξνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί κέζσ κεραληζκψλ θαη πξσηνθφιισλ 

θξππηνγξάθεζεο θαηά ηελ απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζή ηνπο (π.ρ. πξσηφθνιιν 

https, θξππηνγξάθεζε κε SSL, ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ή ςεθηαθέο ππνγξαθέο) 

φπνπ απηφ απαηηείηαη. Ζ επηθνηλσλία ησλ εθαξκνγψλ γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ 

ζα γίλεηαη κέζσ ηζρπξψλ κεραληζκψλ ηαπηνπνίεζεο (authentication) θαη 

θξππηνγξάθεζεο (encryption) κε ηε ρξήζε αμηφπηζησλ δηεζλψλ ηερλνινγηψλ θαη 

πξνηχπσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ 

θξππηνγξάθεζεο SSL (Secure Sockets Layer) θαη ησλ εηθνληθψλ ηδησηηθψλ 

δηθηχσλ (VPN) παξέρεη αζθάιεηα θαηά ηε κεηάδνζε επαίζζεησλ θαη 

εκπηζηεπηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο. 

- Δμαζθάιηζε κε απνπνίεζεο ελεξγεηώλ. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίζεη γηα ηε κε απνπνίεζε ελεξγεηψλ απφ ηε κεξηά ηνπ ρξήζηε. 

 

Μέξνο 2: Δθηέιεζε ειέγρσλ ηεο εθαξκνγήο θαη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο 

Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη ζηελ πξφηαζή ηνπ ηηο ππεξεζίεο 

εθπαίδεπζεο πνπ ζα παξέρεη. Ζ ειάρηζηε απαίηεζε είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε εθπαίδεπζεο 

ζε νκάδα ρξεζηψλ πνπ ζα αλαιάβεη κειινληηθά ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ εθπαηδεπηή ηεο 

εθαξκνγήο (train the trainer). Πηελ παξνχζα θάζε, ν αξηζκφο απηφο δελ πξφθεηηαη λα 

μεπεξάζεη ηα νθηψ (8) άηνκα. 

Πθνπφο ησλ πεξεζηψλ ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη Stress Test είλαη ε ππνζηήξημε ηεο 

Α/Α θαζψο θαη ε ζηαδηαθή κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζην πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη ζηαδηαθά φιε ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα λα ππνζηεξίδεη εζσηεξηθά ην 

Πχζηεκα. 

Ξξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηα ζηάδηα ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο, απφ 

έλα ππνζχλνιν ησλ ρξεζηψλ, βάζεη κηαο ζεηξάο απφ πξνθαζνξηζκέλα, εθηεηακέλα 

ζελάξηα ειέγρνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα User Acceptance Tests. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ εθηελή stress tests γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ 

(πεξίπνπ 150) γηα λα δνθηκαζηεί ε δπλαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο λα αληαπεμέιζεη ζε 

ζπλζήθεο πςεινχ θφξηνπ. 

Ζ πξνεηνηκαζία δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο: 

 Θαηά ηελ πξνεηνηκαζία γηα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

πεξηβάιινλ δνθηκψλ απνδνρήο/εθπαηδεχζεσλ γηα ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

Ππζηήκαηνο. 



 

31 

 Ζ πξνεηνηκαζία γηα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ιακβάλεη ρψξα κε ηε ζπκκεηνρή κηαο 

αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο απφ ην ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη 

έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

 Ρα ζελάξηα ειέγρνπ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα User Acceptance Tests θαη 

εθηεινχληαη απφ ηελ νκάδα ησλ επηιεγκέλσλ ρξεζηψλ, είλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα 

ψζηε λα θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην Πχζηεκα. 

 Γηα ηε πξνεηνηκαζία γηα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηείηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο 

εθαξκνγήο. 

Ν αλάδνρνο, ζηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηνπο ειέγρνπο, 

έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 

 λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

 λα δηαζέζεη πξνζσπηθφ κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο γλψζεηο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο, 

 λα ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη): 

- ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

- ηηο ξπζκίζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

- ηηο ξπζκίζεηο ηεο εθαξκνγήο 

- ηηο ξπζκίζεηο ησλ ππνινίπσλ πξνζθεξφκελσλ ινγηζκηθψλ 

- ηε θπζηθή αληαπφθξηζε ηεο εθαξκνγήο 

- νπνηαδήπνηε άιιε παξάκεηξν επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο 

- ηηο ηειηθέο ξπζκίζεηο ηεο εθαξκνγήο 

 λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ (bug fixing), 

 λα πξαγκαηνπνηήζεη φπνηεο ξπζκίζεηο, παξακεηξνπνηήζεηο, πξνζαξκνγέο, 

ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εθαξκνγήο 

(fine tuning), 

 λα επηθαηξνπνηήζεη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εθαξκνγήο. 

Πε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο γηα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, 

εκθαληζζνχλ πξνβιήκαηα ή δηαπηζησζεί φηη δελ πιεξνχληαη θάπνηεο απφ ηηο 

πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο 

βειηησηηθέο παξεκβάζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο, ψζηε ε εθαξκνγή, κεηά ην πέξαο ηεο 

δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, λα είλαη έηνηκε γηα ζέζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, ζε φιν ην 

θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εθαξκνγή. 

Βαζηθά θξηηήξηα ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο είλαη: 

 λα εληνπηζηνχλ θαη λα απαιεηθζνχλ φια ηα ηερληθά ιάζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο 

εθαξκνγήο (debugging), 

 λα εληνπηζηνχλ θαη λα απαιεηθζνχλ ηα θξίζηκα ιεηηνπξγηθά ιάζε (critical functional 

errors) ηεο εθαξκνγήο ηα νπνία επεξεάδνπλ άκεζα ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηεο  

αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ πξνεηνηκαζίαο γηα ζέζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηελ ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή ηεθκεξίσζε 
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ηνπ Ππζηήκαηνο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. Πε απηή 

ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 Αλαλεσκέλα εγρεηξίδηα ρξήζηε (user manuals), ηα νπνία ζα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο, ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε, ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ, 

ζελάξηα ρξήζεο ηα νπνία λα θαιχπηνπλ πιήξσο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο, 

θιπ. 

 Ρερληθή ηεθκεξίσζε, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ε αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηεο 

δνκήο ηεο εθαξκνγήο, νδεγίεο δηαρείξηζεο, νδεγίεο αζθαιείαο, νδεγίεο 

εγθαηάζηαζεο, νδεγίεο ζπληήξεζεο, θιπ. Ξαξάιιεια, ζα πεξηιακβάλνληαη νδεγίεο 

πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ρξεζηψλ (ξφινη ρξεζηψλ, δηαρείξηζε θσδηθψλ, 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο, θιπ). 

 Άιιε ηεθκεξίσζε, πνπ ζα θξηζεί απφ ηνλ αλάδνρν σο απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε 

θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο. 

Ρν ζχλνιν ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα επηθαηξνπνηήζεη, φηαλ θαη 

φπνπ απηφ απαηηείηαη, ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εθαξκνγήο θαη λα παξαδψζεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηθαηξνπνηεκέλε ζεηξά ηεπρψλ ηερληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

ηεθκεξίσζεο ηνπ Ππζηήκαηνο. 

Ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο, έρεη ηελ 

πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο λα βειηηψλεη, λα αλαπηχζζεη, λα επεθηείλεη θαη 

λα ζπκπιεξψλεη ην ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην 

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, δηαζέηνληαο εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαηά πεξίζηαζε. 

 

Μέξνο 3: Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο  

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηθαλφ αξηζκφ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ 

Γξαθείνπ Δμππεξέηεζεο Σξεζηψλ (helpdesk), θαζψο θαη ηεο Ρερληθήο Νκάδαο 

πνζηήξημεο (ΡΝ) ‐ νκάδα έξγνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Υο πεξίνδνο ζπληήξεζεο νξίδεηαη ε ζπλνιηθή πεξίνδνο ζπληήξεζεο, κε έλαξμε ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Ξ.3.6. ηνπ έξγνπ θαη κε ρξνληθή δηάξθεηα σο ηηο 

28/02/2015 (ιήμε ηνπ έξγνπ). 

Ν αλάδνρνο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνγξάςεη 

κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην έξγν ζχκβαζε ζπληήξεζεο γηα 

ηελ πξνζθεξφκελε απφ απηφλ πεξίνδν ζπληήξεζεο. 

 

Πεκείσζε 1: Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ δελ 

ιακβάλνληαη ππόςε ηα έηε πέξαλ ηεο πεξηόδνπ ζπληήξεζεο. 

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ νπνηνλδήπνηε ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ 

πξνβιεκάησλ παξνπζηαζηνχλ ζην ζχζηεκα. 

Νη παξερφκελεο θαηά ηελ πεξίνδν απηή ππεξεζίεο (κέξνο ηνπ SLA) ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 Γηα ην ινγηζκηθφ ηεο εθαξκνγήο: 

- Γηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο. 
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- Ξξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο δηνξζσηηθψλ 

ελεκεξψζεσλ (patches) θαη/ή βειηηψζεσλ θαη δηνξζψζεσλ (bug fixing) ηνπ 

ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο.  

- Ξξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο λέσλ εθδφζεσλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Ζ παξάδνζε θάζε λέαο έθδνζεο ζα ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε εθφζνλ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ελεκεξψζεηο ηεο αληίζηνηρεο 

ηεθκεξίσζεο (εγρεηξίδηα, θιπ.) ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηνπ 

ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

- Πε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε λέαο έθδνζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε επεκβάζεσλ ζην ινγηζκηθφ εθαξκνγήο, νη επεκβάζεηο 

απηέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε. 

- Δπαλεγθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ (corrupted) ινγηζκηθνχ. 

- Βειηηζηνπνίεζε (tuning) ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ επηπέδσλ απφδνζεο, αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο. 

- Ρειεθσληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε θαζψο θαη ππνζηήξημε κέζσ e-mail. 

 Ρερληθή πνζηήξημε: 

- πεξεζίεο Ρερληθήο πνζηήξημεο κέζσ Ιεηηνπξγίαο Helpdesk. 

- On site ππνζηήξημε. Όηαλ ηα αλαθεξφκελα πξνβιήκαηα δελ κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ απεπζείαο θαη νξηζηηθά απφ ην πξψην επίπεδν παξέκβαζεο (Helpdesk), 

πξέπεη λα πξνσζνχληαη ζε εηδηθνχο, νη νπνίνη ζα δίλνπλ ηελ απαηηνχκελε ιχζε 

επηηφπνπ. 

1.  Αληηκεηψπηζε ιαζψλ θαη ζθαικάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε λέεο εθδφζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ην 

ζχζηεκα. 

3. Δλεκέξσζε ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ γηα ηπρφλ αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ (πεξηβάιινλ 

εθπαίδεπζεο, ειέγρνπ, αλάπηπμεο, παξαγσγηθφ). 

Ρήξεζε Ξξνδηαγξαθψλ Ξνηφηεηαο πεξεζηψλ (SLA) 

Ρν SLA (Service Level Agreement) ή Ππκθσλία Δμαζθάιηζεο Δπηπέδνπ Ξαξερφκελσλ 

πεξεζηψλ πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη ν αλάδνρνο ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, αθεηέξνπ δε, θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπο βάζεη άκεζα κεηξήζηκσλ 

θαη απφ θνηλνχ πξνζπκθσλεζέλησλ θξηηεξίσλ/ δεηθηψλ. 

Νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ λα πξνηείλνπλ 

έλα πιήξεο ζρεηηθφ ζπκβφιαην, φπνπ ζα εμεηδηθεχζνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην ηεο παξνχζαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξνηάζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ δελ δεζκεχνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ρν ηειηθφ ζπκβφιαην SLA ζα νξηζηηθνπνηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ αλάδνρν. Ρν SLA, θαιχπηεη ηελ πεξίνδν ζπληήξεζεο. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη πεξεζίεο Ρερληθήο πνζηήξημεο, θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπληήξεζεο ‐ εθφζνλ ππνγξάςεη ν θνξέαο, ζε πξαγκαηηθέο 

επηρεηξεζηαθέο ζπλζήθεο. 
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Πηφρνο ησλ ππεξεζηψλ Ρερληθήο πνζηήξημεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Ππζηήκαηνο, ε αληαπφθξηζε ηνπ αλαδφρνπ ζε αλαγγειίεο δπζιεηηνπξγηψλ θαη ε 

απνθαηάζηαζή ηνπο, εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ. 

Ρχπνο ππνινγηζκνχ πνζνζηνχ δηαζεζηκφηεηαο (Γ): 

 

 

 

Όπνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο είλαη ην ζχλνιν ησλ σξψλ αλά κήλα. 

 Απαηηνχκελνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο είλαη ην άζξνηζκα ησλ απαηηνχκελσλ σξψλ θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο. 

 Σξφλνο δπζιεηηνπξγίαο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αλαγγειία ηεο 

δπζιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζή ηεο. 

 Σξφλνο απνθαηάζηαζεο δπζιεηηνπξγίαο: ε δπζιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζηαηαη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε 

εθαξκφδνληαη ξήηξεο (βι. παξαθάησ). Δάλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο είλαη κεγαιχηεξν ησλ 48 σξψλ, νη ψξεο 

θαζπζηέξεζεο ζην δηπιάζην ππνινγίδνληαη ζην ρξφλν δπζιεηηνπξγίαο.  

Σξφλνο αληαπφθξηζεο (παξνπζία ηερληθνχ) 

Γηα ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εηδνπνηνχληαη ηερληθνί πνπ ζα έρνπλ 

πξνθαζνξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ελψ ε ζρεηηθή αλαγγειία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ  

ηειεθψλνπ, ζπζηήκαηνο ticketing, ή email. 

Ζ αληαπφθξηζε ηνπ αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη: 

 ηέζζεξηο (4) ψξεο απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο εθφζνλ ε εηδνπνίεζε έγηλε απφ 

Γεπηέξα κέρξη Ξαξαζθεπή θαη ζην δηάζηεκα απφ 08:00 κέρξη 17:00 

 ζηηο 08:00 ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο εθφζνλ ε αλαγγειία έγηλε εθηφο ησλ 

αλσηέξσ εκεξψλ θαη σξψλ 

 ζηηο 08:00 ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο εθφζνλ ε αλαγγειία έγηλε απφ 

Ξαξαζθεπή (εθηφο σξψλ 08:00 – 17:00) κέρξη Θπξηαθή. 

Αλεθηφ Ξνζνζηφ Γηαζεζηκφηεηαο 

Ρν αλεθηφ πνζνζηφ δηαζεζηκφηεηαο νξίδεηαη ζε κεληαία βάζε ζην 97%. 

Κε δηαζεζηκφηεηα – Οήηξεο 

Πε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ απνδεθηνχ νξίνπ ρξφλνπ βιάβεο (κε δηαζεζηκφηεηαο) γηα 

θάζε επηπιένλ ψξα βιάβεο (κε δηαζεζηκφηεηαο) ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν ξήηξα ίζε 

κε ην κεγαιχηεξν εθ ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ: 

 0,02% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 

 0,2% επί ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

3.  ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ν αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζα πξνηείλεη ηε δνκή ησλ παξαδνηέσλ θαη ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζέλα εμ’ απηψλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα δεηνχκελα παξαδνηέα, θαζψο θαη ν εθηηκψκελνο ρξφλνο 

παξάδνζήο ηνπο έρεη σο εμήο: 
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ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

 Ξ.1.1.: Ξξνηάζεηο γηα αλαβάζκηζε 

Κεραληζκνχ 

2 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ 

 Ξ.2.1.: Κειέηε Δθαξκνγήο 2 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ  

 Ξ.2.2.: Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ 

θαξθίλνπ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εζληθνχ αξρείνπ λενπιαζηψλ (ΔΑΛ) 

6 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ  

 Ξ.3.3.: πεξεζίεο ειέγρνπ θαιήο 

ιεηηνπξγίαο 

8 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ  

 Ξ.3.4.: Δγρεηξίδηα ρξήζεο εθαξκνγήο  8 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ 

 Ξ.3.5.: Βειηηζηνπνηεκέλε δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή ζε πιήξε θαη θαιή ιεηηνπξγία 

9 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ 

 Ξ.3.6.: πεξεζίεο εθπαίδεπζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ e-learning, 

webinars) 

11 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ 

 Ξ.4.1.: πεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη 

ζπληήξεζεο 

Απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 

ηνπ Ξ.3.5. έσο ηε ιήμε ηνπ έξγνπ 

 

4. ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ Νκάδα Έξγνπ πνπ ζα ζπζηήζεη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ ηθαλφ 

αξηζκφ έκπεηξσλ ζηειερψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, 

ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα πινπνηεζεί επηηπρψο ην πεξηγξαθφκελν έξγν. Ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη δπλαηφ ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ ζα πξνηείλεη λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη εμσηεξηθά ζηειέρε ζε δηάθνξα επηκέξνπο δεηήκαηα γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. Ζ δνκή ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα δηακνξθσζεί σο εμήο: 

 πεχζπλνο Έξγνπ, ν νπνίνο ζα εγεζεί ηεο Νκάδαο Έξγνπ θαη ηεο εθπξνζψπεζεο 

ηνπ αλαδφρνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζα θαηέρεη ζπληνληζηηθφ ξφιν θαη 

ηε ζπλνιηθή επζχλε ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ. Ν πεχζπλνο Έξγνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα πξνζφληα θαη εκπεηξία, επαξθψο 

ηεθκεξησκέλα κέζσ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο: 

 Ξαλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ 

 Ρνπιάρηζηνλ ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέζεηο ππεπζχλνπ έξγσλ 

 Δκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ Φνξέσλ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα 

 Δκπεηξία ζε ζέκαηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

 Κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ, ηα νπνία ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο 

εξγαζηψλ θαη ηελ παξνρή ησλ πξνβιεπφκελσλ ππεξεζηψλ. Πηα κέιε ηεο Νκάδαο 

Έξγνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Έλαο (1) Πχκβνπινο Ξιεξνθνξηθήο, κε ηνπιάρηζηνλ 3εηε εκπεηξία ζε έξγα 

ηνπ ηνκέα ηεο γείαο 



 

36 

 Έλαο (1) Πχκβνπινο Ξιεξνθνξηθήο, κε ηνπιάρηζηνλ 3εηε εκπεηξία ζε έξγα 

πιεξνθνξηθήο θαη εηδηθή εκπεηξία ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ. 

 Έλαο (1) Πχκβνπινο Ξιεξνθνξηθήο, κε ηνπιάρηζηνλ 3εηε εκπεηξία ζε έξγα 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

Ρα κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 

πξνζφληα: 

 Ξαλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ. Θα εθηηκεζεί ε χπαξμε κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ. 

 Ρνπιάρηζηνλ 3εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

 Δκπεηξνγλψκνλεο γηα ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα ην ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ κειψλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνχλ αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, λα πεξηγξαθεί ν ξφινο ηνπο ζην 

πξνηεηλφκελν ζρήκα δηνίθεζεο θαη λα δεισζεί ην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζα 

θαιχςνπλ, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην έξγν θαη νη αλζξσπνκήλεο πνπ ζα 

αθηεξψζνπλ αλά θάζε ηνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ νη αθφινπζνη 

πίλαθεο: 

 

1. Ξίλαθαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ή ζπλεξγαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ Νκάδα Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

Α/Α 

Δηαηξεία (ζε 

πεξίπησζε 

Έλσζεο / 

Θνηλνπξαμίαο) 

Νλνκαηεπψλπκν 

Κέινπο ηεο 

Νκάδαο Έξγνπ 

ηνπ  πνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ 

Πρέζε κε ηνλ 

ππνςήθην 

αλάδνρν(εμαξηεκέλε 

ζρέζε εξγαζίαο, 

ζπλεξγάηεο) 

Θέζε 

ζηελ 

Νκάδα 

Έξγνπ 

Γλσζηηθφ 

Αληηθείκελν 

Κέινπο ηεο 

Νκάδαο Έξγνπ 

Αλζξσπνκήλεο 

       

Πεκεηψλεηαη φηη εθφζνλ ζηελ νκάδα έξγνπ ζπκκεηέρνπλ θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ 

πξνζθέξνληνο, πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπο, φπνπ ζα δειψλεηαη 

φηη  έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο θαη απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ 

πξνζθέξνληα.  

 

2. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε 

ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη 

ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Ξεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ πξνηίζεηαη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα αλαζέζεη ζε πεξγνιάβν 
Δπσλπκία πεξγνιάβνπ 

Ζκεξνκελία 

Γήισζεο 

Ππλεξγαζίαο 
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ΜΔΡΟ Γ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε 

παξαθάησ δηαδηθαζία : 

1. Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

2. Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ 

έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

3. Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί 

ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

4. Θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν. 

 

Λi = 0,85 * (Βi / Βmax) + 0,15 * (Kmin/Ki) 

φπνπ: 

Ιi Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο αμηνινγνχκελεο πξνζθνξάο i εθθξαζκέλε κε 

δχν δεθαδηθά 

Βmax  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά  

Βi  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο i 

Kmin  Ρν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

Θi  Ρν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i  

 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη ε πξνζθνξά κε ην 

κεγαιχηεξν Ι.  

Ν δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Βαζκνιόγεζε ηερληθώλ πξνζθνξώλ 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ «Ξίλαθα Θξηηεξίσλ 

Αμηνιφγεζεο» πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

Όια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ζ 

βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Ζ βαζκνινγία απηή  

απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο  φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ 

θξηηεξίσλ. 
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Ρερληθέο πξνζθνξέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 95,00 ζα 

απνξξίπηνληαη σο ηερληθά αλεπαξθείο. 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

α/α Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο 
Ππληειεζηήο 

βαξχηεηαο (%) 

1 Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε έξγνπ 70% 

1.1 Θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ έξγνπ. 

Παθήλεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ παθέησλ εξγαζίαο θαη αληηζηνίρεζή 

ηνπο κε ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. 

20% 

1.2 
Ξξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

Ρξφπνο αληηκεηψπηζεο ηπρψλ πξνβιεκάησλ. 
40% 

1.3 Οεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ησλ 

εξγαζηψλ. 

10% 

2 Οκάδα Έξγνπ  30% 

2.1 Πρήκα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο έξγνπ 10% 

2.2 Παθήλεηα αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Βαζκφο εκπινθήο θαη ζπλνιηθή απαζρφιεζε  ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο 

20% 

ΤΝΟΛΟ 100% 

 

 

Γηακόξθσζε ηνπ ζπγθξηηηθνύ θόζηνπο πξνζθνξάο 

Ρν θφζηνο Θ θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θάζε 

άιιν θφζηνο ην νπνίν νξίδεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. Γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ρσξίο 

ΦΞΑ. 
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ΜΔΡΟ  Γ 
 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ  ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
  

Νλνκαζία Ρξάπεδαο:______________________________________________________ 
Θαηάζηεκα:______________________________________________ 
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. – FAX) ____________________________ 
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________   
Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), Αγξάθσλ 3-

5, Καξνχζη 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ………….. ΔΟΥ. 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …….. νδφο ……. αξηζκφο … ΡΘ 
………..,} 
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΡΘ……………… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 
θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 
Θνηλνπξαμίαο,} 
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν 
δηαγσληζκφ ηεο….………….γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «…………….» ζπλνιηθήο 
αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.  
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο 
αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 
ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο. } 
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε 
λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(Πεκείσζε πξνο ηελ Ρξάπεδα: ν ρξφλνο 
ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 
ηεο πξνζθνξάο). 
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζή ζαο, 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

  



 

40 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 - ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ  ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
 
Νλνκαζία Ρξάπεδαο:______________________________________________________ 
Θαηάζηεκα:______________________________________________ 
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Ρ.Θ. – FAX) ____________________________ 
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________   
Ξξνο ην: ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.), Αγξάθσλ 3-

5, Καξνχζη 
ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ,  Ξ’ ΑΟΗΘΚΝΛ .... ΓΗΑ ………….. 
ΔΟΥ. 
Κε ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  
{Πε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Νδφο …………. Αξηζκφο 
……. Ρ.Θ. ………}  
{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. ………….. 
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  
γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Ρ.Θ. …………..  
…… 
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 
θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 
Θνηλνπξαμίαο},  
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
κε αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν 
«…………….» ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... 
Γηαθήξπμή ζαο. 
Ρν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε 
λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ 
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 
δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ ηξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 
ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3 - ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Δπώλπκν:  Όλνκα:  

 

Παηξώλπκν:  Μεηξώλπκν:  

 

Ηκεξνκελία 
Γέλλεζεο: 

__ /__ / ____ Σόπνο Γέλλεζεο:  

 

Σειέθσλν:  E-mail:  

Fax:    

    
Γηεύζπλζε Καηνηθίαο:    

    

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Όλνκα Ιδξύκαηνο Σίηινο Πηπρίνπ Δηδηθόηεηα 

Ηκεξνκελία 

Απόθηεζεο 

Πηπρίνπ 

    

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔΛΔΥΟΤ  

(ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ 
πνςήθην Αλάδνρν, ζρήκα δηνίθεζεο 

Έξγνπ) 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 

Έξγν Δξγνδόηεο 
Θέζε θαη Καζήθνληα ζην 

Έξγν  

Απαζρόιεζε ζην Έξγν 

Πεξίνδνο 

(απφ - έσο) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

 


