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ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ 

ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ 

 
 

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ 
 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: 
 

«Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» 

 

 

ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: 

 

Γηθηύσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ) ζε 

παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν 

κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ 

 
 

 

Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 2007-2013» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ & ΞΟΝΙΖΤΖΠ 

ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ  (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.)   Μαξνύζη 3/9/2014 
                        Αξ. Πξση.:  4755 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

 

Ρκήκα: Νηθ. Γηαρείξηζεο 

Γξαθείν: Γηαρ. Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ  

Ξιεξνθνξίεο: Εαθπλζηλφο Ρ. 

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 

Ζιεθηξνληθέο εθαξκνγέο 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  Ραθηηθφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ησλ 2 ηκεκάησλ 

Δθαηφλ εθηά ρηιηάδεο ηξηαθφζηα δεθαεπηά επξψ θαη εθηά 

ιεπηά (107.317,07 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

ή εθαηφλ ηξηάληα δχν ρηιηάδεο επξψ (132.000,00 €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. (23%) 

θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ 

Ρακείν 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜ/ΝΙΑ  

06/10/2014 
Ώξα 15:00 
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ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

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

ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ Πχκβαζε ππεξεζηψλ θαη παξνρή εμνπιηζκνχ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ  

Γηαδηθηπαθή εθαξκνγέο πιαηζίσζεο ηεο δεκηνπξγίαο 
δηθηχνπ επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ζηελ Ξξσηνβάζκηα 
Φξνληίδα γείαο  

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ  

Πχκθσλα κε ην Κέξνο Β΄  

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  Πχκθσλα κε ην Κέξνο Β΄  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

04/09/2014 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

07/10/2014 
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 
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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 

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). 

1.19 Ρν Λφκν 4238/17-2-2014  πεξί ηνπ Ξξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ γείαο 

(Ξ.Δ.Γ.)  

 

2. Ρηο απνθάζεηο: 

2.1 Ρε κε αξ. πξση. 136/14.01.2013 αλνηθηή πξφζθιεζε ηεο Δ..Ρ..Θ.Α 

Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 

2007 – 2013 γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ θαηεγνξία παξεκβάζεσλ 

«Αλάπηπμε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο ηνπ πιεζπζκνχ» ζηνλ 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 14 «Δδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ Ρνκέα ηεο 

Τπρηθήο γείαο. Αλάπηπμε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο θαη 

πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηα γείαο ηνπ Ξιεζπζκνχ ζηηο 3 Ξεξηθέξεηεο Πηαδηαθήο 

Δμφδνπ» 

2.2 Ρε κε αξ. πξση. νηθ 2335/29-01-2013 πξφηαζε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη 
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Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ (ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξάμεο 

«Γηθηχσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) ζε 

παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν 

κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ» θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Ρερληθφ Γειηίν 

Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο» 

2.3 Ρε κε αξ. πξση. 526/23-05-2013 απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «Γηθηχσζε 

θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) ζε παλειιαδηθή 

θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθψλ 

λνζεκάησλ» ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 14 «Δδξαίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο 

ζηνλ Ρνκέα ηεο Τπρηθήο γείαο. Αλάπηπμε ηεο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

γείαο θαη πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηα γείαο ηνπ Ξιεζπζκνχ ζηηο 3 Ξεξηθέξεηεο 

Πηαδηαθήο Δμφδνπ» 

 

2.4 Ρελ ππ αξηζκ πξση 3494/Φ ΞΟΝΔΓΘ 446792_3 2-9-2014 δηαηχπσζε 

ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Δ..Ρ..Θ.Α  ηνπ πνπξγείνπ γείαο.  

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

 
Ραθηηθφ δηαγσληζκφ ζε επξψ κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ 

επηινγή αλαδφρνπ γηα ην ππνέξγν 3 «Ζιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο 

πξάμεο «Γηθηχσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) ζε 

παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθψλ 

λνζεκάησλ». 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί χζηεξα απφ ηξηάληαεκέξεο(30) απφ ηελ εκεξνκελία 

αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ειεθηξνληθή 

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

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

«Ρεχρνο Γεκνζίσλ Γηαθεξχμεσλ θαη Ππκβάζεσλ» ηεο εθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο 

θαη ζε ηξείο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο.  

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζεεθαηφλ εθηά ρηιηάδεο ηξηαθφζηα 

δεθαεπηά επξψ θαη επηά ιεπηά (107.317,07€) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν. 

Ν πξνυπνινγηζκφο θάζε ηκήκαηνο είλαη: 

ΡΚΖΚΑ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔ 

ΦΞΑ 

1. Γηα ην Ρκήκα 1 Ξξνκήζεηα Ζιεθηξνληθψλ 

Δθαξκνγψλ 

78.000€ 

2. Γηα ην Ρκήκα 2 Ξξνκήζεηα ηνπ 

απαηηνχκελνπ 

Ιεηηνπξγηθνχ Ππζηήκαηνο,  

Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη Νινθιεξσκέλνπ 

Ππζηήκαηνο Γηαθνκηζηή  

54.000€ 

http://www.keelpno.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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Ζ εηαηξεία ζα έρεη ζαλ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηελ εγγχεζε ζπληήξεζεο φισλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο 

πξάμεο ήηνη 11/2015. 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 

06/10/2014 εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 15:00. 

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«Τπνέξγν 3: Ηιεθηξνληθέο Δθαξκνγέο»ηεο πξάμεο 

«Γηθηύσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθώλ θαη δεκνζίσλ) 

ζε παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν 

κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ». 

δ.Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

ε. Αθνξά: Ραθηηθφ δηαγσληζκφ γηαηελ επηινγή αλαδφρνπ κε ηίηιν «Τπνέξγν 3: 

Ηιεθηξνληθέο Δθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Γηθηύσζε θνξέσλ 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθώλ θαη δεκνζίσλ) ζε παλειιαδηθή 

θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθώλ 

λνζεκάησλ» 

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: 

 

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. 
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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  ΛΝΚΗΚΖ ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΠ 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 θνο Ρειέκαρνο Εαθπλζηλφο 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: Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, Κέξνο Δ : πνδείγκαηα, Κέξνο ΠΡ  

:Ξαξαξηήκαηα 

 

Έξγν  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ θαη εμνπιηζκνχ, 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.  

 



 

 

9 

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.  

 
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 γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ 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 

θάζε ηκήκαηνο 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 ηνπ 

θάζε ηκήκαηνο ηνππξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. 

 

πκβαηηθό Σίκεκα  

Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ. 
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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 θάζε 

ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ απηήλ 

ρξφλν.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Αληηθείκελν ηνπ ππφ δηαθήξπμε κε ηελ παξνχζα έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ησλ 

ειεθηξνληθψλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ πξάμε «Γηθηχσζε 

θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) ζε παλειιαδηθή 

θιίκαθαγηαηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ», 

ζχκθσλακε ηα πξνβιεπφκελα ζην Κέξνο Β ηεο παξνχζαο. Ρν έξγν γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έρεη δηαρσξηζηεί ζε 2 ηκήκαηα, θάζε έλα απφ ηα νπνία πεξηιακβάλεη 

ηα πξνο πξνκήζεηα ήδε φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην κέξνο Β ηεο παξνχζεο. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ηκεκάησλ ή γηα θάζε 

ηκήκα ρσξηζηά. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο 

πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηκήκαηνο. Δπίζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ εληαία ην ζχλνιν ηνπ 

έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηόλ ηξηάληα δύν 

ρηιηάδσλ επξώ (132000€),ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

 

Ν πξνυπνινγηζκφο θάζε ηκήκαηνο είλαη: 

ΡΚΖΚΑ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

ΚΔ ΦΞΑ 

1. Γηα ην Ρκήκα 1 Ξξνκήζεηα Ζιεθηξνληθψλ 

Δθαξκνγψλ 

Ξ3.VII.1 Γηαδηθηπαθή πχιε 

Ξ3.VII.2 Ρερληθφ εγρεηξίδην 

ρξήζεο θαη ηεθκεξίσζεο 

(usermanual) 

Ξ3.VIII.1 Ξιαηθφξκα 

ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο 

Ξ3.VIII.2 Ρερληθφ εγρεηξίδην 

ρξήζεο θαη ηεθκεξίσζεο 

(usermanual) 

Ξ3.ΗΣ.1 Νινθιεξσκέλν 

Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα 

Ξ3.ΗΣ.2 Ρερληθφ εγρεηξίδην ρξήζεο 

θαη ηεθκεξίσζεο (usermanual) 

78.000€ 
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2. Γηα ην Ρκήκα 2 Ξξνκήζεηα ηνπ απαηηνχκελνπ 

Ιεηηνπξγηθνχ Ππζηήκαηνο, 

Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

Νινθιεξσκέλνπ Ππζηήκαηνο 

Γηαθνκηζηή  

Ξ3.Σ.1 Νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

δηαθνκηζηή (server) κε ην 

απαξαίηεην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ 

(hardware) γηα ηελ θηινμελία θαη 

ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο, ηεο πιαηθφξκαο 

ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ 

κεραλνγξαθεκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

Ξ3.Σ.2 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ππεξεζηψλ 

ΞΦ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζχζηεκα  

Ξ3.ΣΗ.1 Ιεηηνπξγηθφ Πχζηεκα γηα 

ηνλ Server (OS), ινγηζκηθφ γηα 

πξνζηαζία απφ ηνχο (Internet 

Security) θαη ιήςεο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο (Back-up), ινγηζκηθφ 

επεμεξγαζίαο Office 

54.000€ 

 

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα 

θάζε ηκήκα φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην ΚΔΟΝΠ Γ ηεο παξνχζεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί σο εμήο: 

 

Γηα ην ηκήκα 1 (Πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθώλ Δθαξκνγώλ): 

 

α) 1ε Γφζε ίζεκε ην 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ Ξ3.VII.1 θαη Ξ3.VII.2απφ 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. 
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β) 2ε Γφζείζε κε ην 55% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ Ξ3.VIII.1, Ξ3.VIII.2, Ξ3.ΗΣ.1, θαη Ξ3.ΗΣ.2 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. 

γ) 3ε Γφζε ίζε κε ην 20% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΞΑ,ζα πιεξσζεί κε ηε ιήμε ηεο πξάμεο θαη ηελ πεξάησζε ησλ ππεξεζηψλ 

ππνζηήξημεο. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο 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. 

 

Γηα ην ηκήκα 2 (Πξνκήζεηα ηνπ απαηηνύκελνπ Λεηηνπξγηθνύ πζηήκαηνο, 

Ηιεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ θαη Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαθνκηζηή): 

 

α) 1ε δφζε ίζε κε ην 65% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α  

ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλΞ3.Σ.1& Ξ3.ΣΗ.1 απφ ηελ 

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

i) ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζή ηνπ/ο θαη ii)ηελ ηήξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

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

παξάδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

β) 2ε δφζε ίζε κε ην 35% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α.ζα πιεξσζεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Ξ3.Σ.2 απφ ηελ 

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

i) ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζή ηνπ θαη ii)ηελ ηήξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ιεηηνπξγίαοηνπζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ 

παξάδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

 

Όιεο νη αλσηέξσ πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηε ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. απφ ην αξκφδην πνπξγείν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Ξξάμεο.  

 

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 

θαη ην ηέινο ηεο πξάμεο ήηνη 11/2015 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 
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ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Ζ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ γηα θάζε ηκήκα 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 θάζε ηκήκαηνο 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.  

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.  
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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 ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΣΜΗΜΑ 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαηζε 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%. 

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. 
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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 πξναλαθεξζεηζψλ 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 δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 
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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 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ηκεκάησλ ή γηα θάζε 

ηκήκα ρσξηζηά. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο 

πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηκήκαηνο.  Δπίζεο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ εληαία ην έξγν. 

Ξξνζθνξέο αφξηζηεο αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαζφζνλ 

απνηεινχλ φιεο απαξάβαηνπο φξνπο.   

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: Ραθηηθφ δηαγσληζκφ γηα ην«πνέξγν 3: Ζιεθηξνληθέο Δθαξκνγέο» ηεο 

πξάμεο «Γηθηχσζε θνξέσλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ) ζε 

παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθψλ 

λνζεκάησλ».Ρκήκα:… 

 

Γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ ππνβάιινληαη μερσξηζηέο πξνζθνξέο. 

 

Ο ΔΝΙΑΙΟ ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:  

Ρνπο ηξείοπαξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 
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Α. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν): 

 

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

ζπλνιηθήο  πξνϋπνινγηζζείζεο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 

ηνπ ηκήκαηνο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  

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

vii) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη. 

viii) Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

ix) Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί, απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ. 

x) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

xi) Όηη ζα είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ 

πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

3.Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄ 75), ζηελ νπνία: 

Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  

o Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνχ θψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ  ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 

o Γελ ηεινχλ ην ηειεπηαίν εμάκελν ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, εηδηθή ή 
θνηλή, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο 
φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο 
απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο  ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 
ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην. 
Ζ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 
δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ. 
Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο πξνζψπσλ/θνηλνπξαμίαο νη ππεχζπλεο 
δειψζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη απφ ην/ηνπο λφκηκν/νπο εθπξφζσπν/νπο 
ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

4. Σα δηθαηνινγεηηθά ζύζηαζεο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/αιινδαπφ λνκηθφ 

πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε 

εθπξνζψπεζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ζα ππνβάιινληαη ζε 

επίζεκα αληίγξαθα. 
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5. Παξνπζίαζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζηελ νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ ζα 

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

θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θ.ι.π. 

7. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο 

ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηα αληηπξνζψπνπ ηνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο 

εθπξφζσπφο ηνπ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαη έγγξαθν παξνρήο ζε απηφλ εηδηθήο 

ζρεηηθήο πιεξεμνπζηφηεηαο.   

 

Β. Φάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

(πξσηφηππν θαη αληίγξαθν θαη έλα CD): 

 

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε πιήξε 

ζπκθσλίαηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή). 

2. Ππκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 
παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο. 

3. Ππκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ηκήκαηνο 
ρσξίο ηηκέο. 

4. Ρπρφλ ηερληθά θπιιάδηα θαη ινηπφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηνλ πξνζθεξφκελν 
εμνπιηζκφ. 

5. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε ηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη ην πξνζθεξφκελν είδνο, 

θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο. 

6. Θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θξίλεη ζθφπηκν φηη πξέπεη λα 
παξνπζηάζεη ή λα πξνηείλεη, ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 
αξηηφηεξε παξνπζίαζε ηεο πξφηαζήο ηνπ, γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνη ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη 

νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη: 

1. Πηε Πηήιε «ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί 

φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο 

απαληήζεηο. 

2. Αλ ζηε ζηήιε «ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ», πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν ή έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο 

πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελα σο απαξάβαηνη φξνη 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ απφ 

απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

3. Αλ ε ζηήιε «ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖ ΑΞΑΗΡΖΠΖ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε 

«ΛΑΗ» ή κε θάπνηνλ αξηζκφ ή είλαη ζπκπιεξσκέλε κε ηελ έλδεημε 

«ΔΞΗΘΚΖΡΝ», ηφηε ε πξνδηαγξαθή δελ είλαη απαξάβαηνο φξνο. Ξξνζθνξέο 
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πνπ δελ θαιχπηνπλ ηνπο κε απαξάβαηνπο φξνπο ή απνθιίλνπλ απφ απηνχο δελ 

απνξξίπηνληαη.  

4. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη 

ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα 

ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε 

δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα επηηξνπή έρεη 

ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 

5. Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα ηερληθά θπιιάδηα 

θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ 

εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο 

εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ 

αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ ζπκκφξθσζεο. Πηελ αξρή ηεο 

ελφηεηαο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο.  

I. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη 

νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. ηερληθφ θπιιάδην 

3, ζει. 4 παξάγξαθνο 4, θ.ιπ.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ 

αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα 

ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία 

θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. πξνδ. 4.18). 

 

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

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επί πνηλή απφξξηςεο, 

δηακνξθσκέλα σο εμήο: Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ λφκηκσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο. Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή επηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην 

ζχλνιν ησλ εθηφο απφ ηνλ Φ.Ξ.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. 

Πε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο θαη 

νινγξάθσο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο. 

Πε πεξίπησζε πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ 

νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΥΟΔΑΛ». 

Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε 

«ΓΥΟΔΑΛ» ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ 

πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο 

πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληίηηκνπ ησλ εηδψλ 

πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο 

 



 

 

20 

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 πιένλ ζπκθέξνπζααπφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά.Ζαμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη γηα θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ 

ρσξηζηά. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε θάζε ηκήκα ηνπ 

έξγνπζα αθνινπζεζνχλ ηα ζηάδηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα: 

 

B.1 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

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).Πε επφκελν  ζηάδην 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. 

 

Β.2 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 

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 
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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 

πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.   

 

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 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

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).  

 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, 
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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). 

 ππεμαίξεζε, 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.  

ε. 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 αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία ζέζεο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 

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

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ 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.  

ε. 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 αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιεο αλάινγεο 

θαηάζηαζεο. 

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 
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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, 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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14  

ΔΝΣΑΔΙ – ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ  

1. Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε απηφλ 
θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη 
έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή) ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 15 ηνπ ΞΓ 118/2007. Δπί ησλ ελζηάζεσλ απνθαζίδεη ην αξκφδην 
φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ. 

Κε ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη 
ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. 

2. Νη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο: 
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Α) Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη 
ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ  ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ  θαη ην 
απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Β) Θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ 
ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε ππνςεθίνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν 
εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.  

Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 
εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ  
ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε κεηά 
απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. 

Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ 
απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 

Γ)  Θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, 
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν 
ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή 
παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη 
απφ  ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν 
εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο 
απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

Γ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ 
αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ 
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε 
εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ 
φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) 
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

4. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο 
ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο ππεξεζίαο. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε 
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ηεο ζε απηνχο, απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 
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5. Γηα ην απνδεθηφ ηεο  άζθεζεο έλζηαζεο εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην 
άξζξν 15 παξ. 6 ηνπ ΞΓ 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

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.  

 

 

16.1.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 ηνπ ηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ. 

Ππγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο είλαη: 

 

1. Γηα ην ηκήκα 1, 3.900€ 

2. Γηα ην ηκήκα 2, 2.700€ 

 

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. 
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16.2. 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. 

 

1. ΔΡΓΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Πηφρνο ηεο πξάμεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ δηθηχνπ παξαηεξεηψλ 

λνζεξφηεηαο ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο (ΞΦ), γηα ηελ επηδεκηνινγηθή 

επηηήξεζε ηεο γξηπψδνπο ζπλδξνκήο θαη άιισλ θιηληθψλ ζπλδξφκσλ/λνζεκάησλ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε δεκφζηα πγεία.  
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Γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο sentinel ΞΦ είλαη απαξαίηεηεο ηξεηο 

ζπληζηψζεο: 1) έλαο αξηζκφο επηιεγκέλσλ “κνλάδσλ επηηήξεζεο sentinel” ζηελ ΞΦ 

2) έλαο «θεληξηθφο θνξέαο επηηήξεζεο» πνπ ζπληνλίδεη ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ηεο 

επηδεκηνινγηθήο πιεξνθνξίαο θαη 3) έλα εξγαζηεξηαθφ θέληξν αλαθνξάο, πνπ 

ζπληνλίδεη ην εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηεο επηηήξεζεο (φζνλ αθνξά εηδηθά ζηελ 

επηηήξεζε ηεο γξηπψδνπο ζπλδξνκήο). Ζ ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ 

ζπληζησζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο είλαη αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε θαη 

απνηειεζκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο πξάμεο σο “κνλάδεο επηηήξεζεο 

sentinel” νξίδνληαη νη ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (π.ρ. θέληξα πγείαο, 

πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, κνλάδεο πγείαο νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θιπ) θαη νη 

ηδηψηεο ηαηξνί (π.ρ. παζνιφγνη, γεληθνί ηαηξνί, παηδίαηξνη θιπ), πνπ ζα αλαιάβνπλ λα 

ζπιιέγνπλ ζπζηεκαηηθά επηδεκηνινγηθή πιεξνθνξία θαη εξγαζηεξηαθά δείγκαηα γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Υο «θεληξηθφο θνξέαο επηηήξεζεο» νξίδεηαη ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. 

Υο εξγαζηεξηαθά θέληξα αλαθνξάο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο νξίδνληαη ην 

εζληθφ εξγαζηήξην αλαθνξάο γξίπεο Λνηίνπ Διιάδνο [κε έδξα ην Διιεληθφ 

Ηλζηηηνχην (Δ.Η.) Pasteur] θαη ην εζληθφ εξγαζηήξην αλαθνξάο γξίπεο Βνξείνπ 

Διιάδνο (κε έδξα ην Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην). 

Ζ επηδεκηνινγηθή πιεξνθνξία γηα ηα επηηεξνχκελα απφ ην ζχζηεκα 

ζχλδξνκα/λνζήκαηα ζα θαηαρσξείηαη απφ ηηο επηιεγκέλεο “κνλάδεο επηηήξεζεο 

sentinel” κέζσ ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο (web-based) εθαξκνγήο. Ν θεληξηθφο 

θνξέαο ζα επεμεξγάδεηαη θαη αλαιχεη ηελ πιεξνθνξία ζε εβδνκαδηαία βάζε, 

παξάγνληαο εθζέζεηο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο (δείθηεο λνζεξφηεηαο, 

δηαρξνληθή εμέιημε ηεο λνζεξφηεηαο, απεηθφληζε ηεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο, 

αλάιπζε παξαγφλησλ θηλδχλνπ), πνπ ζα δηαηίζεληαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

δεκφζηαο πγείαο, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ (αθελφο ζρεηηθά 

κε ηε ιήςε κέηξσλ δεκφζηαο πγείαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη αθεηέξνπ ζρεηηθά κε 

ηε ράξαμε κεζν-καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο δεκφζηαο πγείαο).  

Ρα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα γηα ηελ επηηήξεζε ηεο γξίπεο πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ 

ην δίθηπν παξαηεξεηψλ λνζεξφηεηαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ εξγαζηεξηαθά 

απνηειέζκαηα. Ζ επηβεβαίσζε ησλ γξηπσδψλ ζπλδξνκψλ γίλεηαη κε ηελ αλίρλεπζε 

ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο απφ θιηληθά δείγκαηα θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ 

δεηγκάησλ πνπ ζπιιέγνληαη, ηελ ηαρεία κεηαθνξά ηνπο ζην εξγαζηήξην θαη ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν απνζήθεπζεο πξηλ ηελ εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. Ρα απνηειέζκαηα 

ηεο εξγαζηεξηαθήο αλάιπζεο ζα θαηαρσξνχληαη απφ ηα εξγαζηήξηα αλαθνξάο κέζσ 

web-based εθαξκνγήο θαη ζα ελζσκαηψλνληαη απφ ην Θέληξν Διέγρνπ θαη 

Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ ζηηο επηδεκηνινγηθέο εθζέζεηο. 

Ξέξαλ ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο, ην ζχζηεκα sentinel 

ΞΦ απνζθνπεί γεληθφηεξα ζηε δηθηχσζε (networking) ησλ ηαηξψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο επηθνηλσλίαο θαη 

δηάρπζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Πην πιαίζην απηφ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία 

δηαδηθηπαθήο πχιεο (webportal) πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο θαη 
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απφςεσλ κεηαμχ ησλ ηαηξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ παξάιιεια ζα απνηειεί κέζν 

δηάρπζεο ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν νδεγηψλ νξζήο πξαθηηθήο ησλ αξκφδησλ εζληθψλ θαη 

δηεζλψλ θνξέσλ δεκφζηαο πγείαο ζρεηηθά κε δεηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Ζ δηαδηθηπαθή πχιε ζα απνηειεί θαη ην κέζν 

δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ζην ζχζηεκα sentinel ζην επξχ θνηλφ. 

Ρέινο, παξάιιεια κε ην ζχζηεκα sentinel ΞΦ, ζα αλαπηπρζεί ειεθηξνληθή 

δηαδηθηπαθή (web-based) εθαξκνγή γηα ηελ επηηήξεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

επξεκάησλ θιηληθψλ δεηγκάησλ αζζελψλ επηιεγκέλσλ ινηκσδψλ ζπλδξφκσλ ή 

λνζεκάησλ, ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ sentinel κηθξνβηνινγηθψλ 

εξγαζηεξίσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα.   

Ρν Έξγν ηνπ αλαδφρνπ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ 

εθαξκνγψλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Γηθηχσζε θνξέσλ 

πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο (ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ) ζε παλειιαδηθή θιίκαθα γηα ηελ 

επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ» θαη πεξηιακβάλεη 

ηα αθφινπζα Ξαθέηα Δξγαζίαο (Ξ.Δ.): 

 

- ΞΔ VII. Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δηαδηθηπαθήο πχιεο (webportal) 

- ΞΔ VIII. Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο 
εθπαίδεπζεο (e-learning platform) 

- ΞΔ ΗΣ. Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο (web-based) 
εθαξκνγήο γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο 

- ΞΔ Σ. Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο (hardware) 

- ΞΔ ΣΗ. Ινγηζκηθφ γηα ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαθνκηζηή (server) θαη 
ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

 

Ξην ζπγθεθξηκέλα ην έξγν ηνπ αλαδφρνπ αθνξά ηελ παξνρή ησλ παξαθάησ 

ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ: 

 

Γηα ην ηκήκα 1: 

 

I) Γηαδηθηπαθή πύιε (webportal)θαη ηερληθό εγρεηξίδην ρξήζεο θαη 

ηεθκεξίσζεο (usermanual) 

Ζ δηαδηθηπαθή πχιε πνπ ζα πινπνηεζεί ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα: α) ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ην ζχζηεκα sentinel θαη γηα ηα 

επηηεξνχκελα απφ ην ζχζηεκα ζχλδξνκα/λνζήκαηα, β) ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ 

θνηλνχ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο πξάμεο θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, γ) ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ 

δεκφζηαο πγείαο, δ) ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο θαη απφςεσλ κεηαμχ ησλ ηαηξψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο (δηθηχσζε ζπκκεηερφλησλ), ε) ηε δηάρπζε ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν 

νδεγηψλ νξζήο πξαθηηθήο ησλ αξκφδησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ θνξέσλ δεκφζηαο 
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πγείαο ζρεηηθά κε δεηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, θαη 

ζη) ηελ πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ζηηο άιιεο δνκέο 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο. Ξαξάιιεια ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη 

ηερληθφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ηεθκεξίσζεο (usermanual). 

 

II) Πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο (e-learning 

platform)θαη ηερληθνύ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη 

ηεθκεξίσζεο(usermanual) 

Ζπιαηθφξκα δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο ηειεθπαίδεπζεο ζα παξέρεη ππεξεζίεο 

ηειεθπαίδεπζεο ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη δηαδξαζηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (videos, SCORM, παξνπζηάζεηο, εξσηεκαηνιφγηα θ.α.) ζρεηηθά κε 

ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε 

ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο (web-based) εθαξκνγήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο.Ξαξάιιεια ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ηερληθφ 

εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ηεθκεξίσζεο (usermanual). 

 

ΙIΙ)Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα θαη ηερληθό εγρεηξίδην ρξήζεο 

θαη ηεθκεξίσζεο (usermanual) 

Θα αλαπηπρζεί Νινθιεξσκέλν Κεραλνγξαθεκέλν Γηαδηθηπαθφ Ξιεξνθνξηαθφ 

Πχζηεκα (ΝΞΠ) θαηαγξαθήο, δηαρείξηζεο, ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη γεσγξαθηθήο 

απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιέγνληαη ηφζν απφ ην ζχζηεκα sentinel ΞΦ 

φζν θαη απφ ην ζχζηεκα εξγαζηεξηαθήο επηδεκηνινγηθήο  επηηήξεζεο ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.Ξαξάιιεια ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ηερληθφ εγρεηξίδην 

ρξήζεο θαη ηεθκεξίσζεο (usermanual). 

 

Γηα ην ηκήκα 2: 

 

I) Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαθνκηζηή (server) κε ην απαξαίηεην 

ζπλνδεπηηθό πιηθό (hardware) γηα ηελ θηινμελία θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο, ηεο πιαηθόξκαο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ κεραλνγξαθεκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο  

Αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε Νινθιεξσκέλνπ 

Ππζηήκαηνο Γηαθνκηζηή (server) κε ην απαξαίηεην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ (hardware) γηα 

ηε θηινμελία θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο, ηεο πιαηθφξκαο 

ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ νινθιεξσκέλνπ κεραλνγξαθεκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.   

 

ΙΙ) Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο γηα ηνλ εμνπιηζκό ησλ ππεξεζηώλ ΠΦΤ πνπ 

ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ζύζηεκα  
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Αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θνξεηψλ (laptops) θαη ζηαζεξψλ (PCdesktops) 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ δνκψλ ΞΦ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζχζηεκα. 

 

ΙΙΙ) Λεηηνπξγηθό ύζηεκα γηα ηνλ Server (OS), ινγηζκηθό γηα πξνζηαζία 

από ηνύο (Internet Security) θαη ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (Back-up), 

ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο Office 

Αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ (software) γηα ην Νινθιεξσκέλν Πχζηεκα 

Γηαθνκηζηή (server) θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (Ζ/). Απηφ αθνξά 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (OS) γηα ην server, Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

(RDBMS), ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (OS) γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ινγηζκηθφ 

νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο (Internet Security) γηα ην server θαη γηα ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, Ινγηζκηθφ Ιήςεο Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο γηα ην server 

(Back-upsoftware) θαζψο θαη ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ γξαθείνπ (Office) γηα ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. 

 

Όιεο νη παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

 

Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ: 

 

Γηα ην ηκήκα 1: 

 

Ι) ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε δηαδηθηπαθήο πύιεο (webportal) θαη ηερληθό 

εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ηεθκεξίσζεο (usermanual) 

Ρν παξφλ έξγν αθνξά ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο (webportal) ηεο πξάμεο. Ζ δηαδηθηπαθή απηή πχιε ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ηζηνζειίδσλ κε δπλακηθφ πεξηερφκελν, εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο θαζψο θαη ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο θαη  πξφζβαζεο ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί θαζψο θαη ζηηο άιιεο δνκέο εμνπζηνδνηεκέλεο 

πξφζβαζεο. Ζ δηαδηθηπαθή απηή πχιε ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα: α) ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ην ζχζηεκα sentinel ΞΦ θαη γηα ηα 

επηηεξνχκελα ζχλδξνκα/λνζήκαηα, β) ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, γ) ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ πινπνίεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ δεκφζηαο πγείαο,  δ) ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξίαο θαη απφςεσλ κεηαμχ ησλ ηαηξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

(δηθηχσζε ζπκκεηερφλησλ), ε) ηε δηάρπζε ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν νδεγηψλ νξζήο 

πξαθηηθήο ησλ αξκφδησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ θνξέσλ δεκφζηαο πγείαο ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη, ζη) ηελ 
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πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ζηηο άιιεο δνκέο εμνπζηνδνηεκέλεο 

πξφζβαζεο.  

Γεληθή Αξρηηεθηνληθή 

Ζ πχιε πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα είλαη βαζηζκέλε ζηελ ππεξεζία ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ 

(web-based). Θα πξέπεη λα έρεη αλνηθηή αξρηηεθηνληθή θαη λα κπνξεί λα εμάγεη 

πιεξνθνξίεο κέζσ πξσηνθφιισλ REST / SOAP, θαζηζηψληαο έηζη δπλαηή ηε 

δηαζχλδεζή ηεο κε άιια αληίζηνηρα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Θα πξέπεη φιεο νη 

δηεπαθέο λα είλαη πξνζβάζηκεο (απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο – ΑκεΑ), εηδηθφηεξα 

εθείλεο νη νζφλεο νη νπνίεο απεπζχλνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο. Ζ δνκή θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο πχιεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκα, επηηξέπνληαο 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ λα παξακεηξνπνηήζνπλ κέζσ γξαθηθψλ δηεπαθψλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία. Απηφ ζα δψζεη κηα επειημία ζην ζχζηεκα λα 

πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζε λέεο αλάγθεο, θαζψο απηέο εκθαλίδνληαη. Θα πξέπεη 

επίζεο λα δηαζέηεη κεραληζκφ απιήο θαη ζχλζεηεο αλαδήηεζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Ζ γεληθή αξρηηεθηνληθή ηεο πχιεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζα πξέπεη λα απνηειείηαη 

απφ ππνζπζηήκαηα-ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Νη 

δηαθνξεηηθέο απηέο ππεξεζίεο ζα ελνπνηνχληαη θάησ απφ έλα εληαίν πιαίζην 

(framework) θαη πεξηβάιινλ δηεπαθήο. H δηαρείξηζε ηεο ζα γίλεηαη κέζσ 

νινθιεξσκέλνπ δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS).   

 

Ρν ζχζηεκα πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηνχ θψδηθα, ρσξίο 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ρξήζεο θαη δηάζεζεο θαη λα έρεη αλνηθηή αξρηηεθηνληθή 

επηηξέπνληαο ηελ εχθνιε αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ. Ζ γεληθή θηινζνθία ζα πξέπεη 

λα αθνινπζεί ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο γηα «Αλνηθηή Αξρηηεθηνληθή» (OpenArchitecture) 

θαη «Αλνηρηά Ππζηήκαηα» (OpenSystems). 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 (OpenStandards) γηα ην ινγηζκηθφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

αλνηθηψλ κνξθψλ (OpenFormats) γηα ηα δεδνκέλα θαη ην πεξηερφκελν. 

 

Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη HTML5, λα είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε θπιινκεηξεηέο 

φπσο Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari, GoogleChrome θαζψο θαη κε 

θπιινκεηξεηέο θηλεηψλ ζπζθεπψλ (mobilebrowsers). Ζ δνκή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκβαηή κε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηχπνπ Linux, Solaris, Windows, κε RDBMS 

θαζψο θαη κε webserver ηχπνπ IIS, Apache. 

 

Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο γιψζζεο (πεξηζζφηεξεο απφ δχν) θαη λα 

αλαπηπρζεί ζε 2 γιψζζεο (Διιεληθή θαη Αγγιηθή). 

 

Γηα ηε κεζνδνινγία δεκηνπξγίαο ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ζα ιεθζνχλ ππφςε ην 

Διιεληθφ Ξιαίζην Ξαξνρήο πεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηα Ξξφηππα 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαζψο θαη ηα πξφηππα e-health. Ζ πχιε ζα ιεηηνπξγεί θαη ζα 
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είλαη ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο πξνζβαζηκφηεηαο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη 

ζηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. 

 

Ζ πχιε απηή ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην φλνκα ρψξνπ sentinel.keelpno.grθαη ζα 

θηινμελεζεί ζηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή (server) πνπ ζα απνθηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

πξάμεο. 

 

Ζ πχιε απηή ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε:  

- Γεκφζην ηκήκα (publicdomain), ειεχζεξα πξνζβάζηκν απφ ηνπο επηζθέπηεο 

ηνπ ηζηφηνπνπ. Πην ρψξν απηφ ζα πξνβάιινληαη επηθαηξνπνηεκέλα δεδνκέλα 

θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζχζηεκα sentinel ΞΦ θαη ηα 

επηηεξνχκελα ζχλδξνκα/λνζήκαηαηελ πξάμε, ηηο δξάζεηο ηεο, ηνπο εηαίξνπο, 

ηα παξαδνηέα, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θνξέσλ θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ πξφνδν ηεο πξάμεο, ζχλδεζκνη, λέα/αλαθνηλψζεηο, δεκνζηεχζεηο. Θα 

ππάξρεη ρψξνο αλάξηεζεο λέσλ θαη αλαθνηλψζεσλ. Θα δεκηνπξγεζεί, 

αλαπηπρζεί θαη αλαξηεζεί δπλακηθφ banner (html ή/θαη flash) κε επίθαηξα 

ζέκαηα πνπ ζα είλαη πιήξσο δηαρεηξίζηκν. Θα αλαπηπρζεί δπλακηθή θφξκα 

επηθνηλσλίαο ρξεζηψλ. 

- Ρκήκα πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο. Πην ρψξν απηφ ε πξφζβαζε ζα είλαη 

δηαβαζκηζκέλε θαη ζα γίλεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κέζσ παξνρήο νλφκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνχ (Membersarea–

passwordprotectedarea). Πην ρψξν απηφ ζα αλαξηψληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ πξφνδν ηεο πξάμεο, ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο 

θαζψο θαη ηελ εμέιημε ησλ παξαδνηέσλ. Δπίζεο, ζα αλαπηπρζεί δηαδηθηπαθφ 

forum επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ θαη δεδνκέλσλ ησλ θνξέσλ ηεο 

πξάμεο.  

 

Γνκή πεξηερνκέλνπ: Ζ πχιε ζα πεξηέρεη πιεξνθνξία πνπ απεπζχλεηαη ζε νκάδεο 

ρξεζηψλ φπσο:  

1) Ηαηξνί, επηδεκηνιφγνη θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ππεξεζηψλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. 

2) Δηαίξνη ηεο πξάμεο ζε εηδηθή πεξηνρή γηα απηνχο, φπνπ ζα ηνπο δίλεηαη 

δπλαηφηεηα δηθηχσζεο θαη επηθνηλσλίαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα παθέηα εξγαζίαο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πξάμεο. Πε απηή ηελ 

πεξηνρή ζα θηινμελνχληαη θαη νη ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

3) Ινηπνί θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο. 

4) Δπξχ θνηλφ. 

 

Γηα ηελ πινήγεζε ζην πεξηερφκελν ζα πινπνηεζεί έλαο εχρξεζηνο κεραληζκφο 

πνιπεδξηθήο πινήγεζεο ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε επηινγή ηνπ ζρεηηθνχ 

ππνζπλφινπ ηεο πχιεο αλάινγα κε ην ηη αλαδεηά ν επηζθέπηεο ή κε βάζε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ. Δπηπιένλ ζα πινπνηεζεί θαη κεραληζκφο αλαδήηεζεο κε ιέμεηο-θιεηδηά.  

 

Νη ππεξεζίεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα σο εμήο: 
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Τπεξεζία δηαρείξηζεο ρξεζηώλ. Ζ ππεξεζία δηαρείξηζεο ρξεζηψλ επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία-δηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ νη νπνίνη ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: 

 Γηαρεηξηζηέο ηεο πχιεο νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ινγαξηαζκνχο, λα εηζάγνπλ πεξηερφκελν ζηελ πχιε θαη γεληθά λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο ηεο πχιεο έρνληαο πιήξε έιεγρν ζε 

απηέο. 

 Σξήζηεο κε δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ζε εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ηεο 

πχιεο 

Ζ ππεξεζία δηαρείξηζεο ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο γηα ηνπο ρξήζηεο-δηαρεηξηζηέο θαη λα νξίζεη γηα θάζε ρξήζηε 

ηηο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ζα έρεη πξφζβαζε θαζψο θαη ηνπο ξφινπο. Θα 

δεκηνπξγεζνχλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηψλ κε δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο ηεο πιαηθφξκαο (π.ρ. Membersarea, forumdownloads, e-learningetc.).  

Ζ εγγξαθή λένπ ρξήζηε δελ ζα γίλεηαη απηφκαηα αιιά θαη κέζσ δηαδηθηπαθήο 

θφξκαο ηελ νπνία ζα ζπκπιεξψλεη θαη θαηφπηλ ππνβνιήο ηεο, ην πεξηερφκελφ ηεο ζα 

αμηνινγείηαη. Ν δηαρεηξηζηήο ηεο πχιεο ζα πξέπεη λα θξίλεη αλ επηηξέπεηαη λα δνζεί 

πξφζβαζε ζην webportal ζην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε θαη ζε πνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ (πεξηνρή κειψλ, e-learning, forum θ.α.). Απηφ ην θνκκάηη ζα απνηειεί ην 

register, φπνπ ν ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δειψζεη ην επηζπκεηφ username 

θαη password θαη εθείλε ηε ζηηγκή απφ ην ζχζηεκα ζα ειέγρεηαη ε δηαζεζηκφηεηά 

ηνπ ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο ππάξρνληεο ρξήζηεο, αθφκα θαη κε απηνχο πνπ έρνπλ 

θάλεη αίηεζε αιιά πεξηκέλνπλ έγθξηζε (φρη φκσο κε απηνχο πνπ ε αίηεζή ηνπο έρεη 

απνξξηθζεί). Δπίζεο ζα δειψλνπλ ζε πνηεο ππεξεζίεο επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

(πεξηνρή κειψλ, forum, e-learning, θ.α.). Θαηά ηελ ππνβνιή, λα γίλεηαη θαη έιεγρνο 

CAPTCHA. Ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηνπο ρξήζηεο πνπ ε 

έγθξηζή ηνπο εθθξεκεί (pendingrequests) θαη αληίζηνηρα λα δίλεη δηθαηψκαηα 

πξφζβαζεο ή λα ηνπο απνξξίπηεη. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηνπο δψζεη 

πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαζψο θαη λα θαζνξίζεη ηη είδνπο ρξήζηεο 

είλαη (γηα λα θαζνξηζηεί αληίζηνηρα θαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο). H ππεξεζία 

δηαρείξηζεο ζα παξέρεη επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα λα σζεί ηνλ ρξήζηε λα αιιάμεη ηνλ 

θσδηθφ ηνπ. Αλ θάπνηνο ελεξγφο ρξήζηεο επηζπκεί λα αλαθηήζεη ηνλ θσδηθφ ηνπ, 

ηφηε ην ζχζηεκα ζα ηνπ παξέρεη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δπλαηφηεηα λα ηνλ 

αλαθηήζεη κέζσ ππεξεζίαο αλάθηεζεο απνζηέιινληαο ηνπ ειεθηξνληθφ ζχλδεζκν 

επαλάθηεζεο θαη φρη ηνλ θσδηθφ ηνπ έηζη ψζηε λα δίλεη ν ίδηνο ν ρξήζηεο λέν θσδηθφ. 

 

Γηαβαζκηζκέλε Πξόζβαζε Υξεζηώλ.Πην ηκήκα δηαβαζκηζκέλεο πεξηνρήο ε 

πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζα γίλεηαη κέζσ πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρήο πεξηνξηζκέλεο 

πξφζβαζεο (RestrictedArea), ζα είλαη ξνινθεληξηθή (RBAC – 

RoleBasedAccessControl) θαη ζα είλαη πιήξσο δηαρεηξίζηκε κέζσ κεραληζκψλ ηνπ 

CMS. Θάζε ρξήζηεο ζα είλαη δηαβαζκηζκέλνο θαη ζα ππάξρνπλ νκάδεο ρξεζηψλ 
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(users – groups). Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο δεδνκέλσλ ζα δηέπεηαη απφ ζχλνιν 

θαλφλσλ ππνβνιήο (businessrules). Ζ είζνδνο ζην ζχζηεκα ζα γίλεηαη κέζσ 

νλφκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνχ πξφζβαζεο (username – password) θαη νη πίλαθεο ηεο 

βάζεο κε ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ ζα είλαη θξππηνγξαθεκέλνη (MD5 hash). 

 

Τπεξεζία επεμεξγαζίαο πξνθίι. Απηή ε ππεξεζία ζρεηίδεηαη κε πξνβνιή θαη/ή 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ελφο ρξήζηε, φπσο είλαη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ε 

ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (e-mail), ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν δνπιεχεη, ν επίζεκνο 

ηίηινο εξγαζίαο ηνπ, δηεχζπλζε (εξγαζίαο), ρψξα, ν θσδηθφο ηνπ γηα λα ζπλδεζεί ζην 

ζχζηεκα αλ επηζπκεί λα αιιάμεη, ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο (εκεξνκελία/ψξα) ηεο 

ηειεπηαίαο ζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε (login). 

 

Τπεξεζία δηαρείξηζεο δπλακηθνύ πεξηερνκέλνπ. Νη δπλακηθέο ηζηνζειίδεο 

απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρν πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα εηζάγεηαη 

ηνπιάρηζηνλ ζε δχν γιψζζεο (ειιεληθά θαη αγγιηθά). Νη δηαρεηξηζηέο ηεο πχιεο ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα εηζάγνπλ-ηξνπνπνηήζνπλ εχθνια θαη γξήγνξα απφ κηα βαζηθή 

νζφλε ην δπλακηθφ πεξηερφκελν ηεο θάζε ηζηνζειίδαο γηα θάζε γιψζζα. Νξηζκέλα 

απφ ηα πξναπαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο απηήο είλαη: 

 Γηα θάζε ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ: 

εηζαγσγή απφ HTMLEditor ή απφ θάπνηα άιιε ππεξεζία. Πηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε, ζα πξέπεη ην πεξηερφκελν λα εκθαλίδεηαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε απφ 

ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία. 

 Γηα θάζε ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ην επίπεδν πξφζβαζεο (ειεχζεξν ή 

δηαβαζκηζκέλν). Πην ειεχζεξν επίπεδν πξφζβαζεο φινη νη ρξήζηεο κπνξνχλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο ελψ ζην δηαβαζκηζκέλν επίπεδν 

πξφζβαζεο κφλν νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο (απηνί πνπ έρνπλ εηζάγεη ηνλ 

θαηάιιειν θσδηθφ). 

 Ζ θάζε ηζηνζειίδα εθηφο απφ ην δπλακηθφ πεξηερφκελν, ζα πξέπεη λα κπνξεί 

λα δερηεί θαη επηζπλαπηφκελα αξρεία. 

 Ρν κελνχ ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ web-portal ζα είλαη πιήξσο 

παξακεηξνπνηήζηκν (δπλακηθή πξνζζήθε θαη αθαίξεζε θαηεγνξηψλ). 

 Θα πξέπεη λα κπνξεί κηα νπνηαδήπνηε δπλακηθή ηζηνζειίδα λα ελζπιαθψζεη 

θάπνην άιιν ηζηφηνπν ν νπνίνο πξνυπάξρεη ήδε. 

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη κεραληζκφο κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο. 

Γηαζύλδεζε θαη ζπλδεζηκόηεηα ζπζηεκάησλ. Ζ δνκή θαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο 

πχιεο ζα δχλαηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζπκβαηφηεηαο θαη πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο 

κε ην web-portal ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαζψο θαη ζπλδεζηκφηεηα κε ην Ξιεξνθνξηαθφ 

Πχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο. 
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Βειηηζηνπνίεζε γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO) θαη πιινγή 

ηαηηζηηθώλ Γεδνκέλσλ. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαρσξήζεη ηελ πχιε ζηηο 

κεγάιεο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα εθαξκνγή ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο (searchengineoptimization, SEO) ηεο 

πχιεο. Δπίζεο νθείιεη λα ζπλδέζεη ηελ πχιε κε ππεξεζίεο επηζθεςηκφηεηαο 

(googleanalytics).  

 

Τπεξεζία θνξκώλ επηθνηλσλίαο. Ζ ππεξεζία θνξκψλ επηθνηλσλίαο ζα επηηξέπεη 

ηε δπλακηθή δεκηνπξγία θνξκψλ επηθνηλσλίαο απφ έλα εχρξεζην web-based 

πεξηβάιινλ. Ν δηαρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα θφξκα, λα νξίζεη ηα 

επηκέξνπο πεδία πνπ ηελ απαξηίδνπλ (θαη ηη είλαη απηά). Πηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα ζπζρεηίζεη ηε θφξκα απηή κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ template ζε κηα 

δπλακηθή ηζηνζειίδα.  

 

Τπεξεζία ζπρλώλ εξσηήζεσλ - FAQ. Ζ ππεξεζία ζπρλψλ εξσηήζεσλ ζα 

επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο λα εηζάγνπλ ρεηξνθίλεηα εξσηήζεηο θαη 

απαληήζεηο νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο. Πηε 

ζπλέρεηα, νη εξσηήζεηο-απαληήζεηο απηέο ζα εκθαλίδνληαη ζηελ πχιε θαη ζα κπνξνχλ 

νη ρξήζηεο λα ηηο αλαδεηήζνπλ. Ζ ζχλδεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηελ πχιε ζα γίλεηαη 

πάιη απφ ην αληίζηνηρν πιαίζην.  

 

Τπεξεζία θαηαγξαθήο. Ρν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πχιεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ππεξεζία πνπ λα θαηαγξάθεη πιήξσο ηα γεγνλφηα – δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο πιαηθφξκαο, ηελ θίλεζε ησλ ρξεζηψλ, εκεξνκελίεο πξφζβαζεο θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε άιια γεγνλφηα – ζπκβάληα ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν. 

 

Τπεξεζία λέσλ-αλαθνηλώζεσλ. Ζ ππεξεζία λέσλ-αλαθνηλψζεσλ, ζα επηηξέπεη 

ηελ εχθνιε εηζαγσγή λέσλ-αλαθνηλψζεσλ νη νπνίεο ζα εκθαλίδνληαη ζηελ πχιε 

κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ template.  Δπηπιένλ, ε ππεξεζία ζα παξέρεη θαη ηε 

δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ λέσλ-αλαθνηλψζεσλ κε ηερλνινγία RSS. 

 

Τπεξεζία Forum. Ζ ππεξεζία απηή ζα πεξηιακβάλεη ρψξνπο ζπδεηήζεσλ θαη e-

healthforum ηεο θνηλφηεηαο κέζσ δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ.  

 

Τπεξεζία Wiki. Ζ ππεξεζία απηή ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ 

πξφζβαζε (ρξεζηκνπνηψληαο μερσξηζηνχο ινγαξηαζκνχο απφ ην portal) λα 

δεκηνπξγνχλ / επεμεξγάδνληαη ζειίδεο ηνπ Wiki κε ζθνπφ ηε ζπιινγηθή δεκηνπξγία 

ηζηνζειίδσλ – άξζξσλ (φπσο π.ρ. παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ή άιια ειεθηξνληθά 

δεκνζηεχκαηα). Πε κηα ηζηνζειίδα ηνπ wiki, νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα εηζάγνπλ 

θείκελν θαη λα αλεβάδνπλ αξρεία. 
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Τπεξεζία Blog: Απηή ε ππεξεζία ζα επηηξέπεη ην αλέβαζκα θαη ηελ πξνβνιή 

δηαθνξεηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαμχ ηνπο άξζξσλ ηα νπνία ζα είλαη time-stamped. 

Πην δηαρεηξηζηή, πνπ ζα κπνξεί λα αλεβάδεη θαη γεληθά λα επεμεξγάδεηαη θαη λα 

δηαγξάθεη ηα άξζξα, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη εχρξεζηε θφξκα γηα πξνβνιή θαη ζε 

html θψδηθα θαη ζε κνξθή πεξηζζφηεξν user-friendly. Ρα άξζξα ζα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ εηηθέηεο, νη νπνίεο ζα ζπλδένληαη θαη κε ηελ ππεξεζία tag πνπ πεξηγξάθεηαη 

αθνινχζσο. 

 

Τπεξεζία Tag: Ζ ππεξεζία απηή ζα δεκηνπξγεί εηηθέηεο ησλ ζεκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην website θαζψο θαη πφζν ζπρλά γίλεηαη αλαθνξά ζε απηέο κε 

αληίζηνηρε απμνκείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ γξακκάησλ. 

 

Newsletter: πεξεζία εγγξαθήο θαη δηαρείξηζεο Newsletter. Ζ θφξκα εγγξαθήο ζα 

πεξηέρεη πιαίζηα γηα θαηαρψξεζε νλφκαηνο θαη επσλχκνπ (πξναηξεηηθά) θαη πιαίζην 

θαηαρψξεζεο e-mail (ππνρξεσηηθά) θαζψο θαη πιαίζηα CAPTCHA γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε φηη ε εγγξαθή ζηε θφξκα πξνέξρεηαη απφ ππαξθηφ πξφζσπν. Θα 

πξέπεη λα ππάξρεη θαη κεραληζκφο πηζηνπνίεζεο φηη ην e-mail αλήθεη ζηνλ ρξήζηε 

πνπ έθαλε ηελ εγγξαθή (two-stepverification κε e-mail). Πηα newsletters, ηα νπνία 

ζα είλαη public ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο θαη δεκνζίεπζεο ζε e-book. 

 

Διάρηζηε ζπκβαηόηεηα κε browsers: Απαηηείηαη ειάρηζηε ζπκβαηφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαπηπρζεί κε ηνπο εμήο browsers φπνπ ζα ιεηηνπξγνχλ πιήξσο 

φιεο νη ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ρξήζε: InternetExplorer, 

MozillaFirefox, GoogleChrome.Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη λα είλαη πιήξσο 

ζπκβαηή κε θπιινκεηξεηέο θηλεηψλ ζπζθεπψλ (mobilebrowsers).  

 

Πξνζβαζηκόηεηα από άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο: Ζ λέα ηζηνζειίδα λα είλαη 

ζπκβαηή κε ηέηνηα πξσηφθνιια θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο πξφζβαζεο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

Ξαξνπζίαζε θαη Δθπαίδεπζε 

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 (trainthetrainer).  
 

Ν αλάδνρνο νθείιεη, κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο,  λα πξνβεί ζηελ 

επίδεημε θαη παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, ε νπνία ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζηε Αζήλα θαη ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ 3 εξγάζηκεο εκέξεο. Πηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη επηπιένλ θαη ε εθπαίδεπζε δπν (2) ζπλεξγαηψλ ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζηε ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε, ελεκέξσζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο.  
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Ξηινηηθή θάζε – Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζσζηήο ιεηηνπξγίαο  

Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο πχιεο ζα αθνινπζήζεη πεξίνδνο δνθηκήο θαη ειέγρνπ 

νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο.  

 

Ππκβαηφηεηα: φια ηα ζηνηρεία ηεο πχιεο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε πιήξε 

ζπκβαηφηεηα πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. 

Σξφλνο απφθξηζεο πιαηθφξκαο: Ζ πιαηθφξκα ηεο πχιεο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

γξήγνξα θαη λα απνθξίλεηαη κε ηαρχηεηα θαη έγθαηξα ζηελ επεμεξγαζία θαη 

εμππεξέηεζε κεγάισλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξίαο  κε ηαπηφρξνλε 

πξφζβαζε απφ πνιινχο ρξήζηεο (θφξηνο εξγαζίαο θαη εχξνο δψλεο). Γηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία επίζεο ζα πξέπεη ήδε λα έρνπλ πξνεγεζεί απφ 

ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ πξηλ απφ ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο.  

Ξηζαλά πξνβιήκαηα θφξηνπ εξγαζίαο θαη άκεζεο απφθξηζεο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο 

πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο  ζηνλ 

εμππεξεηεηή ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζα πξέπεη λα δηνξζσζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν 

(ζθάικαηα, πξνβιήκαηα θαη ηπρφλ παξαιείςεηο). 

 

Πθνπφο ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ stresstests είλαη ε 

ππνζηήξημε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Α/Α)θαζψο θαη ε ζηαδηαθή κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο ζην πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ζηαδηαθά φιε ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία γηα λα ππνζηεξίδεη εζσηεξηθά ην ζχζηεκα. 

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 UserAcceptanceTests. 

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

(πεξίπνπ 300) 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 ζπζηήκαηνο. 

 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 UserAcceptanceTests 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 ηελ 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: 
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 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 

(bugfixing), 

 λα πξαγκαηνπνηήζεη φπνηεο ξπζκίζεηο, παξακεηξνπνηήζεηο, 

πξνζαξκνγέο, ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εθαξκνγήο (finetuning), 

 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 ζπζηήκαηνο είλαη: 

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

εθαξκνγήο (de-bugging), 

 λα εληνπηζηνχλ θαη λα απαιεηθζνχλ ηα θξίζηκα ιεηηνπξγηθά ιάζε 

(criticalfunctionalerrors) ηεο εθαξκνγήο ηα νπνία επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηεο  αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Δγθαηάζηαζε 

Ζ πχιε ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ online θεληξηθφ δηαθνκηζηή ηεο πξάμεο πνπ ζα 

βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζηελ Αζήλα. Ν δηαθνκηζηήο ζα 

ιεηηνπξγεί σο Web–ApplicationServer. Αθνχ νινθιεξσζεί ε επηηφπηα εγθαηάζηαζε 

θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα αθνινπζήζεη δνθηκαζηηθή ρξήζε ηνπ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα 
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παξακεηξνπνηήζεηπιήξσο ηελ πχιε ζηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή (server) ηνπ έξγνπ 

(website, forums, θιπ)ζε ζπλεξγαζία κε ην εμεηδηθεπκέλν θαη εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθφ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. Ρν φλνκα ρψξνπ (domainname) πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην sentinel.keelpno.gr, ην νπνίν ζα απνθηεζεί απφ ην δηθαηνχρν 

(ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.).  

Δγρεηξίδην ρξήζεο - Ρεθκεξίσζε 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ πξνεηνηκαζίαο γηα ζέζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 

ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηελ ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή 

ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή. Πε απηή ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 Γχν (2) νινθιεξσκέλα εγρεηξίδηα ρξήζηε (usermanual), ηα νπνία ζα 

πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο, ηελ 

πινήγεζε ηνπ ρξήζηε, ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ, ζελάξηα ρξήζεο ηα νπνία λα 

θαιχπηνπλ πιήξσο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο, θιπ. Ρν έλα 

εγρεηξίδην ζα απεπζχλεηαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο πχιεο θαη ην άιιν ζηνλ 

εγγεγξακκέλν ρξήζηε. Πην εγρεηξίδην γηα ην δηαρεηξηζηή, εθηφο ησλ άιισλ, 

ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ην Γηάγξακκα Νληνηήησλ Ππζρεηίζεσλ (ΓΝΠ), 

αληηζηνίρηζε νλνκάησλ κεηαβιεηψλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ κε νλφκαηα 

πεδίσλ ζηηο δηαδηθηπαθέο θφξκεο, ηεξαξρηθή δνκή ηνπ portal (π.ρ. ζχλδεζε 

θαη αληηζηνίρηζε αξρείσλ θιπ).  

 Ρερληθή ηεθκεξίσζε, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ε αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

ηεο δνκήο ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο, νδεγίεο δηαρείξηζεο, νδεγίεο αζθαιείαο, 

νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, νδεγίεο ζπληήξεζεο, νδεγίεο ηήξεζεο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο 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 δηαδηθηπαθήο 

πχιεο κεηά ηελπαξαιαβή ηεο. 

Ρν ζχλνιν ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα 

επηθαηξνπνηήζεη, φηαλ θαη φπνπ απηφ απαηηείηαη, ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο θαη λα παξαδψζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηθαηξνπνηεκέλε ζεηξά ηεπρψλ 

ηερληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Ρερληθή πνζηήξημε θαη Ππληήξεζε 

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. 
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Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε 24/5 (εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο), ηειεθσληθήο θαη απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο, επί ησλ ηερληθψλ ζεκάησλ θαη 

δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πιήξεο ππνζηήξημε ηνπ 

αλαδφρνπ ζα παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη  ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο.Ν αλάδνρνο 

νθείιεη λα πξνβαίλεη, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., ζηηο απαξαίηεηεο ελεκεξψζεηο ηεο πχιεο θαη ζπληήξεζεο. Θα νξηζηεί 

ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο επί ηερληθψλ ζεκάησλ, ηφζν απφ ηνλ αλάδνρν φζν θαη απφ 

ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. 

 

Ν αλάδνρνοζα 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 ησλ παξαδνηέσλ Π3.VII.1 θαη Π3.VΙΙ.2 ηνπ έξγνπ θαη κε 

ρξνληθή δηάξθεηα σο ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ/πξάμεο ήηνη 11/2015 

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. 

Ξξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο δηνξζσηηθψλ 

ελεκεξψζεσλ (patches) θαη/ή βειηηψζεσλ θαη δηνξζψζεσλ (bugfixing) 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. 
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Onsite 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 (ServiceLevelAgreement) 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. 

Πηφρνο ησλ ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 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) 
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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. 
 

Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία 

Ζ δηαδηθηπαθή πχιε πνπ ζα αλαπηπρζεί (πεγαίνο θψδηθαο, frontend, backend), 

θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζα απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή φια ηα 

άλσζελ αξρεία (πεγαίνο θψδηθαο, frontend, backend) ζην εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλήθεη ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. Θα 

ελζσκαησζνχλ ινγφηππα θαη αλαθνξέο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ηεο πξάμεο ζην 

ζχζηεκα. 

 

II) ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε πιαηθόξκαο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο (e-

learning platform)θαηηερληθό εγρεηξίδην ρξήζεο θαη 

ηεθκεξίσζεο(usermanual)   

 

Ρν παξφλ έξγν αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πιαηθφξκαο δηαδηθηπαθνχ 

ζπζηήκαηνο ηειεθπαίδεπζεο ε νπνία ζα παξέρεη 

ππεξεζίεοαζχγρξνλεοηειεθπαίδεπζεο ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 

θαηςεθηαθφδηαδξαζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (videos, SCORM, webinars, 

videoconferences, παξνπζηάζεηο, εξσηεκαηνιφγηα θ.α.) ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν 

θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο (web-based)εθαξκνγήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο. Ν αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε, εγθαηάζηαζε θαη 

παξακεηξνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ θεληξηθφ 

δηαθνκηζηή ηεο πξάμεο. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ κεηαηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ, πνπ ζα παξαιακβάλεη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο πξάμεο, ζε ςεθηαθφ – 
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δηαδξαζηηθφ πιηθφ (SCORM) θαζψο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηελ πιαηθφξκα. Θα 

πεξηιακβάλεη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο νη νπνίεο ζα πεξηέρνπλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 

ζα ην παξέρνπλ κε δνκεκέλν ηξφπν ζηνπο ρξήζηεο.  

Νη ρξήζηεο πνπ ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην πιηθφ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. Αλάινγα κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπο, ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε κέξνο (ή ζην ζχλνιν) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ. 

Θα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα γηα θνηλή απζεληηθνπνίεζε κε ηελ πχιε ηεο πξάμεο. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθή νκάδα ρξεζηψλ 

(δηαρεηξηζηέο) νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα εηζάγνπλ / ηξνπνπνηήζνπλ / δηαγξάςνπλ 

ηφζν εγγξαθέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φζν θαη ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

Γηαρείξηζε εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο: Ν θάζε εθπαηδεπηήο ζα κπνξεί λα εηζάγεη 

θαη λα δηαρεηξίδεηαη (ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή) εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο.  

Γηαρείξηζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ: Ν θάζε εθπαηδεπηήο ζα κπνξεί λα εηζάγεη θαη 

λα δηαρεηξίδεηαη (ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή, ζπζρέηηζε αξρείσλ) πνιπκεζηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ αθνξά ζε κηα εθπαηδεπηηθή ελφηεηα. Δπηπιένλ ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ππεξ-ζπλδέζκσλ, δεκηνπξγίαο αλαθνηλψζεσλ, 

δεκηνπξγίαο/δηαρείξηζεο νκάδσλ εξγαζίαο, δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ζεκαηηθψλ 

πεξηνρψλ ζπδεηήζεσλ (forum).  

Γηαρείξηζε ηάμεο: Θάζε εθπαηδεπφκελνο ζα κπνξεί λα εγγξάθεηαη ζε κηα ζεκαηηθή 

ελφηεηα θαη λα έρεη πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ηεο πιηθφ. Ν εθπαηδεπφκελνο κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζην ζχζηεκα ζα έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο 

πνπ έρεη εγγξαθεί. 

Τπεξεζίεο πξνο εθπαηδεπόκελνπο: Νη ρξήζηεο κηαο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο ζα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο 

ελφηεηαο, κεηαθφξησζε αξρείσλ εξγαζηψλ ζε κηα ελφηεηα, πξφζβαζε ζε 

αλαθνηλψζεηο ηεο ελφηεηαο, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο ηεο ελφηεηαο, 

ζπκκεηνρή ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ. 

Διάρηζηε ζπκβαηόηεηα κε browsers: Απαηηείηαη ειάρηζηε ζπκβαηφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαπηπρζεί κε ηνπο εμήο browsers φπνπ ζα ιεηηνπξγνχλ πιήξσο 

φιεο νη ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ρξήζε: Internet Explorer, 

MozillaFirefox, GoogleChrome. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη λα είλαη πιήξσο 

ζπκβαηή κε θπιινκεηξεηέο θηλεηψλ ζπζθεπψλ (mobilebrowsers).  

Πξνζβαζηκόηεηα από άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο: Ζ λέα ηζηνζειίδα λα είλαη 

ζπκβαηή κε ηέηνηα πξσηφθνιια θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο πξφζβαζεο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

πκβαηόηεηα κε ηελ πύιε (web-portal): Ζ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε ηελ πχιε ηεο πξάμεο θαη λα ζπλδένληαη ίζσο θαη 

κε θνηλή απζεληηθνπνίεζε.  
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Ξαξνπζίαζε θαη Δθπαίδεπζε 

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 (trainthetrainer).  
 

Ν αλάδνρνο νθείιεη, κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο πιαηθφξκαοηειεθπαίδεπζεο,  λα 

πξνβεί ζηελ επίδεημε θαη παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, ε νπνία ζα γίλεη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζηε Αζήλα θαη ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ 3 

εξγάζηκεο εκέξεο. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη επηπιένλ θαη ε εθπαίδεπζε 

δπν (2) ζπλεξγαηψλ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζηε ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε, ελεκέξσζε θαη 

παξακεηξνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο.  

Ξηινηηθή θάζε – Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζσζηήο ιεηηνπξγίαο  

Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο ζα αθνινπζήζεη πεξίνδνο 

δνθηκήο θαη ειέγρνπ νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο. 

 

Ππκβαηφηεηα: φια ηα ζηνηρεία ηεο πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε πιήξε ζπκβαηφηεηα πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. 

Σξφλνο απφθξηζεο πιαηθφξκαο:  Ζ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί γξήγνξα θαη λα απνθξίλεηαη κε ηαρχηεηα θαη έγθαηξα ζηελ επεμεξγαζία 

θαη εμππεξέηεζε κεγάισλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξίαο  κε ηαπηφρξνλε 

πξφζβαζε απφ πνιινχο ρξήζηεο (θφξηνο εξγαζίαο θαη εχξνο δψλεο). Γηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία επίζεο ζα πξέπεη ήδε λα έρνπλ πξνεγεζεί απφ 

ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ πξηλ απφ ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο.  

Ξηζαλά πξνβιήκαηα θφξηνπ εξγαζίαο θαη άκεζεο απφθξηζεο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο 

πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο  ζηνλ 

εμππεξεηεηή ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζα πξέπεη λα δηνξζσζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν 

(ζθάικαηα, πξνβιήκαηα θαη ηπρφλ παξαιείςεηο). 

 

Πθνπφο ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη StressTest 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 ζχζηεκα. 

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 UserAcceptanceTests. 

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

(πεξίπνπ 300) γηα λα δνθηκαζηεί ε δπλαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο λα αληαπεμέιζεη ζε 

ζπλζήθεο πςεινχ θφξηνπ. 

Ζ πξνεηνηκαζία δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο: 
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 Θαηά ηελ πξνεηνηκαζία γηα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία πξνηείλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πεξηβάιινλ δνθηκψλ απνδνρήο/εθπαηδεχζεσλ γηα ηε 

δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 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 UserAcceptanceTests 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 ηελ 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 

(bugfixing), 

 λα πξαγκαηνπνηήζεη φπνηεο ξπζκίζεηο, παξακεηξνπνηήζεηο, 

πξνζαξκνγέο, ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εθαξκνγήο (finetuning), 

 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 
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ιεηηνπξγία, ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ 

εθαξκνγή. 

Βαζηθά θξηηήξηα ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

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

εθαξκνγήο (debugging), 

 λα εληνπηζηνχλ θαη λα απαιεηθζνχλ ηα θξίζηκα ιεηηνπξγηθά ιάζε 

(criticalfunctionalerrors) ηεο εθαξκνγήο ηα νπνία επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηεο  αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 

Δγθαηάζηαζε 

Ζ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ online θεληξηθφ δηαθνκηζηή ηεο 

πξάμεο, φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ε πχιε, θαη βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.  ζηελ Αζήλα.  Αθνχ νινθιεξσζεί ε επηηφπηα εγθαηάζηαζε θαη 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα αθνινπζήζεη δνθηκαζηηθή ρξήζε ηνπ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα παξακεηξνπνηήζεη 

πιήξσο ηελ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεοζηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή (server) ηνπ 

έξγνπζε ζπλεξγαζία κε ην εμεηδηθεπκέλν θαη εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ..Ζ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα είλαη 

πξνζβάζηκε κέζσ subdomain ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ ηεο πξάμεο π.ρ. 

sentinel.keelpno.gr/elearning. 

Δγρεηξίδην ρξήζεο - Ρεθκεξίσζε 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ πξνεηνηκαζίαο γηα ζέζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 

ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηελ ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή 

ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή. Πε απηή ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 Ρξία (3) νινθιεξσκέλα ειεθηξνληθά εγρεηξίδηα ρξήζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο. Ρν έλα εγρεηξίδην ζα αλαθέξεηαη ζην 

ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ 

ηερληθή ηνπ ηεθκεξίσζε θαη ζα αλαθέξεηαη ζην δηαρεηξηζηή ηεο. Ρν άιιν 

εγρεηξίδην ζα αλαθέξεηαη ζηνλ εθπαηδεπηή ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Ρν ηξίην 

εγρεηξίδην ζα αλαθέξεηαη ζηνλ απιφ ρξήζηε - εθπαηδεπφκελν. 

 Ρερληθή ηεθκεξίσζε, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ε αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

ηεο δνκήο ηεο πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο, νδεγίεο δηαρείξηζεο, νδεγίεο 

αζθαιείαο, νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, νδεγίεο ζπληήξεζεο, νδεγίεο ηήξεζεο 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο 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 πιαηθφξκαο 

ηειεθπαίδεπζεοκεηάηελπαξαιαβή ηεο. 
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Ρν ζχλνιν ηεο ηεθκεξίσζεο ηεο πιαηθφξκαο ηειεθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα 

επηθαηξνπνηήζεη, φηαλ θαη φπνπ απηφ απαηηείηαη, ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πιαηθφξκαο 

ηειεθπαίδεπζεο θαη λα παξαδψζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηθαηξνπνηεκέλε 

ζεηξά ηεπρψλ ηερληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ρερληθή πνζηήξημε θαη Ππληήξεζε 

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. 
 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε 24/5 (εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο), ηειεθσληθήο θαη απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο,  επί ησλ ηερληθψλ ζεκάησλ θαη 

δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πιήξεο ππνζηήξημε ηνπ 

αλαδφρνπ ζα παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη  ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο.Ν 

αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ ππεχζπλν επηθνηλσλίαο 

ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ, ζηηο απαξαίηεηεο ελεκεξψζεηο ηεο πχιεο θαη ζπληήξεζεο. Θα 

νξηζηεί ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο επί ηερληθψλ ζεκάησλ, ηφζν απφ ηνλ αλάδνρν φζν 

θαη απφ ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. 

 

Ν αλάδνρνοζα 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 ησλ παξαδνηέσλΞ3.VIII.1 θαη Ξ3.VIII.2 ηνπ έξγνπ θαη κε 

ρξνληθή δηάξθεηα σο ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ/πξάμεο ήηνη 11/2015 

 

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. 

Ξξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο δηνξζσηηθψλ 

ελεκεξψζεσλ (patches) θαη/ή βειηηψζεσλ θαη δηνξζψζεσλ (bugfixing) ηνπ 

ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο.  

Ξξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο λέσλ εθδφζεσλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Ζ παξάδνζε θάζε λέαο έθδνζεο ζα ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε 
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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. 

Onsite 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 (ServiceLevelAgreement) 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. 

Πηφρνο ησλ ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αληαπφθξηζε ηνπ αλαδφρνπ ζε αλαγγειίεο 

δπζιεηηνπξγηψλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ. 

Ρχπνο ππνινγηζκνχ πνζνζηνχ δηαζεζηκφηεηαο (Γ): 
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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. 

Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία 

Ζ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο πνπ ζα αλαπηπρζεί (πεγαίνο θψδηθαο, frontend, 

backend) θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζα απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή φια ηα 

άλσζελ αξρεία (πεγαίνο θψδηθαο, frontend, backend) ζην εμνπζηνδνηεκέλν 

πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλήθεη ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. Θα 

ελζσκαησζνχλ ινγφηππα θαη αλαθνξέο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ηεο πξάμεο ζην 

ζχζηεκα. 

 

III)Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα θαη ηερληθό εγρεηξίδην ρξήζεο 

θαη ηεθκεξίσζεο (usermanual) 

 

Ρν παξφλ έξγν αθνξά ζην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ειεθηξνληθήο 
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δηαδηθηπαθήο (web-based) εθαξκνγήο γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Κέζσ ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα παξαζρεζνχλ νη ππεξεζίεο ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο 

θαη εγθαηάζηαζεο νινθιεξσκέλνπ κεραλνγξαθεκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

(ΝΞΠ) θαηαρψξεζεο, θαηαγξαθήο, δηαρείξηζεο, ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη 

γεσγξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ ην ζχζηεκα 

sentinel ΞΦ. Ρν ΝΞΠ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα θάλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ (web-based) επηηξέπνληαο ηε ρξήζε ηνπ απφ νπνπδήπνηε κε 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ρξήζεο ηελ χπαξμε πξφζβαζεο ζην δίθηπν θαη ελφο πεξηεγεηή 

ηζηνχ (web-browser). Θα είλαη έλα δηαδηθηπαθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα 

ζηεξίδεηαη ζε εθαξκνγέο ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ζε Ππζηήκαηα Πρεζηαθψλ 

Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (RDBMS). Ρν ΝΞΠ θαη ε πξφζβαζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζα 

γίλεηαη κέζσ Δηθνληθνχ Ηδησηηθνχ Γηθηχνπ (VirtualPrivateNetwork). 

 

Ζ δνκή ηνπ ΝΞΠ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ: 

α) Βάζεηο Γεδνκέλσλ φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη νη επηδεκηνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα ζπιιέγνληαη γηα θάζε επηηεξνχκελν ζχλδξνκν/λφζεκα φπσο επίζεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ησλ θιηληθψλ δεηγκάησλ γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο. Ρα δεδνκέλα απηά ζα θαηαρσξνχληαη απφ i) ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην ζχζηεκα ηδηψηεο ηαηξνχο, ii) ηνπο ηαηξνχο ησλ ζπκκεηερνπζψλ 

ζην ζχζηεκα ππεξεζηψλ ΞΦ, θαη iii) ηνπο κηθξνβηνιφγνπο ησλ εζληθψλ εξγαζηεξίσλ 

αλαθνξάο γξίπεο.  Ν θάζε ρξήζηεο, αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πνπ έρεη, 

ζα δηαρεηξίδεηαη δηαθνξεηηθέο νκάδεο δεδνκέλσλ. 

Γηα φιεο ηηο ειεθηξνληθέο θφξκεο θαηαρψξεζεο ζα πεξηιακβάλνληαη θαη 

ζπλδεδεκέλεο ππνθφξκεο – θαξηέιεο θαζψο θαη ιεηηνπξγίεο 

ειέγρνπ/παξαθνινχζεζεο (follow-up). Πην παξάξηεκα 1 θαηαηίζεληαη ελδεηθηηθά 

πξνζρέδηα ησλ δειηίσλ θαηαρψξεζεο γηα ην θιηληθφ ζθέινο επηηήξεζεο ησλ 

ζπλδξφκσλ/λνζεκάησλ (WEB-Γειηίν Γήισζεο Λνζεκάησλ / Πχζηεκα Ξαξαηεξεηψλ 

Λνζεξφηεηαο Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο) θαη ην εξγαζηεξηαθφ ζθέινο ηεο 

επηηήξεζεο ηεο γξίπεο (Ππλνδεπηηθφ δειηίν απνζηνιήο ξηλνθαξπγγηθνχ 

επηρξίζκαηνο/εθπιχκαηνο πξνο Δζληθά Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο ή άιια 

εξγαζηήξηα), ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ν ζρεδηαζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ 

θαηαρψξεζεο. Ζ Α/Α ελδέρεηαη λα αιιάμεη κεξηθψο ην πεξηερφκελν ησλ δειηίσλ, ε 

ηειηθή κνξθή ησλ νπνίσλ ζα θαζνξηζηεί θαηά ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ. 

β) Βάζεηο Γεδνκέλσλ φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα 

εμεηάζεσλ θιηληθψλ δεηγκάησλ αζζελψλ επηιεγκέλσλ ινηκσδψλ ζπλδξφκσλ ή 

λνζεκάησλ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ sentinel κηθξνβηνινγηθψλ 

εξγαζηεξίσλ. Θα δεκηνπξγεζεί έηζη ππνζχζηεκα ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο (web-

based) εθαξκνγήο θαη γηα ην δίθηπν sentinel κηθξνβηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ ηεο 

ρψξαο πνπ ζα επηηξέπεη ζηα ζπκκεηέρνληα εξγαζηήξηα (ηειηθνί ρξήζηεο: 

κηθξνβηνιφγνη θαη πξνζσπηθφ κηθξνβηνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ) λα θαηαρσξνχλ ηε 

ζρεηηθή επηδεκηνινγηθή πιεξνθνξία ειεθηξνληθά. Γηα φιεο ηηο ειεθηξνληθέο θφξκεο 

θαηαρψξεζεο ζα πεξηιακβάλνληαη θαη ζπλδεδεκέλεο ππνθφξκεο – θαξηέιεο θαζψο 
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θαη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ/παξαθνινχζεζεο (follow-up).Πην παξάξηεκα 2 θαηαηίζεληαη 

ελδεηθηηθά πξνζρέδηα ησλ δειηίσλ θαηαρψξεζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ 

γηα ηα επηιεγκέλα παζνγφλα/λνζήκαηα,ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ν ζρεδηαζκφο ησλ 

ειεθηξνληθψλ θνξκψλ θαηαρψξεζεο.Ζ Α/Α ελδέρεηαη λα αιιάμεη κεξηθψο ην 

πεξηερφκελν ησλ δειηίσλ, ε ηειηθή κνξθή ησλ νπνίσλ ζα θαζνξηζηεί θαηά ην ζηάδην 

ζρεδηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ. 

γ) πνζχζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ  

δ) πνζχζηεκα κεηξψσλ θαηαγξαθήο ζπλδξφκσλ/λνζεκάησλ/εξγαζηεξηαθψλ 

απνηειεζκάησλ 

ε) πνζχζηεκα δηαζχλδεζεο κε ηελ πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο (e-

learning) ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία.  

ζη) πνζχζηεκα ςεθηαθήο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ (e-health forum) κε ην νπνίν ζα 

επηηπγράλεηαη ε δηθηχσζε, αιιεινελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο θαη ελ γέλεη ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

δ) πνζχζηεκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα επηηεξνχκελα 

ζχλδξνκα/λνζήκαηα/εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα. Ρν ππνζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη 

λα παξέρεη δπλαηφηεηεο online θαη offline επεμεξγαζίαο, παξνπζίαζεο θαη απεηθφληζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Θα πξέπεη λα 

ελζσκαησζνχλ απηνκαηνπνηεκέλνη κεραληζκνί πξνηππνπνηεκέλεο θαη κε  

πξνηππνπνηεκέλεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ε νπνία ζα θαιχπηεη ην ρψξν, ην ρξφλν 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλδξφκσλ/λνζεκάησλ/εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ, 

ηφζν νκαδνπνηεκέλα φζν θαη κεκνλσκέλα. Θα πξέπεη λα γίλεηαη πξνθαηαξθηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα  responserate,  γεσγξαθηθή αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, 

αζηηθφηεηα θαη αλά εηδηθφηεηα.  Θα πξέπεη λα ππάξρεη έιεγρνο γηα ειιηπή ζηνηρεία.Νη 

ελέξγεηεο απηέο ζα εθαξκνζηνχλ ηφζν γηα θάζε ζχλδξνκν/λφζεκα/εξγαζηεξηαθφ 

απνηέιεζκα κεκνλσκέλα, γηα θαηεγνξίεο ζπλδξφκσλ/λνζεκάησλ/εξγαζηεξηαθψλ 

απνηειεζκάησλ, φζν θαη γηα θαηά βνχιεζε επηιεγκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Γηα θάζε 

νκάδα ζπλδξφκσλ/λνζεκάησλ/εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ φζν θαη γηα θάζε 

ζχλδξνκν/λφζεκα/εξγαζηεξηαθφ απνηέιεζκα κεκνλσκέλα ζα γίλεη απνηχπσζε ηεο 

λνζεξφηεηαο ησλ πιεζπζκψλ κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δηαρξνληθψλ ηάζεσλ 

ηεο επίπησζεο ησλ ζπλδξφκσλ/λνζεκάησλ/εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ. Θα 

δηεξεπλεζνχλ επίζεο νη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα αλίρλεπζε εμάξζεσλ 

θξνπζκάησλ. 

ε) πνζχζηεκα γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο, απεηθφληζεο θαη πξνβνιήο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ (GIS). 

Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη ελζσκαησζεί νινθιεξσκέλν δηαδηθηπαθφ γεσρσξηθφ-

γεσγξαθηθφ πιεξνθνξηαθφ ππνζχζηεκα ην νπνίν ζα απεηθνλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

έρνπλ θαηαρσξεζεί κέζσ δηαδξαζηηθνχ ςεθηαθνχ ράξηε πιεξνθνξηψλ. Έηζη, ζα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο ινηπνχο εηδηθνχο επηζηήκνλεο λα έρνπλ 

κηα γεληθή εηθφλα ηεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ησλ θξνπζκάησλ. Ζ απεηθφληζε ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κε επηινγή επηδεκηνινγηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ θξηηεξίσλ ηφζν γηα 

θάζε ζχλδξνκν/λφζεκα/ εξγαζηεξηαθφ απνηέιεζκα ή παζνγφλν/αληίγνλν/αληίζσκα 

μερσξηζηά φζν θαη γηα θαηεγνξίεο ζπλδξφκσλ/λνζεκάησλ/εξγαζηεξηαθψλ 

απνηειεζκάησλ ή παζνγφλσλ/αληηγφλσλ/αληηζσκάησλ. Ρν ππνζχζηεκα απηφ ζα 
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πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ηφζν ζε offline φζν θαη ζε onlinemode. Ρν ππνζχζηεκα απηφ 

ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ππεξεζίεο webgis θαη ζα ζηεξίδεηαη ζε εκπνξηθά ή κε 

ινγηζκηθά παθέηα π.ρ. ArcGIS. 

ζ) πνζχζηεκα ην νπνίν ζα παξάγεη απηνκαηνπνηεκέλα, κε βάζε ηα θαηαρσξεκέλα 

δεδνκέλα, πξνηππνπνηεκέλεο εβδνκαδηαίεο, κεληαίεο θαη εηήζηεο αλαθνξέο θαζψο θαη 

ράξηεο απεηθφληζεο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ.  

η) Θα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα ππεξεζία ειεθηξνληθνχ θιεηδψκαηνο ησλ 

θαηαρσξήζεσλ απφ ηνπο παξαηεξεηέο. 

θ) Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο ησλ 

ρξεζηψλ είηε κε ειεθηξνληθφ κήλπκα (e-mail) είηε κε sms. 

ι) πεξεζία εμαγσγήο δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ – εθζέζεσλ. Θα πξέπεη 

λα αλαπηπρζεί νινθιεξσκέλνο κεραληζκφο εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή (.xls, .xml) κε δηαβαζκηζκέλε φκσο πξφζβαζε ρξεζηψλ. 

κ) «Έμππλε» κεραλή αλαδήηεζεο (ζχλζεηε αλαδήηεζε) δεδνκέλσλ. Θα πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί νινθιεξσκέλνο κεραληζκφο ζχλζεηεο αλαδήηεζεο ησλ θαηαρσξεκέλσλ 

δεδνκέλσλ.  

λ) Αλάπηπμε κεραληζκνχ ζχλδεζεο θαη ζπκβαηφηεηαο κε άιια πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ρξήζε θνηλψλ κεηξψσλ. 

 

Γεληθέο παξάκεηξνη 

Ρν ΝΞΠ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: 

• 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 

• πνζηήξημε αλνηθηψλ πξνηχπσλ θαη αξρηηεθηνληθήο (open): εμαζθάιηζε ηεο 

βησζηκφηεηαο θαη ηεο κειινληηθήο επέθηαζεο ηνπ έξγνπ 

• Κνληέξλα δηαδηθηπαθή ζρεδίαζε (web-based) 

• Γηαδηθηπαθφ ηξφπν πξφζβαζεο ρξεζηψλ. Βάζεη ηνπ ξφινπ πνπ ζα ηνπ έρεη 

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

αληίζηνηρσλ δπλαηνηήησλ θαη εθαξκνγψλ 

• Ρερλνινγίεο, πξφηππαθαηπξσηφθνιιαφπσο Service Oriented Architecture 

(SOA), XML based communication protocols, SSL θιπ. 

• πνζηήξημε φισλ ησλ γλσζηψλ θπιινκεηξεηψλ (browsers) 

• Γπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ θαηαρσξεκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλα έληππα – δπλαηφηεηα παξαγσγήο εθηππψζηκεο κνξθήο ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ 
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• Απφιπηε ζπκβαηφηεηα θαη ζπκθσλία κε ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο 

θαη νδεγίεο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Θα 

δηαζθαιίδεηαη απφιπηα ην ηαηξηθφ απφξξεην. 

 

 

Γηα ηελ αζθαιή κεηάδνζε θαη θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κέζνδνη θξππηνγξάθεζεο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ πξσηνθφιινπ SSL (SSL VPN 

(SecureSocketsLayervirtualprivatenetwork)).  

 

Πην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζα γίλεηαη κέζσ 

πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρήο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο (RestrictedArea). Θάζε ρξήζηεο 

ζα είλαη δηαβαζκηζκέλνο θαη ζα ππάξρνπλ νκάδεο ρξεζηψλ (users – groups). Ζ 

δηαδηθαζία ππνβνιήο δεδνκέλσλ ζα δηέπεηαη απφ ζχλνιν θαλφλσλ ππνβνιήο 

(businessrules). Δπίζεο ζα γίλεηαη θαζάξηζκα (sanitize) ζηελ ππνβνιή ησλ 

δεδνκέλσλ. Ζ είζνδνο ζην ζχζηεκα ζα γίλεηαη κέζσ νλφκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνχ 

πξφζβαζεο (username – password) ζε αζθαιέο θαλάιη (SSL) θαη νη πίλαθεο ηεο 

βάζεο κε ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ ζα είλαη θξππηνγξαθεκέλνη (MD5 hash). Νη 

θσδηθνί πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη salted θαη θξππηνγξαθεκέλνη.  

 

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 εθαξκνγήο 

 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. 

 

Γηαθύιαμε εκπηζηεπηηθόηεηαο/αθεξαηόηεηαο δεδνκέλσλ 

 

Ζ δηαθχιαμε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο (privacy) θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

ζε φιν ην εχξνο ηνπ έξγνπ ζα 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 

(SecureSocketsLayer) θαη ησλ εηθνληθψλ ηδησηηθψλ δηθηχσλ (VPN) παξέρεη αζθάιεηα 
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θαηά ηε κεηάδνζε επαίζζεησλ θαη εκπηζηεπηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο. 

 

Πηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε ην Διιεληθφ Ξιαίζην 

Ξαξνρήο πεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηα Ξξφηππα 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (e-gif) ηα νπνία έρνπλ θαηαξηηζηεί απφ ην πνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ - Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα 

πηνζεηνχλ ηελ αξρή ηνπ «Πρεδηάδνληαο γηα Όινπο» εληάζζνληαο πξνυπνζέζεηο θαη 

φξνπο πξνζβαζηκφηεηαο ζε Ρερλνινγίεο ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΡΞΔ) γηα 

άηνκα κε αλαπεξία βαζηδφκελεο ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο, ηηο νδεγίεο 

πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ WorldWide Web Consortium (W3C) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Web 

ContentAccessibilityGuidelines (WAI/WCAG). 

 

Θα δηαζθαιίδνληαη πξφηππα πνηφηεηαο θαη δηαδηθαζηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ e-health 

ΞΦ. 

 

Ρν νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα εγθαηαζηαζεί ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζηνλ 

θεληξηθφ δηαθνκηζηή (server) πνπ ζα παξαζρεζεί απφ ην έξγν θαη ζα 

παξακεηξνπνηεζεί πιήξσο. Ρν πεξηερφκελν θαη ε δνκή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζα ζπληεξείηαη απφ εμεηδηθεπκέλα θαη έκπεηξα ζηειέρε ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. 

 

Διάρηζηε ζπκβαηόηεηα κε browsers: Απαηηείηαη ειάρηζηε ζπκβαηφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαπηπρζεί κε ηνπο εμήο browsers φπνπ ζα ιεηηνπξγνχλ πιήξσο 

φιεο νη ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ρξήζε: Internet Explorer, 

MozillaFirefox, GoogleChrome. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη λα είλαη πιήξσο 

ζπκβαηή κε θπιινκεηξεηέο θηλεηψλ ζπζθεπψλ (mobilebrowsers)  

 

Πξνζβαζηκόηεηα από άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο: Ρν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα λα 

είλαη ζπκβαηφ κε ηέηνηα πξσηφθνιια θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο 

πξφζβαζεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

Ξαξνπζίαζε θαη Δθπαίδεπζε 

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 (trainthetrainer).  
 

Ν αλάδνρνο νθείιεη, κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, λα 

πξνβεί ζηελ επίδεημε θαη παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, ε νπνία ζα γίλεη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζηελ Αζήλα θαη ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ 3 

εξγάζηκεο εκέξεο. Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη επηπιένλ θαη ε εθπαίδεπζε 
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δπν (2) ζπλεξγαηψλ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζηε ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε, ελεκέξσζε θαη 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ ΝΞΠ.  

 

Ξηινηηθή θάζε – Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζσζηήο ιεηηνπξγίαο  

Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ΝΞΠ ζα αθνινπζήζεη πεξίνδνο δνθηκήο θαη ειέγρνπ 

νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

 

Ππκβαηφηεηα: φια ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΞΠ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε πιήξε 

ζπκβαηφηεηα πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. 

Σξφλνο απφθξηζεο ΝΞΠ: Ρν ΝΞΠ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί γξήγνξα θαη λα απνθξίλεηαη 

κε ηαρχηεηα θαη έγθαηξα ζηελ επεμεξγαζία θαη εμππεξέηεζε κεγάισλ πνζνηήησλ 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξίαο  κε ηαπηφρξνλε πξφζβαζε απφ πνιινχο ρξήζηεο 

(θφξηνο εξγαζίαο θαη εχξνο δψλεο). Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία επίζεο ζα πξέπεη ήδε λα έρνπλ πξνεγεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ 

πξηλ απφ ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΝΞΠ.  Ξηζαλά πξνβιήκαηα θφξηνπ εξγαζίαο 

θαη άκεζεο απφθξηζεο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζα πξέπεη λα 

δηνξζσζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν (ζθάικαηα, πξνβιήκαηα θαη ηπρφλ παξαιείςεηο). 

 

Πθνπφο ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη StressTest 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 ζχζηεκα. 

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 UserAcceptanceTests. 

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

(πεξίπνπ 300) 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 ζπζηήκαηνο. 

 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 UserAcceptanceTests 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 ηελ πξνεηνηκαζία γηα παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηείηαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ 

παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. 
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 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 

(bugfixing), 

 λα πξαγκαηνπνηήζεη φπνηεο ξπζκίζεηο, παξακεηξνπνηήζεηο, 

πξνζαξκνγέο, ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο εθαξκνγήο (finetuning), 

 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 ζπζηήκαηνο είλαη: 

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

εθαξκνγήο (debugging), 

 λα εληνπηζηνχλ θαη λα απαιεηθζνχλ ηα θξίζηκα ιεηηνπξγηθά ιάζε 

(criticalfunctionalerrors) ηεο εθαξκνγήο ηα νπνία επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηεο  αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 

Δγθαηάζηαζε 

Ρν ΝΞΠ ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ online θεληξηθφ δηαθνκηζηή ηεο πξάμεο, φπνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί θαη ε πχιε θαη ε πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο, θαη βξίζθεηαη ζηηο 
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εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. ζηελ Αζήλα. Αθνχ νινθιεξσζεί ε επηηφπηα 

εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα αθνινπζήζεη δνθηκαζηηθή 

ρξήζε ηνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ναλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα 

παξακεηξνπνηήζεη πιήξσο ην ΝΞΠ ζηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή (server) ηεο 

πξάμεοζε ζπλεξγαζία κε ην εμεηδηθεπκέλν θαη εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ 

ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. Ρν ΝΞΠ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα είλαη πξνζβάζηκν κέζσ ππνθαηαιφγνπ 

ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ ηεο πξάμεο.  

 

Δγρεηξίδην ρξήζεο - Ρεθκεξίσζε 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξηφδνπ πξνεηνηκαζίαο γηα ζέζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία 

ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηελ ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή 

ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή. Πε απηή ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 Γχν (2) νινθιεξσκέλα ειεθηξνληθά εγρεηξίδηα ρξήζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ΝΞΠ. Ρν έλα εγρεηξίδην ζα αλαθέξεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ηνπ ΝΞΠ θαη 

ζα αλαθέξεηαη ζην δηαρεηξηζηή ηεο. Ρν άιιν εγρεηξίδην ζα αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε.  

 Ρερληθή ηεθκεξίσζε, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ε αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

ηεο δνκήο ηνπ ΝΞΠ, νδεγίεο δηαρείξηζεο, νδεγίεο αζθαιείαο, νδεγίεο 

εγθαηάζηαζεο, νδεγίεο ζπληήξεζεο, νδεγίεο ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

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 ηνπ ΝΞΠ κεηά ηελ  

παξαιαβή ηνπ. 

Ρν ζχλνιν ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ ΝΞΠ ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πε 

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

φπνπ απηφ απαηηείηαη, ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο θαη λα παξαδψζεη 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηθαηξνπνηεκέλε ζεηξά ηεπρψλ ηερληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

ηεθκεξίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Ρερληθή πνζηήξημε θαη Ππληήξεζε 

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. 
 

Ναλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε 24/5 (εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο), ηειεθσληθήο θαη απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο,  επί ησλ ηερληθψλ ζεκάησλ θαη 

δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.  Ζ πιήξεο ππνζηήξημε ηνπ 
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αλαδφρνπ ζα παξέρεηαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη  ηελ νινθιήξσζε ηεζ πξάμεο/έξγνπ ήηνη 

11/2015 . Ναλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ ππεχζπλν 

επηθνηλσλίαο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ., ζηηο απαξαίηεηεο ελεκεξψζεηο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζπληήξεζεο. Θα νξηζηεί ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο επί ηερληθψλ 

ζεκάησλ, ηφζν απφ ηνλ αλάδνρν φζν θαη απφ ην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. 

 

Ν αλάδνρνοζα 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 ησλ παξαδνηέσλΞ3.IX.1 θαη Ξ3.ΗΣ.2  ηνπ έξγνπ θαη κε ρξνληθή 

δηάξθεηα σο ηελ ιήμε ηεο πξάμεο/έξγνπ ήηνη 11/2015 

 

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. 

Ξξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο δηνξζσηηθψλ 

ελεκεξψζεσλ (patches) θαη/ή βειηηψζεσλ θαη δηνξζψζεσλ (bugfixing) 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. 

Onsite 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. 
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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 (ServiceLevelAgreement) 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. 

Πηφρνο ησλ ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 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 e-mail. 

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

Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία 

Ρν ΝΞΠ πνπ ζα αλαπηπρζεί (πεγαίνο θψδηθαο, frontend, backend), θαζψο θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζα απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. Ναλάδνρνο 

νθείιεη λα παξαδψζεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή φια ηα άλσζελ αξρεία (πεγαίνο 

θψδηθαο, frontend, backend) ζην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ αλήθεη ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.. Θα ελζσκαησζνχλ ινγφηππα θαη 

αλαθνξέο ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ. θαη ηεο πξάμεο ζην ζχζηεκα. 

 

Γηα ην ηκήκα 2: 

 

Ι)Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαθνκηζηή (server) κε ην απαξαίηεην 

ζπλνδεπηηθό πιηθό (hardware) γηα ηελ θηινμελία θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο, ηεο πιαηθόξκαο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ κεραλνγξαθεκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο  

Ν αλάδνρνο νθείιεηλα αγνξάζεη, πξνκεζεχζεη, εγθαηαζηήζεη, παξακεηξνπνηήζεη θαη 

παξαδψζεη ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαθνκηζηή (server) κε ην απαξαίηεην 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ γηα ηε θηινμελία θαη ππνζηήξημε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο, ηεο 

πιαηθφξκαο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο (web-

based) εθαξκνγήο γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

ΙΙ)Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο γηα ηνλ εμνπιηζκό ησλ ππεξεζηώλ ΠΦΤ πνπ 

ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ζύζηεκα  

 

Ν αλάδνρνο νθείιεηλα αγνξάζεη θαη πξνκεζεχζεη ελελήληα (90) θνξεηνχο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (laptop) γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ΞΦ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα, θαζψο θαη έμη (6) ζηαζεξνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 
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(PCdesktop) θαη ηέζζεξηο (4) θνξεηνχο ππνινγηζηέο (laptop) γηα ηελ νκάδα 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

ΙΙΙ) Λεηηνπξγηθό ύζηεκα γηα ηνλ Server (OS), ινγηζκηθό γηα πξνζηαζία 

από ηνύο (Internet Security) θαη ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (Back-up), 

ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο Office 

 

Ν αλάδνρνο νθείιεηλα εγθαηαζηήζεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ην ζπλνδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ ζηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή (server) θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο ζέζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην εμεηδηθεπκέλν θαη 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ.  

 

Πην ΚΔΟΝΠ Γ επηζπλάπηεηαη ν πίλαθαο ειαρίζησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ-

ζπκφξθσζεο ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν  

 

2. ΓΔΝΙΚΔ – ΚΟΙΝΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. Ρα παξαδνηέα ησλ ηξηψλ παθέησλ εξγαζίαο VII, VIII, IX (δηαδηθηπαθή πχιε – 

πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο – πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα), ζα είλαη 

πιήξσο ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο θαη ζα ζπλδένληαη κε θνηλά πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο. 

2. Ρα ινγηζκηθά παθέηα πνπ ζα αγνξαζηνχλ θαη ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ 

αλάδνρν θαζψο θαη νη άδεηεο ηνπο π.ρ. ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ζνπίηεο, 

πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο , SSL θιπ ζα αλήθνπλ ζην ΘΔ.ΔΙ.Ξ.ΛΝ..  

3. Ζ εγγχεζε νιφθιεξνπ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ (hardware) θαη ινγηζκηθνχ 

(software) ζα έρεη ρξνληθή ηζρχ 2 εηψλ. 

4. Ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ θεληξηθνχ δηαθνκηζηή καδί κε ην ζπλνδεπηηθφ 

εμνπιηζκφ ηνπ π.ρ. ζπζθεπή αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζα έρνπλ πιήξε 

ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπο. 

5. Ν αλάδνρνο ζα παξέρεη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξάμεο. 

 

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: 

 

ΡΚΖΚΑ 1: 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

 Ξ3.VII.1 Γηαδηθηπαθή πχιε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ 

ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη 

5 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ  
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εθπαίδεπζεο) 

- πεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη 

ζπληήξεζεο 

 Ξ3.VII.2 Ρερληθφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη 

ηεθκεξίσζεο  

 
Απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 
ηνπ Ξ3.VII.1έσο ηε ιήμε ηνπ 
έξγνπ 

 Ξ3.VIII.1 Ξιαηθφξκα ειεθηξνληθήο 

εθπαίδεπζεο(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππεξεζηψλ ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο 

θαη εθπαίδεπζεο) 

- πεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη 

ζπληήξεζεο 

 Ξ3.VIII.2 Ρερληθφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη 

ηεθκεξίσζεο  

8 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ  
 
 
Απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 
ηνπ Ξ3.VIII.1έσο ηε ιήμε ηνπ 
έξγνπ 
 
 

 Ξ3.ΗΣ.1 Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ 

Πχζηεκα(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππεξεζηψλ ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο 

θαη εθπαίδεπζεο) 

- Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο sentinel ΞΦ 

- Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο 

εξγαζηεξηαθψλ επξεκάησλ 

- πεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη 

ζπληήξεζεο 

 Ξ3.ΗΣ.2 Ρερληθφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη 

ηεθκεξίσζεο  

24 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ έξγνπ  

 

12 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ έξγνπ  

24 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ έξγνπ  
 
Απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 
θάζε εθαξκνγήο ηνπ Ξ3.IΣ.1 έσο 
ηε ιήμε ηνπ έξγνπ 

 

 

ΡΚΖΚΑ 2: 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

 Ξ3.Σ.1 Νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

δηαθνκηζηή (server) κε ην απαξαίηεην 

ζπλνδεπηηθφ πιηθφ (hardware) γηα ηελ 

θηινμελία θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο, ηεο πιαηθφξκαο 

ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ κεραλνγξαθεκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

 Ξ3.ΣΗ.1 Ιεηηνπξγηθφ Πχζηεκα γηα ηνλ 

Server (OS), ινγηζκηθφ γηα πξνζηαζία 

απφ ηνχο (Internet Security) θαη ιήςεο 

4 εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

έξγνπ 
 
 
 
 
 
 
4εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε ηνπ 
έξγνπ 
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αληηγξάθσλ αζθαιείαο (Back-up), 

ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο Office 

 Ξ3.Σ.2 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ΞΦ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα 

 
 
6εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε 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 θαη ζε έξγα ηνπ ηνκέα γείαο 

 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-Ξξνγξακκαηηζηήο, κε ηνπιάρηζηνλ 

3εηε εκπεηξία ζε έξγα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ 

εθαξκνγψλ ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Έλαο (1) Πχκβνπινο Ξιεξνθνξηθήο-Αλαιπηήο, κε ηνπιάρηζηνλ 3εηε 

εκπεηξία ζε έξγα ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

 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: 

 Γίπισκα ζπνπδψλ αλψηαηνπ ή αλψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Θα 

εθηηκεζεί ε χπαξμε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

 Ρνπιάρηζηνλ 3εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

 Δκπεηξνγλψκνλεο γηα ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 
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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 πιένλ ζπκθέξνπζαοαπφ νηθνλνκηθή άπνςε 

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 Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά  

Βi  Ζ 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 πξνζθνξάοπεξηιακβάλεη 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 

θφζηνορσξίο ΦΞΑ. 
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 ΜΔΡΟ  Γ- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  

Α/Α Δίδνο ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Πνζόηεηα ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Φνξεηόο Η/Τ 
(laptop) 

 Ταρύηεηα Δπεμεξγαζηή >= 1 

GΗz 

 Ππξήλεο Δπεμεξγαζηή>= 2 

 Μλήκε: 4 GB - DDR3 

 Γηάζηαζε νζόλεο:>=15.6'' 

 Σθιεξόο Γίζθνο: 500GB 

 Οπηηθή κνλάδα DVD 

 Κάξηα Δλζύξκαηνπ δηθηύνπ  

Ethernet 10/100 Mbps 

 Κάξηα Αζύξκαηνπ δηθηύνπ  

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

 Δλζσκαησκέλε θάκεξα 

 Θύξα  USB 2 x USB 2.0 

 Γιώζζα: Διιεληθά 

 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα: 

Windows 7 Greek 64-bit, 

ήWindows 8 Greek 

 Οινθιεξσκέλν παθέην 

εθαξκνγώλ γξαθείνπ αλνηρηνύ 

90ηεκάρηα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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θώδηθα (Διιεληθή Σνπίηα 

Γξαθείνπ OpenOffice) 

 Τζάληα κεηαθνξάο 

 Πνληίθη κε ξνδάθη θύιηζεο 

(scrollwheel) USB (mouse) 

 

2 

ηαζεξόο Η/Τ 
(PCDesktop) 
 

 Ταρύηεηα Δπεμεξγαζηή>= 3.40 

GHz 

 Ππξήλεο Δπεμεξγαζηή >= 2 

 Μλήκε: 4 GB - DDR3 

 Σθιεξόο Γίζθνο:500GB (7200 

rpm) 

 ΟπηηθήκνλάδαDVD±RW 

Double layer 

 ΚάξηαΔλζύξκαηνπδηθηύνπEth

ernet 10/100 Mbps 

 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα: 

Windows 7 Greek 64-bit, 

ήWindows 8 Greek 

 Παθέην εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

MicrosoftOffice 2010 ή 2013  

(Έθδνζε 

SmallBusinessPremium ή θαη 

Professional, ρσξίο ζπλδξνκή) 

 Πιεθηξνιόγην Δξγνλνκηθό 

102/104 πιήθηξσλ (κε 

6 ηεκάρηα 
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72 

ειιεληθή δηάηαμε πιήθηξσλ) 

 Πνληίθη κε ξνδάθη θύιηζεο 

(scrollwheel) USB (mouse) 

 Οζόλε LED19,5'', Αλάιπζε 

1600 x 900, Γπλακηθή 

Αληίζεζε 5000000:1, Φξόλνο 

Απόθξηζεο 5 ms, Δγγύεζε 0 

θακέλσλ pixel, Δίζνδνη 1xD-

Sub 

3 
Φνξεηόο Η/Τ 
(Laptop) 

 Ταρύηεηα Δπεμεξγαζηή >= 

2,5Ghz 

 Ππξήλεο Δπεμεξγαζηή > 2 

 Γηάζηαζε νζόλεο: >= 15.6'' 

 Μλήκε: 4 GB DDR3 

 Σθιεξόο Γίζθνο: 500GB 

 Οπηηθή κνλάδαDVD 

 Κάξηα Δλζύξκαηνπ δηθηύνπ  

Ethernet 10/100 Mbps 

 Κάξηα Αζύξκαηνπ δηθηύνπ  

Wi-Fi 802.11 b/g/n 

 Δλζσκαησκέλε θάκεξα 

 Θύξα  USB 2 x USB 2.0 

 Γιώζζα: Διιεληθά 

 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα: 

Windows 7 Greek 64-bit, 

4 ηεκάρηα 
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ήWindows 8 Greek 

 παθέην εθαξκνγώλ γξαθείνπ 

MicrosoftOffice 2010 ή 2013  

(Έθδνζε 

SmallBusinessPremium ή θαη 

Professional, ρσξίο ζπλδξνκή) 

 Τζάληα κεηαθνξάο 

 Πνληίθη κε ξνδάθη θύιηζεο 

(scrollwheel) USB (mouse) 

4 

Οινθιεξσκέλν 
ύζηεκα 
Κεληξηθνύ 
Γηαθνκηζηή(Ser
ver)Rack 

 Μεηξηθή πνπ ππνδέρεηαη δύν (2) 

ηνπιάρηζηνληεηξαπύξελνπο 

επεμεξγαζηέο. 

Υπνζηήξημε πνιππύξελνπ-(σλ) 

επεμεξγαζηή-(ώλ). 

 2 εγθαηεζηεκέλνη επεμεξγαζηέο 

ηεηξαπινύ ππξήλα Xeon: 

Σπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 

εγθαηεζηεκέλνπ επεμ.: min 2.4 

GHz 

Μλήκε  Cache>=8MB αλα 

επεμεξγαζηή. 

 Μλήκε εγθαηεζηεκέλε: 32 GB 

min,  DDR3, 1333 MHz.  

Μέγηζηε κλήκε: 128 GB. 

 Σπζηνηρία ζθιεξώλ δίζθσλ: 12 x 

450 GB ζηηο 15000 rpm, 

HotSwap. Λεηηνπξγία ζπζηνηρίαο 

δίζθσλ: Hardware RAID10 

ππνζηεξηδόκελν από ην πιηθό. 

1 
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 Θύξεο: 1 x PCIe x8 Gen2, 1 x 

PCIe x4 Gen2 2x 100/1000 Mbit 

Ethernet. 2 x USB 2.0 

 Οδεγόο DVD+/-RW ROM Drive 

εληόο ηνπ θνπηηνύ ηνπ δηαθνκηζηή 

ή εμσηεξηθόο. 

 Δλζσκαησκέλν ζην θνπηί ηνπ 

δηαθνκηζηή ζηνηρεηώδνπο 

κεραληζκόο γηα ηελ επί ηόπνπ 

έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο 

θαη βιαβώλ ηνπ δηαθνκηζηή. Τν 

ελδεηθηηθό ζα είλαη ζε εκθαλέο 

κέξνο ρσξίο λα απαηηείηαη ην 

άλνηγκα ηνπ θνπηηνύ (θαηά 

πξνηίκεζε ζηελ πξόζνςε). (LCD 

Display) 

 Power Supply 

 Τερλνινγία κείσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

 Δθεδξηθό Τξνθνδνηηθό 

 ΛεηηνπξγηθόΣύζηεκα: MS 

Windows Server 2008 R2 ή MS 

Windows Server 2012 R2 

 Δπηπιένλ Λνγηζκηθό, αλ 

απαηηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο: 

MSSQLServer 2008 κε 2 CALs ή 

MSSQLServer 2012, 

MSExternalconnector 

 Λνγηζκηθό Οινθιεξσκέλεο 

Πξνζηαζίαο (InternetSecurity – 
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Serveredition): 

-Πξνιεπηηθή αλεύξεζε απεηιώλ 

- Πξνζηαζία από θαθόβνπια 

ινγηζκηθά (ηνί, spyware) 

-Πξνζηαζία ελάληηα ζε 

πξνγξάκκαηα από ηνλ ηζηό 

-Τνίρνο πξνζηαζίαο ζε επίπεδν 

ρξήζηε 

-Γπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ 

ησλ δηαδηθαζηώλ εθθαζάξηζεο θαη 

ειέγρνπ ησλ θαθόβνπισλ 

ινγηζκηθώλ όηαλ ν ππνινγηζηήο 

βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα 

-Έιεγρνο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία 

-Κεληξηθή δηαρείξηζε 

-Άδεηεο γηα 5 ρξήζηεο 

ηνπιάρηζηνλ 

 

Τύπνο θνπηηνύ δηαθνκηζηή: 

Δγθαηάζηαζε ζε ππάξρνλ ηθξίσκα 

(rackmountable) κε ξάγεο νιίζζεζεο 

εύθνιεο πξόζβαζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο 

 

Δγγύεζε: 2 εηώλ onsite (επηηόπηα 

επίζθεςε) ηελ επόκελε εξγάζηκε 
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εκέξα από ηελ αλαγγειία βιάβεο ζηνλ 

πξνκεζεπηή  

 

24/7/365 ηειεθσληθή ππνζηήξημε από 

ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία 

 

Δγθαηάζηαζε: Μεηαθνξά, πιήξε 

εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε 

νιόθιεξνπ ηνπ εμνπιηζκνύ 

 

Μνλάδα 

Σήξεζεο  - 
Απνζήθεπζεο 
Δθεδξηθώλ 
Αληηγξάθσλ 
 

Δπεμεξγαζηήο >=600ΜΗz 

Μλήκε >= 128Μb 

4 ππνδνρέο ζθιεξώλ δίζθσλ 2.5’’ ή 

3.5’’ SATA  

2 Θύξεο Γηθηύνπ ηαρύηεηαο 1000mbps 

Γπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο 

ινγηζκηθνύ ιήςεο θαη δηαρείξηζεο 

αληηγξάθσλ. 

Δγθαηεζηεκέλε Φσξεηηθόηεηα: 3.5 

ΤΒ 

(3 ηνπιάρηζηνλ εγθαηεζηεκέλνη 

δίζθνη) 

Σύλδεζε: Ethernet 

1 ηεκάρην 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

 

Λνγηζκηθό 
Λήςεο 
Αληηγξάθσλ 
Αζθαιείαο 

Γπλαηόηεηα θεληξηθήο δηαρείξηζεο. 

Γεκηνπξγία πνιηηηθώλ δηαρείξηζεο 

αληηγξάθσλ. 

Δλεκέξσζε αληηγξάθσλ κόλν κε ηηο 

δηαθνξέο θαη όρη κε ην ζύλνιν ησλ 

αξρείσλ. 

Λήςε αληηγξάθνπ αλνηρηήο βάζεο MS 

1 ηεκάρην 

 
 
 
 

ΝΑΙ 
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SQL. 

Πιήξε ζπκβαηόηεηα θαη ιεηηνπξγία 

κε ηελ Μνλάδα Τήξεζεο – 

Απνζήθεπζεο Δθεδξηθώλ Αληηγξάθσλ 

θαη ην Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα ηνπ 

Γηαθνκηζηή 

 

Γενικές παραηηρήζεις επί ηων ηεχνικών προδιαγραθών: 

Τα άλσζελ ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα δεηνύκελα θαη’ ειάρηζηνλ. 

Η εγγύεζε λα έρεη ρξνληθή ηζρύ 2 εηώλ θαη λα πεξηιακβάλεη όια ηα άλσζελ 

δεηνύκελα εμαξηήκαηα. Η εγγύεζε απηή θαιύπηεη νπνηνδήπνηε πιηθό από 

ηα άλσζελ θαζώο θαη ηελ εξγαζία δηάγλσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

• Η πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ κεηαθνξά θαη πιήξε 

εγθαηάζηαζε νιόθιεξνπ ηνπ άλσζελ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

• Τα πξνζθεξόκελα εμαξηήκαηα λα εμαζθαιίδνπλ πιήξε 

ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ζπκβαηόηεηα κεηαμύ ηνπο. 
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ΜΔΡΟ  E 
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. 
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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 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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ΜΔΡΟ  Σ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
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