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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2021 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» 

 Υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων» με Κωδικό ΟΠΣ 5070973 

 

CPV: 79999100-4 «Υπηρεσίες σάρωσης», και συμπληρωματικών  

CPV: 72212900-8 «Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών»  

 

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

Προϋπολογισμός σύμβασης: 7.250.280,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός δικαιωμάτων προαίρεσης: 3.625.140,00 € ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 30/06/2021 

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/06/2021 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

 «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» 

 

 

Α ΘΗΝΑ, 2021 

 
 

 

 





 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λυκούργου 12,  
ΤΚ 10551, Αθήνα 
Πληρ.: Μ. Μουραφέτης, Β. Χρυσοβιτσιώτη 
 2131500208-095 
e-mail: economics@mtpy.gr  
              m.mourafetis@mtpy.gr 
              

  
 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
 
Αθήνα, 26.05.2021 
Α.Π.: 23538 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Α/Α Συστήματος: 132995 

Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Ψηφιακή Αναβάθμιση του 
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» συνολικού προϋπολογισμού 7.250.280,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.847.000,00 €, ΦΠΑ: 1.403.280,00 €), με 
δικαίωμα προαίρεσης αύξησης του φυσικού αντικειμένου έως 30% επί του εκτιμώμενου πόσου της 
σύμβασης, αξίας 2.175.084,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.754.100,00€ 
χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ προαίρεσης: 420.984,00 €) και με δικαίωμα προαίρεσης για συντήρηση έως του ποσού 
των 1.450.056,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.169.400,00€, ΦΠΑ 24% 
280.656,00€). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 
10.875.420,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 8.770.500,00€, 
ΦΠΑ: 2.104.920,00€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποστολής 
για δημοσίευση στην Επίσημη 

εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

19/05/2021 

 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής 
Υποβολής Προσφορών 

27/05/2021 

Ημέρα 
Πέμπτη 

Ώρα 
15:00 

 
Δικτυακός Τόπος Ηλεκτρονικής 

Υποβολής Προσφοράς: 

mailto:economics@mtpy.gr
mailto:m.mourafetis@mtpy.gr




 
Καταληκτική Ημερομηνία Ηλεκτρονικής 

Υποβολής των Προσφορών 
23/06/2021 

Ημέρα 
Τετάρτη 

Ώρα 
15:00 

 
Διαδικτυακή Πύλη  

http://www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης 

των Προσφορών  
30/06/2021 

Ημέρα 
Τετάρτη 

Ώρα 
10:00 π.μ. 

Προϋπολογισμός αρχικού έργου:  
5.847.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι  
7.250.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
- προϋπολογισμός δικαιώματος 

προαίρεσης φυσικού αντικειμένου:  
έως του ποσού των 1.754.100,00€ πλέον 
Φ.Π.Α., ήτοι 2.175.084,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  

- προϋπολογισμός δικαιώματος 
προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης 
έως του ποσού των 1.169.400,00€ 
πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 1.450.056,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Συνολική εκτιμώμενη αξία: 8.770.500,00€ 
πλέον ΦΠΑ, ήτοι 10.875.420,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Διάρκεια: 18 μήνες 

Παραρτήματα της διακήρυξης:  
Ι. Αναλυτική Περιγραφή 
φυσικού & Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης 
ΙΙ. Πίνακας Συμμόρφωσης – 
Τεχνικές Προδιαγραφές – 
Απαιτήσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής 
ΙΙΙ. ΕΕΕΣ 
IV. Υποδείγματα Εγγυητικών 
Επιστολών 
V. Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς 
VI. Υπόδειγμα Τεχνικής 
Προσφοράς 
VII. Εγχειρίδιο Κανονισμού 
Μερισμάτων 

Τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr TOY E.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 
Η προμήθεια και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79999100-4 (Υπηρεσίες σάρωσης), 72212900-8 (Διάφορες 
υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών). 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
της παρούσας διακήρυξης.  

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρω ζητουμένων και όχι για μέρος του έργου.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η: 23/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα : 
15:00  

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» ορίζεται η: 30/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 10:00 π.μ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα κάτωθι Κεφάλαια και Παραρτήματα του 
παρόντος τεύχους της Διακήρυξης, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr%CF%84%CE%BF%CF%85/
http://www.promitheus.gov.gr%CF%84%CE%BF%CF%85/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ. 
 
 
 

         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 
Επωνυμία ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

(Μ.Τ.Π.Υ.) 
Ταχυδρομική διεύθυνση Λυκούργου 12 
Πόλη Αθήνα 
Ταχυδρομικός Κωδικός 105 51 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 
Κωδικός ΝUTS GR 300 
Τηλέφωνο 2131500208 - 2131500095  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  m.mourafetis@mtpy.gr, economics@mtpy.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες Μιλτιάδης Μουραφέτης, Βασιλική 

Χρυσοβιτσιώτη  
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο(URL) www.mtpy.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ειδικό Ταμείο του Κράτους, επικουρικής συνταξιοδότησης των τακτικών 
πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο δεν αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά 
συνιστά αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων,  
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο Προορισμός του Ταμείου σύμφωνα με το Π.Δ. 
422/81 «… η κατ΄ αναλογία του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχή μερίσματος εις τους μετόχους του 
Ταμείου και τας οικογένειας αυτών…» κατά τρόπο δίκαιο και σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις 
εξασφαλίζοντας παράλληλα, λόγω της επιτασσόμενης αναλογίας του πόσου των καταθέσεων με το ποσό 
του μερίσματος, τη βιωσιμότητά του σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Παρέχει μέρισμα, επιστρέφει δηλαδή τις συσσωρευμένες καταθέσεις στους μετόχους και στις οικογένειές 
τους, εξυπηρετώντας τους με φιλικό και αξιόπιστο τρόπο με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, 
διαφάνεια και εντιμότητα, με σεβασμό στις νομικές προϋποθέσεις, χρησιμοποιώντας ολοένα και 
περισσότερο τις τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σε διαρκή βάση στην επιμόρφωση και βέλτιστη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του 
Μ.Τ.Π.Υ. www.mtpy.gr  
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.mtpy.gr  
 

mailto:m.mourafetis@mtpy.gr
mailto:economics@mtpy.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mtpy.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mtpy.gr/




 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων του άρθρου 
27 του ν. 4412/2016.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑ Ε4631. Η εν λόγω δαπάνη για την λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ.  του οικονομικού έτους 2021. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός 
ενάριθμο έργου 2021ΣΕ46310004) (ΑΔΑ ΨΜΚΡ46ΜΠΥΓ-ΝΨ0). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 
1 της Πράξης: «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» η οποία έχει ενταχθεί 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με βάση την με ΑΠ. 702/22-04-2021 
Απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5070973. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ) αποτελεί το πρώτο ασφαλιστικό ίδρυμα στη χώρα 
μας και καλύπτει τους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα. Το Ταμείο υπολογίζει και καταβάλει 
μερίσματα στους δικαιούχους. Το ΜΤΠΥ διατηρεί αρχείο με στοιχεία για περισσότερους από 600.000 
Δημοσίους Υπαλλήλους, αριθμός που ξεπερνά το 70% του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων. Στα πλαίσια 
της Ψηφιακής στρατηγικής και του προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα, έχει 
σχεδιαστεί ο πλήρης Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΜΤΠΥ.  

To ΜΤΠΥ απασχολεί 110 εργαζόμενους, οι οποίοι αντλούν στοιχεία από τους φακέλους του Μητρώου 
Εργαζομένων και ενημερώνουν τους ασφαλιστικούς φορείς και το Κράτος.  

Η ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων και η ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΠΥ, θα βελτιώσει την 
εργασία του προσωπικού του Ταμείου και θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση του χρόνου διεκπεραίωσης των 
αιτημάτων των συναλλασσόμενων, θα δώσει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα στοιχεία, ενώ 
θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση ψηφιακών αιτημάτων άλλων φορέων αλλά και των πολιτών.  

Το παρών έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ταμείου, 
έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη η γρήγορη απονομή των συντάξεων το οποίο αποτελεί βασική 
πολιτική επιλογή. 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

• Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΠΥ (Φάκελοι Μητρώου εργαζομένων). 
• Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΠΥ 
• Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο 

πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, 
tablets Κλπ). 

• Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης για 
την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση 
υποθέσεων κ.λ.π). 

• Μετάπτωση των δεδομένων στα νέα συστήματα 
• Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με συστήματα και μητρώα του Δημοσίου για τη γρήγορη 

απονομή σύνταξης 





 
• Σχετικός Εξοπλισμός και λειτουργικά συστήματα 
• Εκπαίδευση των χρηστών 
• Δράσεις δημοσιότητας 

Αναλυτικότερα: 

1. Ψηφιοποίηση των φακέλων Μητρώου εργαζομένων 

Το προς ψηφιοποίηση αρχείο του ΜΤΠΥ περιλαμβάνει τους φακέλους Μητρώου εργαζομένων 
(περισσότεροι από 600.000 Φάκελοι Προσωπικού).  

Ο κάθε φάκελος περιλαμβάνει περίπου 67 σελίδες Α4 και Α3 ενώ ο συνολικός αριθμός των σελίδων προς 
ψηφιοποίηση υπολογίζεται περί τις 40.000.000 σελίδες. 

Κάθε φάκελος αντιστοιχεί σε ένα αριθμό Μητρώου μετόχου/μερισματούχου. Ο αριθμός Μητρώου θα 
αποτελεί και την ονομασία κάθε φακέλου. 

Παράλληλα υπάρχουν περίπου 1000 (δεμένοι) τόμοι στοιχείων με 1000 σελίδες ανά τόμο (κατά 
προσέγγιση). 

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να σαρωθούν, να γίνει ο καθαρισμός και η κανονικοποίηση των δεδομένων, 
να καταχωρηθούν τα απαραίτητα μεταδεδομένα, να γίνει οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) και να 
αποθηκευτούν με βέλτιστες πρακτικές αποθήκευσης. Τα μεταδεδομένα που απαιτούνται με βάση τη φύση 
του αρχείου για την επίτευξη των στόχων του έργου, είναι ο αύξων αριθμός μητρώου που αναφέρει ο κάθε 
φάκελος.  

2. Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του Οργανισμού, Ανάπτυξη Εφαρμογών, Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες. 

Στα πλαίσια του έργου είναι απαραίτητη η αναβάθμιση των υπαρχόντων εσωτερικών Πληροφοριακών 
συστημάτων με προβλέψεις για υποδοχή του ψηφιοποιημένου υλικού και των σχετικών στοιχείων. Επίσης 
προβλέπεται η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων με άλλα συστήματα του Δημόσιου 
Τομέα (π.χ. ΓΓΠΣ, ΕΑΠ κλπ).  

Παράλληλα θα αναπτυχθούν εφαρμογές για κινητές συσκευές οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο 
πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, tablets κλπ).  

Τέλος θα αναπτυχθούν Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης 
Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, 
παρακολούθηση υποθέσεων κ.λ.π). Στην υλοποίηση του συστήματος θα πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη 
Το σύστημα αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί η εύκολη και γρήγορη διαχείριση του ιστορικού αρχείου με την 
χρήση τεχνικών big data. Όλο το υλικό θα περάσει από ειδικά φίλτρα καθαρισμού και παραγωγής 
αυτόματων δεδομένων (OCR).  

Αναλυτικότερα τα υποσυστήματα που θα αναβαθμιστούν ή αναπτυχθούν εξ αρχής είναι: 

• Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων 
• Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων 
• Σύστημα διαχείρισης αποφάσεων  
• Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 
• Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών 
• Οφειλές και Υποχρεώσεις 
• Δάνεια προς Μετόχους 
• Συνεδριάσεις και Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 
• Αποφάσεις κανονισμού και μεταβολής Μερισμάτων 
• Υπολογισμού και ανάλυσης μερισμάτων 
• Λογιστική Δημοσίου 





 
• Διαδικτυακή πύλη (Portal) 

Προβλέπεται επίσης στα πλαίσια του έργου η ανάπτυξη περιβάλλοντος δοκιμών και εκπαιδεύσεων. 

Για τα προαναφερόμενα θα παρασχεθούν υπηρεσίες ανάλυσης απαιτήσεων, υλοποίησης και 
παραμετροποίησης εφαρμογών, ενώ προβλέπεται και η μετάπτωση των δεδομένων του υπάρχοντος 
συστήματος στο νέο περιβάλλον. 

3. Απαραίτητος Εξοπλισμός  

Για το ανωτέρω παραγόμενο αρχειακό ψηφιακό υλικό (το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς), θα χρειαστεί 
σημαντικός αποθηκευτικός χώρος για την ασφαλή φύλαξη περίπου 100.000.000 εικόνων και τη σχετική 
βάση στοιχείων αναζήτησης του ανωτέρου αρχειακού υλικού. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του έργου θα 
γίνει η προμήθεια κι εγκατάσταση της ακόλουθης υποδομής:  

• Database Server 

• Web / Application Server  

• Server Διαδικτυακής Πύλης 

•  File Server  

• Development Server 

• Domain Controllers  

• Backup Server 

• Storage 

• Μεταγωγείς  

• Λειτουργικά Συστήματα για όλους τους εξυπηρετητές τύπου Windows Server ή Linux 

• Λογισμικό εικονικών μηχανών για το σύνολο της υποδομής το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ενεργό support από τον ίδιο τον κατασκευαστή.  

• Βάση Δεδομένων και λοιπό λογισμικό συστήματος 

• εκατόν είκοσι (120) Προσωπικοί Η/Υ (110 «βασικός τύπος» και 10 «προηγμένος») 

• Εργαλεία ανάπτυξης Εφαρμογών για 5 χρήστες  

• Τέσσερις (4) άδειες χρήσης Rm/Cobolv.12.14 για  Windows ή νεότερη 

• Τέσσερις (4) άδειες  Delphi Enterprize 10.1.2 

 

4.  Δράσεις Δημοσιότητας 

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις δημοσιότητας. Οι δράσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
για την ενημέρωση του κοινού, αλλά και για τη δημόσια διοίκηση. Μέσω αυτών θα κοινοποιηθούν τα 
αποτελέσματα του έργου και θα πρέπει να επικοινωνηθεί με το σωστό τρόπο τόσο στα στελέχη του 
δημοσίου όσο και στους πολίτες της Χώρας. 

5. Εκπαίδευση Χρηστών 

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στους χρήστες του φορέα.  

Η ενημέρωση των εξωτερικών χρηστών του συστήματος θα καλυφθεί από τις εκπαιδευτικές και 
ενημερωτικές ημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στις δράσεις δημοσιότητας του έργου. 

 





 
Τέλος, για το σύνολο των παραπάνω δράσεων θα υλοποιηθούν οι παρακάτω υπηρεσίες: 

• Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, για την ανάλυση απαιτήσεων των υποσυστημάτων και την 
επικαιροποίηση του εξοπλισμού. 

• Υποστήριξη της Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας του συστήματος. 
• Υπηρεσίες Εγγύησης 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προς προμήθεια είδη, κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79999100-4 (Υπηρεσίες σάρωσης), 72212900-8 (Διάφορες 
υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών). 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρω ζητουμένων και όχι για μέρος του έργου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να διασφαλίσει την καλή εκτέλεση του έργου και την έγκαιρη παράδοση 
του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, έχει αποφασίσει να αναθέσει μια σύμβαση υπό την μορφή 
ενιαίου προϋπολογισμού και όχι χωριστών τμημάτων. Η κατηγορία των προμηθευομένων ειδών κατά το 
Κοινό Λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV) εντάσσει τα είδη στο 79999100-4 (Υπηρεσίες σάρωσης) και 
στο 72212900-8 (Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών) 
και επιβεβαιώνει αυτήν την αναγκαιότητα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.250.280,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.847.000,00 €, ΦΠΑ: 1.403.280,00 €).  

Μετά την σύναψη της αρχικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης έως 30% με αύξηση του φυσικού αντικειμένου του 
έργου της σύμβασης, αξίας 2.175.084,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Αξία προαίρεσης: 1.754.100,00€ 
χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ προαίρεσης: 420.984,00 €).  

Πριν την λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει τη άσκηση δικαιώματος 
προαίρεσης για συντήρηση έως του ποσού των 1.450.056,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.169.400,00€, ΦΠΑ 24% 280.656,00€), με βάση την Οικονομική Προσφορά 
του Υποψηφίου Αναδόχου, για τις υπηρεσίες συντήρησης (όπως αυτές περιγράφονται στην Παρ. 7.1.11.4). 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 10.875.420,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 8.770.500,00€, ΦΠΑ: 
2.104.920,00€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες (18 μήνες) συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
επανυποβολής παραδοτέων. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
«Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
«Πίνακες συμμόρφωσης-Τεχνικές προδιαγραφές-Απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής» της παρούσας 
διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών 
που περιγράφονται, λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο αποτελείται από ένα σύνολο πολύπλοκων και 
αλληλοσυνδεόμενων, αλληλοσχετιζόμενων και αλληλοτροφοδοτούμενων υπηρεσιών και προϋποθέτει 
ενιαία εκτέλεση από έναν οικονομικό φορέα - ανάδοχο. Ειδικότερα, τα αντικείμενα του έργου είναι σε 
απόλυτο βαθμό συνδεδεμένα μεταξύ τους και δεν είναι εύλογο να προσφέρονται διακριτά από 
διαφορετικούς Αναδόχους στο πλαίσιο της σύμβασης, καίτοι τα παραδοτέα αφορούν ένα σύνολο από 





 
κατάλληλα παραμετροποιημένα μέρη (υλικό και λογισμικό), ώστε να αποτελούν ένα Ενιαίο Πληροφοριακό 
Σύστημα, που θα καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες με τρόπο ολιστικό, όπως αναλυτικά έχει περιγραφεί 
στις οικείες τεχνικές προδιαγραφές.  Περαιτέρω, η αλληλουχία των επί μέρους ενεργειών και η ανάγκη 
καθολικής παραμετροποίησης (οριζόντια προσέγγιση και ενιαία αρχιτεκτονική υλοποίηση) του 
πληροφοριακού συστήματος είναι αυτές που επιβάλλουν ως πλέον ορθολογική την ανάθεση της σύμβασης 
σε έναν Ανάδοχο ώστε να εξυπηρετηθεί με το καλύτερο, ποιοτικά, διαχειριστικά και αποτελεσματικά τρόπο 
ο σκοπός της.  Λόγω της προαναφερθείσας πολυπλοκότητας και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, κρίνεται σκόπιμο όπως η υποστήριξη και συντήρησή του, 
πραγματοποιείται από ένα μοναδικό Ανάδοχο.  
Ο χωρισμός του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης σε τμήματα και η ανάδειξη μέσω της διαγωνιστικής 
διαδικασίας περισσοτέρων του ενός αναδόχων συνεπάγεται δυσχέρειες στην εκτέλεση της σύμβασης. Και 
τούτο διότι, κατά κοινή λογική, η εκτέλεση του συγκεκριμένου αντικειμένου της σύμβασης, λόγω της 
ιδιαιτερότητας αυτού, από περισσοτέρους αναδόχους, οδηγεί, μεταξύ άλλων, σε έλλειψη συντονισμού 
μεταξύ των αναδόχων και σε διάφορη μεθοδολογική προσέγγιση από τον κάθε ανάδοχο. Επιπροσθέτως, η 
παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών από περισσότερους του ενός αναδόχους, οδηγεί, εξαιτίας του 
κατακερματισμού του αντικειμένου της σύμβασης σε δημιουργία κενών μεταξύ των οριζόντιων και των 
κάθετων λειτουργιών και σε αδυναμία κατάρτισης ενιαίων τεχνολογικών υποδομών ΤΠΕ.  
Τέλος το ιδιαίτερο αντικείμενο των σχετικών υπηρεσιών, και του πλήθους και τεχνικής ιδιαιτερότητας του 
προς προμήθεια εξοπλισμού θα έθετε σε διακινδύνευση την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης καθώς 
και τις θεμελιώδεις αρχές της διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, της προσβασιμότητας, του 
οικονομικά προσιτού χαρακτήρα, της διαθεσιμότητας και της πληρότητας. 
Για όλους τους ως άνω λόγους  γίνεται σαφές ότι η αποτελεσματικότητα, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, 
η αντιμετώπιση των κινδύνων υλοποίησης, η άμεση προσαρμογή στις ανάγκες που παρουσιάζονται στη 
διάρκεια υλοποίησης ενός έργου, απαιτούν σημαντικά υψηλή τεχνογνωσία, επάρκεια (σε ανθρώπινους και 
μη) πόρους και κατάλληλη προετοιμασία και αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της ανάθεσης της 
σύμβασης έργου σε έναν Ανάδοχο 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

1) του Ν. 1497/84 Νόμος 1497 της 26/27.11.84. Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση 
επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. (Α` 108).  

2) του άρθρ. 24 (περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος) του Ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών 
Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις», (A’ 43), όπως ισχύει. 

3) του Ν. 2533/1997 (A’ 228) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει  
4) του Ν. 2472/1997 (Α΄ 50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
5) του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως 

ισχύει 
6) του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004, «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και 

λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α’102), όπως ισχύουν. 
7) του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

8) του άρθρου 6 του ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με 
αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια –Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
(Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», (Α’ 51) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 





 
9) του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», 

10) του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (Α’ 141). 
11) του ν. 3959/2011 (Α’ 93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» 
12) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
13) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει. 

14) του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 
120), όπως ισχύει 

15) του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 
4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», (Α’167) 

16) του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» 

17) του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 
318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 

18) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

19) του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», ( Α΄ 
29). 

20) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει 

21) του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», (Α΄ 94). 

22) του άρθρου 70 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την 
κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 236). 

23) του π.δ. 82/1996 (A’ 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα»  

24) του π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64),  

25) του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
(Α’141) 

26) του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
(Α΄ 34) 

27) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», (Α’ 145). 
28) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 210). 
29) της υπ’ αριθμ. 20977/2007/23.8.2007 (Β’ 1673) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με θέμα : «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 





 
30) της υπ’ αριθμ. 35130/739/2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «αύξηση των χρηματικών 

ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», (Β’1291) 

31) της υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», (Β΄ 969),  

32) της υπ’ αριθμ. 167/27.2.2015 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ’ 103) 

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

34) της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

35) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω κι αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

36) Του π.δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» (ΦΕΚ 186/Α/23-09-1997), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τους ν. 3166/2003, ν. 3444/2006 καθώς και με το ν. 3688/2008 και 
ισχύει. 

37) του Π.Δ. 422/1981 (ΦΕΚ 114/Α) «Κωδικοποίηση των περί Μ.Τ.Π.Υ. διατάξεων», όπως 
τροποποιήθηκε & ισχύει, 

38) της εγκυκλίου με αριθ. πρωτ. 11813/749/20‐10‐2010 του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Πιστοποίηση εταιρειών παροχής διαφημιστικών 
υπηρεσιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008 (Α'163)». 

39) Τo έγγραφo με αριθμ. πρωτ. 346/5-7-2018 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 
Πολιτικής με θέμα: «Αίτημα για παροχή σύμφωνης γνώμης σε πρόταση για εξειδίκευση δράσης» 
και το απαντητικό έγγραφο της ΓΓΨΠ με αριθμ.πρωτ.12528/27-8-2018 με θέμα: «Συμβατότητα 
πρότασης «Ψηφιακό Μέρισμα και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού 
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)» με Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021» 

40) την υπ’ Α.Π. 12528/2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί έγκρισης του εντύπου εξειδίκευσης της πρότασης του με Τίτλο: 
«Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» ως σύμφωνη με την Εθνική 
Ψηφιακή Στρατηγική. 

41) την υπ’ αριθμ. 702/22.04.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας περί έγκρισης της ένταξης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα του ΕΣΠΑ 2014-2020, του Έργου 
«Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» στη ΣΑΕ 4631 και με κωδικό 
ενάριθμο έργου: 2021ΣΕ46310004 (ΑΔΑ ΨΜΚΡ46ΜΠΥΓ-ΝΨ0). 

42) της απόφασης που ελήφθη κατά τη 22η/18-05-2021 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. (θέμα ΕΗΔ-3-
ΑΔΑ 94ΒΒΗ-ΑΕΗ-ΑΔΑΜ 21REQ008623610) με την οποία συγκροτήθηκε η πενταμελής Επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
του έργου «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής. 

43) Η υπ'αριθμ.137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της 





 
υπ'αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο 
"Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ'αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚΒ'1822) 
Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ5968/τ.Β'31.12.2018). 

44) Την με αριθμό 2628/6-11-2019 (ΦΕΚ Β’ 4201/19-11-2019 Απόφαση με θέμα: «Ορισμός της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-
ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 
Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του. 

45) Την από 11-11-2020 και 27-11-2020 διαβούλευση και τα αποτελέσματα αυτής. 
46) την υπ’ αριθμ. 702/22.04.2021 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου Τομέα του ΕΣΠΑ 2014-2020, του Έργου «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου 
Πολιτικών Υπαλλήλων» στη ΣΑΕ 4631 με κωδικό ενάριθμο έργου: 2021ΣΕ46310004 (ΑΔΑ 
ΨΜΚΡ46ΜΠΥΓ-ΝΨ0. 

47) Την απόφαση που ελήφθη κατά τη με αρ 22η/18-05-2021 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. (θέμα 
ΕΗΔ-3-ΑΔΑ: 94ΒΒΗ-ΑΕΗ – ΑΔΑΜ: 21REQ008623610) με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η 
διενέργεια του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ψηφιακή Αναβάθμιση 
του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16- 10-2013. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 
30/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 
της Αναθέτουσας Αρχής, της Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού της Αναθέτουσας 
(εφεξής «Επιτροπή Διαγωνισμού») εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19/06/2021 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 132995 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στον ιστότοπο της 
Αναθέτουσας: https://www.mtpy.gr/ 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://et.diavgeia.gov.gr/




 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

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

1. η από 19/05/2021 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι 14/06/2021, ημέρα Δευτέρα και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

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

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 
φορέα. 

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

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





 
και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης.  

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της παραγράφου 2.2.2 να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του 
Παραρτήματος IV, ενώ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της παραγράφου 4.1 να συνταχθεί σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα Β του Παραρτήματος IV. 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής 
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην 
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες, περί κατανομής των 
ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να 
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της Σύμβασης.  

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 
διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 2% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή εκατόν δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα 
ευρώ (116.940,00€) σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος ΙV. 

2. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι 
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. 





 
3. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 2.4.5 της παρούσας, δηλαδή τουλάχιστον δεκατρείς (13) μήνες, 
ήτοι μέχρι 30/07/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η 
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  

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

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

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

5. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.2 δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για υπογραφή της σύμβασης. 

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

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

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

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

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 





 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

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

O οικονομικό φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, 

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

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

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

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

2.2.3.2 Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
παράβασης της εργατικής νομοθεσίας 

Στις ακόλουθες περιπτώσεις ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης: 

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

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα 
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή 
δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας 
εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους 
όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 





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

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

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

2.2.3.4 Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. Η 
αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά 
την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 και άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

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

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

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

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

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





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

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

2.2.3.5 Εθνικός λόγος αποκλεισμού 

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

2.2.3.6 Αποκλεισμός σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της διαδικασίας  

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

2.2.3.7 Απόδειξη αξιοπιστίας παρά το λόγο αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») 

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

2.2.3.9 Γενικός Αποκλεισμός από Δημόσιες Συμβάσεις 

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

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





 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η καταλληλότητα μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη 
της ένωσης/κοινοπραξίας. 

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν μέσο όρο ετήσιου γενικού κύκλου 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων, ήτοι 2017, 2018, 2019,  διαχειριστικών χρήσεων, ίσο ή μεγαλύτερο 
από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σε περίπτωση 
που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα 
πρέπει να είναι ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του Έργου.  

Συμπληρώνεται από τους υποψήφιους αντίστοιχα η Παράγραφος Β του Μέρους IV του ΕΕΕΠ. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

I. Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και 
τεχνογνωσία στο πλαίσιο αντιστοίχων Έργων με το υπό ανάθεση Έργο. Συγκεκριμένα απαιτείται, να έχει 
υλοποιήσει επιτυχώς ο ίδιος (συμμετοχή 100%) ή να έχει συμμετάσχει ως μέλος ένωσης εταιριών με ποσό 
άνω των 600.000,00€ σε έργα οργανισμών/φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου ή του 
Ιδιωτικού Τομέα, κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη (τρέχον έτος προκήρυξης του διαγωνισμού, συν τα 
τέσσερα προηγούμενα- ως έτος θεωρείται το σύνολο των ημερών από 1/1 έως 31/12), τα οποία να αφορούν 
σε 

 
Α. υλοποίηση ενός έως τρία έργου/α που να αφορούν πληροφοριακό σύστημα, προϋπολογισμού 
τουλάχιστον για το ένα εξ αυτών 1.200.000,00€ πλέον ΦΠΑ, τα οποία μεμονωμένα ή και συνδυαστικά 
να καλύπτουν όλα τα ακόλουθα πεδία:  

1. Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση εξοπλισμού  
2. Υλοποίηση ή/και Επέκταση ή/και Συντήρηση λειτουργικότητας έργου το οποίο 
βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία, σε Ασφαλιστικό Ταμείο ή/και Μετοχικό Ταμείο με 
τουλάχιστον 100.000 μέλη και με τουλάχιστον 40 εσωτερικούς χρήστες. ‘’ 





 
και 

Β. υλοποίηση έως πέντε (5) έργα ψηφιοποίησης συνολικού προϋπολογισμού κατ’ ελάχιστο 
1.500.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ τα οποία να περιλαμβάνουν σάρωση τουλάχιστον 
3.000.000 σελίδων και τα οποία να περιλαμβάνουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά  

• καταχώρηση μεταδεδομένων,  
• οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) και  
• διαχείριση ψηφιοποιημένου υλικού. 

 
II. να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες (επαγγελματικά προσόντα) για την 

ανάληψή του έργου. Η προτεινόμενη ομάδα έργου να περιλαμβάνει τουλάχιστον στελέχη με τα 
ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα: 

• Υπεύθυνο Έργου (Project Manager) με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον 10 
έτη επαγγελματική ενασχόληση σε Διαχείριση Έργων Ανάπτυξης ολοκληρωμένων 
πληροφοριακών συστημάτων με επαγγελματική πιστοποίηση στην διοίκηση έργων (πχ. PMI) 
και με 5ετή εμπειρία στην στελέχωση ομάδας έργου για τον σχεδιασμό ή/και υλοποίηση 
έργου πληροφοριακού συστήματος Ασφαλιστικού Ταμείου ή/και Μετοχικού Ταμείου ή/και 
οργανισμό/φορέα του Δημοσίου του ευρύτερου Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.  

• Δύο στελέχη με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και υποστήριξη 
εφαρμογών λογισμικού Ασφαλιστικού Ταμείου ή/και Μετοχικού Ταμείου ή/και 
οργανισμό/φορέα του Δημοσίου του ευρύτερου Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα. 

• Πέντε (5) στελέχη με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στην ψηφιοποίηση και καταχώριση 
δεδομένων  

• Ένα (1) στέλεχος με πενταετή (5) εμπειρία στη διαχείριση βάσεων δεδομένων 
• Το 50% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους του 

Υποψήφιου Αναδόχου, όπως εμφανίζονται στην Μισθολογική Κατάστασή του, η οποία 
απαιτείται να προσκομισθεί. (Βλ. 2.2.9.2 Παρ. Β.4 Πίνακας των μόνιμων υπαλλήλων του 
υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου). Σε περίπτωση στήριξης στην 
εμπειρία τρίτων (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων), 
τότε το 50% του ανθρωποχρόνου του τρίτου θα πρέπει να καλύπτεται από υπαλλήλους του 
τρίτου. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει  

• πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 
κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό ή ινστιτούτο, 

• Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 
κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό ή ινστιτούτο, για ασφάλεια πληροφοριών. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο του έργου 
και συγκεκριμένα στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και 
ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, καταχώρισης , συλλογής δεδομένων και οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη. 

Για τα ανωτέρω, είναι αποδεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας 
πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 





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

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

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

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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

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

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

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

Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος οικονομικός φορέας υποχρεούται 
να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς.  

Εφόσον το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται ο υποψήφιος να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτο υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά 
τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και για τους 





 
υπεργολάβους, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς. 

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

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

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

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

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

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





 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.. 

γ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2.γ πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του προσωρινού αναδόχου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

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

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

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

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

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

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





 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.  

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

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων 
του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (2017, 2018, 2019), για τις οποίες έχουν δημοσιευτεί 
ισολογισμοί. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους πριν του έτους του 
διαγωνισμού δεν έχει δημοσιευθεί, οι προσφέροντες υποβάλουν ισοζύγιο μηνός Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους πριν του έτους του διαγωνισμού, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Ειδικός 
Κύκλος Εργασιών για τη χρήση του προηγούμενου έτους πριν του έτους του διαγωνισμού και από ποιους 
λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός.  

Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, 
υποβάλλονται αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων ή δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για 
το εν λόγω χρονικό διάστημα. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί 
του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με 
αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης 
κλπ). Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

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

Α) Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναφορικά με το 2.2.6 α) οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση Συμμετοχής καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία Τεκμηρίωσης: 





 
• κατάλογο των παραδόσεων / υπηρεσιών που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά την τελευταία 5ετία ή 

ολοκληρώθηκαν από τους οικονομικούς φορείς, σε οργανισμούς/φορείς του Δημοσίου ή του 
ευρύτερου Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα, σε προγενέστερο των πέντε (5) ετών χρονικό διάστημα  

Οι παραδόσεις/παροχές υπηρεσιών που θα αναφερθούν από τον οικονομικό φορέα στον κατάλογο, 
αποδεικνύονται με ανάλογα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις από τους οργανισμούς/φορείς του Δημοσίου ή του 
ευρύτερου Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα όταν πρόκειται για έργα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς κατά 
την τελευταία 5ετία  

Β) Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναφορικά με το 2.2.6 β) οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση Συμμετοχής καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία Τεκμηρίωσης:  

• Πίνακας των στελεχών της Ομάδας Έργου, που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Θα 
συνταχθούν οι πίνακες σύμφωνα με τα κάτωθι υποδείγματα ανάλογα με την σχέση που έχει το 
στέλεχος με τον Υποψήφιο Ανάδοχο 

Πίνακας των μόνιμων υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου 

Α/Α 
Εταιρεία (σε 
περίπτωση Ένωσης/ 
Κοινοπραξία) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους ομάδας 
Έργου 

Θέση στην Ομάδα 
Έργου 

Ανθρωπομήν
ες 

Ποσοστό 
συμμετοχή
ς (*) 

      

      

      

    

 

Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου, που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου,  

Α/
Α 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους ομάδας 
Έργου 

Θέση στην Ομάδα 
Έργου 

Ανθρωπομή
νες 

Ποσοστό 
συμμετοχ
ής (*) 

      

      

      

    

 

Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου, που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου 

Α/
Α Ονοματεπώνυμο μέλους ομάδας έργου Θέση στην Ομάδα 

Έργου 
Ανθρωπομήνε
ς 

Ποσοστό 
συμμετοχή
ς (*) 

     

     

     

    





 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις 
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών που δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναμικό του. 

(*)ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών 
προσφερόμενων ανθρωπομηνών. 

• Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V, όλων των 
μελών της Ομάδας Έργου από τα οποία να αποδεικνύονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2.2.6 β). 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, Πρότυπο 
πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο καθώς και Πρότυπο 
διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο που να βρίσκεται σε ισχύ. 

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

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

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

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

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

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

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





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

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

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

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

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α / Τεχνική Λύση 
Α.1 Αντίληψη και κατανόηση του έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο 20% 
Α.2 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά & Τεχνολογικά χαρακτηριστικά 

της λύσης 
10% 

Α.3 Τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών λογισμικού  30% 
Α.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού  10% 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 70% 
ΟΜΑΔΑ Β / Προσφερόμενες Υπηρεσίες 
Β.1 Μεθοδολογία υλοποίησης και προσαρμογή στις τεχνολογικές απαιτήσεις 

και προδιαγραφές  
3% 

Β.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  3% 
Β.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής & Παραγωγικής Λειτουργίας 2% 
Β.4 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης και Τήρησης Επιπέδου 

Υπηρεσιών 
2% 

Β.5 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 10% 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 20% 
ΟΜΑΔΑ Γ /Μεθοδολογία Οργάνωσης/Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου  
Γ.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Χρονοδιάγραμμα, Παραδοτέα) 5% 
Γ.2 Σχήμα Διοίκησης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Έργου 5% 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ 10% 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  100% 

 

 

 

 

 





 
Ανά κατηγορία και κριτήριο αξιολογούνται: 

Ομάδα Α - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Α1. Η συνολική αντίληψη του Αναδόχου όσον αφορά στο αντικείμενο του έργου, τους σκοπούς και τους 
στόχους του, τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και τους κινδύνους, καθώς και κυρίως στους τρόπους 
και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους 

Α2. Αναλυτική παρουσίασης γενικών αρχών σχεδιασμού και τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για 
την κάλυψη των απαιτήσεων των εφαρμογών και λογισμικών.   

Α3. Η κάλυψη των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του Έργου, η αναλυτική και τεκμηριωμένη 
περιγραφή της υλοποίησης των απαιτούμενων εφαρμογών – υποσυστημάτων, επιπλέον 
λειτουργικότητες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες κρίνεται ότι 
συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των στόχων του Έργου 

Α4. Η κάλυψη των  τεχνικών απαιτήσεων του και των χαρακτηριστικών του εξοπλισμού, επιπλέον 
εξοπλισμός που παρέχεται στο πλαίσιο του έργου και είναι απαραίτητος για την εξυπηρέτηση των στόχων 
του έργου  

 

Ομάδα Β – Προδιαγραφές Υπηρεσιών 

Β1. Κρίνεται ο βαθμός επάρκειας και καταλληλότητας της ανάλυσης και εξειδίκευσης της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας στις απαιτήσεις του  

Β2. Το αντικείμενο της εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων, η εκπαιδευτική διαδικασία και η 
διαχείριση αυτής, οι προσφερόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά κατηγορία χρηστών 

Β3. Αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής 
Λειτουργίας, συμφωνία με τις απαιτήσεις της διακήρυξης,  

Β4. Αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της Εγγύησης καλής 
Λειτουργίας, συμφωνία με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, η χρονική διάρκεια της προσφερόμενης 
Εγγύησης πέραν της ζητούμενης. 

Β5. Η συμφωνία ή τυχόν απόκλιση της τεχνικής πρότασης  από τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 
ψηφιοποίησης, η επάρκεια και η σαφήνεια της περιγραφής της μεθοδολογίας ψηφιοποίησης, Ο 
βαθμός καταλληλότητας και πληρότητας της μεθοδολογίας σε σχέση με τις απαιτήσεις του αντικειμένου 
του έργου και τις ιδιαιτερότητές του 

Ομάδα Γ –  Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Γ1. Ο βαθμός επάρκειας, καταλληλότητας και ρεαλιστικότητας του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 
των επιμέρους δραστηριοτήτων/ενεργειών εκτέλεσης του Έργου και των μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεων, 
ο βαθμός επάρκειας και καταλληλότητας της ανάλυσης των περιεχομένων κάθε παραδοτέου, τόσο σε 
εύρος, όσο και σε βάθος  

Γ2. Η μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου όσον αφορά τη διοίκηση, υλοποίηση και 
ποιότητα του Έργου, σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του τελευταίου. Βαρύτητα θα δοθεί στη συγκρότηση 
και διάρθρωση της Ομάδας Έργου, την ορθολογική κατανομή (και αναλυτική περιγραφή) ρόλων και 
καθηκόντων κ.λπ. 





 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

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

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

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

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

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

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς με βάση 
συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, γίνεται με βάση τον 
ακόλουθο τύπο : 

Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki) 

όπου:  

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i  

Kmin  το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi  το συνολικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi  το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα II της Διακήρυξης για 
το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού. 

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





 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 
για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  
 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

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

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και το άρθρο 2.4.3 της παρούσας. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το 
άρθρο 2.4.4 της παρούσας .  

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με τις  

απαιτήσεις των Παραρτημάτων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
VI – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς. 

Θα επισυναφθούν στη παρούσα Διακήρυξη, στο χώρο της ανάρτησής της στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, τα ψηφιακά 
αρχεία «ΕΕΕΣ» σε μορφή XML και PDF και «Πίνακες Συμμόρφωσης-Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις 
της Αναθέτουσας Αρχής», σε επεξεργάσιμη μορφή word, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων. Τα 
ηλεκτρονικά αυτά αρχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν και να υποβληθούν σε μορφή .pdf, ψηφιακά 
υπογεγραμμένα στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» σύμφωνα με τα ειδικώς 
οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 της παρούσας. 

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 
''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 
4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος IV και  





 
γ) την βεβαίωση αυτοψίας του προς ψηφιοποίηση υλικού. 

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

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σε μορφή .pdf, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, το ΕΕΕΣ στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».  

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

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

2.4.3.2.  Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή στις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης και τους “Πίνακες 
Συμμόρφωσης-Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής” του Παραρτήματος II της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα.  

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

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της 
διακήρυξης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, στον 
Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και πρέπει να είναι στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία δίνεται 
σε ευρώ ανά μονάδα.  

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν στην οικονομική προσφορά τους το 
ανοιγμένο κόστος σάρωσης ανά σελίδα. To ανοιγμένο κόστος σάρωσης ανά σελίδα θα συμπεριλαμβάνει 
το σύνολο των σχετικών με την ενέργεια παρελκόμενων δαπανών του Αναδόχου στο πλαίσιο του έργου.  

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο) φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει 
στο Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/




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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Μέρος Β΄ του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
διακήρυξης. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην Παρ. 5.1 της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι έως 30/06/2022. 

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

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
Το Μ.Τ.Π.Υ. με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά), 2.4.4. (Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά / τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

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

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





 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 
παρούσας, 

στ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του 
άρθρου73 του ν. 4412/2016), και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής,  

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





 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την 30/06/2021 και ώρα 10:00 π.μ., ήτοι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή της που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό 
μήνυμα σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά. 

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

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

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

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

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

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 





 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων 
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 
με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

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

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς ανάλογα με την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία 
αναλογία μεταξύ τους 

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

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

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

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

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 





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

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

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

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

i)κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

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

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

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 
στα εκατό και ως εξής:  

Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης 
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 





 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος. 

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

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

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

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης: 
α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης και β) σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104




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

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

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

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

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

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

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

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

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

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





 
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

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

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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





 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις(καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

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

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της 
προαίρεσης εκτός ΦΠΑ. Το αυτό απαιτείται και σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 
132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας. 

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

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

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

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 
ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 





 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του 
υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης θα πρέπει να προσκομιστούν αντίστοιχα στοιχεία με όσα είχαν 
προσκομιστεί από τον αρχικό υπεργολάβο και να τεκμηριωθεί ότι ο νέος υπεργολάβος πληροί κατ’ 
ελάχιστον τις προϋποθέσεις που πληρούσε ο αρχικός υπεργολάβος και ότι συνολικά οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης εξακολουθούν να πληρούνται. 

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412,σε συνδυασμό με 
την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 39 του ν. 
4497/2017, στις εξής περιπτώσεις: 

Με την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης της αναθέτουσας ως ακολούθως. 

Μετά την σύναψη της αρχικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης έως 30% με αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου 
της σύμβασης, αξίας 2.175.084,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Αξία προαίρεσης: 1.754.100,00€ χωρίς 
ΦΠΑ, ΦΠΑ προαίρεσης: 420.984,00 €).  

Πριν την λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει τη άσκηση δικαιώματος 
προαίρεσης για συντήρηση έως του ποσού των 1.450.056,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.169.400,00€, ΦΠΑ 24% 280.656,00€), με βάση την Οικονομική Προσφορά 
του Υποψηφίου Αναδόχου, για τις υπηρεσίες συντήρησης (όπως αυτές περιγράφονται στην Παρ. 7.1.11.4). 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221




 
 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

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

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





 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής 
που θα δηλώσει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς του.  

Στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής, θεωρείται 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

1.     Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του 
συμβατικού τιμήματος, μετά από την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων των Φάσεων 1, 3, και 4 και 
το υπόλοιπο ποσοστό του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου 
 
2.     Ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος, μετά από την παραλαβή του συνόλου 
των παραδοτέων των Φάσεων 1, 3, και 4  και το υπόλοιπο ποσοστό του συμβατικού τιμήματος, μετά την 
οριστική παραλαβή του Έργου 

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

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή και μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από το 
αρμόδιο Υπηρεσιακό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της 
Αναθέτουσας Αρχής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 702/22.04.2021 Απόφαση έγκρισης ένταξης του εν λόγω 
έργου στο ΠΔΕ 2021, στη ΣΑΕ….4631, με κωδικό ενάριθμο 2021ΣΕ46310004. 

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει),  

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

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

δ) Καθώς όποια άλλη κράτηση επιβληθεί ή προκύψει μέχρι την ώρα της καταβολής της αξίας. 





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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού της προμήθειας υλικών και 8% επί του καθαρού ποσού 
παροχής υπηρεσιών. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

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

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

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

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





 
Σε περίπτωση Ένωσης οι ως παραπάνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της Ένωσης. 
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει 
μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων που έχουν παραληφθεί, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 220 
του Ν. 4412/2016. 

5.3   Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

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

5.4   Δικαστική επίλυση διαφορών 

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

 





 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), που θα συγκροτηθεί για το λόγο αυτό 
από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα εισηγείται για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016.  

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης 
της διαδικασίας επανυποβολής παραδοτέων και λήγει με την οριστική παραλαβή του τελευταίου 
παραδοτέου. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται ενδιάμεσες 
προθεσμίες όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα I. 

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

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.3. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 
εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα I 
της παρούσας. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

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

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

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  





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

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

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

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

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά 
τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

6.5 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας/Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Τεχνικής 
Υποστήριξης 

Η ελάχιστη ζητούμενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας είναι δύο (2) έτη από την Οριστική Παραλαβή του 
Έργου. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, να προσκομίσει, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των αντικειμένων 





 
του Έργου, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της αξίας της σύμβασης μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρονικής ισχύος δύο (2) ετών. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

6.6. Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

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

7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1.1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας 
Το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ) είναι Ειδικό Ταμείο του Κράτους, επικουρικής 
συνταξιοδότησης των τακτικών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο δεν αποτελεί ίδιο νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά συνιστά αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων, απολαύουσα διοικητικής αυτοτέλειας ( ΣτΕ 1607/06, 611/05, 1666/03, 2539/97), 
διεξάγει το ίδιο τις δίκες που το αφορούν, έχοντας την ικανότητα να είναι διάδικος και έχει προορισμό την 
κατ’ αναλογία του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχή μερίσματος στους μετόχους του και τις 
οικογένειες αυτών (άρθρο 2 π.δ/τος 422/1981). 

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 422/81. 

Με βάση τον Ν.4024/2011 υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Το Μ.Τ.Π.Υ. λειτουργεί μέσα σε ένα εκ των προτέρων θεσμοθετημένο πλαίσιο (Π.Δ. 422/81), το οποίο 
οριοθετεί και την οποιαδήποτε δράση ή ενέργειά του. 

Προορισμός του Μ.Τ.Π.Υ. είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 422/81 «… η κατ΄ αναλογία του ποσού των καταθέσεων 
εκάστου, παροχή μερίσματος εις τους μετόχους του Ταμείου και τας οικογένειας αυτών…» κατά τρόπο 
δίκαιο και σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις εξασφαλίζοντας παράλληλα, λόγω της 
επιτασσόμενης αναλογίας του πόσου των καταθέσεων με το ποσό του μερίσματος, τη βιωσιμότητά του σε 
μακροπρόθεσμη βάση. 

Παρέχει μέρισμα, επιστρέφει δηλαδή τις συσσωρευμένες καταθέσεις στους μετόχους και στις οικογένειές 
τους, εξυπηρετώντας τους με φιλικό και αξιόπιστο τρόπο με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, 
διαφάνεια και εντιμότητα, με σεβασμό στις νομικές προϋποθέσεις, χρησιμοποιώντας ολοένα και 
περισσότερο τις τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σε διαρκή βάση στην επιμόρφωση και βέλτιστη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του. 

Το Ταμείο παράγει μέρισμα, αποδίδει δηλαδή τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις από τις καταθέσεις των 
μετόχων προσαυξημένες με τις αποδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Ο υπολογισμός και η απονομή του μερίσματος αποτελούν για το Ταμείο την κορυφαία πράξη του όλου 
οικοδομήματος, αφού ο μέτοχος μέσω αυτής της διαδικασίας συνεχίζει να διατηρεί τη σταθερή σχέση με 
το Ταμείο μετονομαζόμενος από μέτοχος σε μερισματούχος. 

Ο υπολογισμός και η απονομή του μερίσματος πρέπει να είναι σύμφωνος με τον προορισμό του Ταμείου, 
γι’ αυτό και πρέπει να διέπεται και να ικανοποιεί πέντε βασικές αρχές: 

1. Να είναι δίκαιος. 
2. Να είναι σύμφωνος με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου. 
3. Να μη λειτουργεί σε βάρος καμίας κατηγορίας μεταξύ των μετόχων και των μερισματούχων. 
4. Να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου σε μακροπρόθεσμη βάση. 
5. Να υπολογίζεται και να καταβάλλεται το ταχύτερο δυνατόν. 
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7.1.1.2 Οργανωτική Δομή 
Η Διοικητική Διάρθρωση του Ταμείου, σύμφωνα με το Π.Δ. 94/27 Οκτωβρίου 2011, προβλέπει 3 
Διευθύνσεις και 21 Τμήματα. Το σύνολο των υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., ανέρχεται σε 128 άτομα εκ 
των οποίων 2 είναι αποσπασμένοι. 

Ο Οργανισμός λειτουργίας του Μ.Τ.Π.Υ.: 

• Υπακούει στο όραμα, 
• Υπηρετεί την αποστολή και 
• Υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Οργανισμού είναι: 

• Η εξειδίκευση της κάθε Διεύθυνσης και 
• Οι ευδιάκριτες αρμοδιότητες μεταξύ των τμημάτων 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Η Διεύθυνση Διοικητικού είναι επιφορτισμένη με τη διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Ταμείου 
(λογιστήριο, επιμελητεία, μηχανογράφηση, τεχνική υπηρεσία κλπ).  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΜΕΤΟΧΩΝ –ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ) 

Η Διεύθυνση ασφαλισμένων είναι επιφορτισμένη με την εξυπηρέτηση των μελών του Ταμείου (μετόχων και 
μερισματούχων), και αρμόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας του. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Περιουσίας είναι αρμόδια για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
του Ταμείου, καθώς και για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εισροών (κρατήσεις και πόροι), των 
εκροών (μερίσματα) και των απαιτήσεών του (χρηματικές διευκολύνσεις). 

7.1.1.3 Παρούσα Κατάσταση– Αναγκαιότητα Υλοποίησης 
Το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ) αποτελεί το πρώτο ασφαλιστικό ίδρυμα στη χώρα 
μας και καλύπτει τους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα. Το Μ.Τ.Π.Υ. υπολογίζει και καταβάλει 
μερίσματα στους δικαιούχους. Το ΜΤΠΥ διατηρεί αρχείο με στοιχεία για περισσότερους από 600.000 
Δημοσίους Υπαλλήλους, αριθμός που ξεπερνά το 70% του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων. Στα πλαίσια 
της Ψηφιακής στρατηγικής και του προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα, έχει 
σχεδιαστεί ο πλήρης Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΜΤΠΥ. 

To ΜΤΠΥ απασχολεί 110 εργαζόμενους, οι οποίοι αντλούν στοιχεία από τους φακέλους του Μητρώου 
Εργαζομένων και ενημερώνουν τους ασφαλιστικούς φορείς και το Κράτος. 

7.1.1.4 Υφιστάμενη Κατάσταση-υποδομές 

Ο εξοπλισμός του ΟΠΣ ΜΤΠΥ περιλαμβάνει τα εξής: 

• 1 Dell PowerEdge R810 με 8 τετραπύρηνους Intel Xeon Ε7520 1.87GHz επεξεργαστές, 64GB RAM, 
1.2 GByte RAID 5 +spare DISKs με λειτουργικό Red Hat Enterprise Linux Server release 6.1 (Santiago) 
και Oracle 10g (Database Server ΟΠΣ ΜΤΠΥ) 

• 2 Dell PowerEdge 2900 με 1 Τετραπύρηνο Intel Xeon Ε5410 2.33GHz επεξεργαστή, 8GB RAM, 500 
GByte RAID 10 με λειτουργικό Red Hat Enterprise Linux Server release 5.6 και Oracle 10g (Application 
Servers ΟΠΣ ΜΤΠΥ) 

• 1 Dell PowerEdge T320 με 1 Τετραπύρηνο Intel Xeon Ε2407 2.4GHz επεξεργαστή, 16GB RAM, 1 TByte 
RAID 1 με λειτουργικό Windows 2012 Server (Modus Papyrus Document Management Server) 
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• 130 Σταθμοί εργασίας με λειτουργικό Windows XP 

Το λογισμικό συστήματος αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα και εφαρμογές: 

• Oracle Rdbms 10g Enterprise Edition (129 άδειεςχρήσης) 

• Oracle 10g Application Server Enterprise Edition (129 άδειεςχρήσης) 

• Oracle 10g Developer Suite (1 άδειαχρήσης) 

• Πάπυρος Millenium III R7 (1 άδειαχρήσης server) 

• Πάπυρος MilleniumIIIR7 (130 άδειες χρήσης) 

• Singular Human Resources (απεριόριστεςάδειεςχρήσης) 

• Project Διοικητικής Διαχείρισης (ERP) 

• Project Διαχείρισης Μετόχων / Μερισματούχων (CRM) 

• Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών (Reconciliation) 

• Ειδικές εφαρμογές (κανονισμός / αναθεώρηση / μεταβίβαση μερίσματος, διαδοχική ασφάλιση, 
χρηματικές διευκολύνσεις, διαχείριση εισπράξεων – πληρωμών, αναγνώριση προϋπηρεσίας). 

 

7.1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων και η ψηφιοποίηση του Αρχείου του Μ.Τ.Π.Υ., θα βελτιώσει την 
εργασία του προσωπικού του Ταμείου και θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση του χρόνου διεκπεραίωσης των 
αιτημάτων των συναλλασσόμενων, θα δώσει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα στοιχεία, ενώ 
θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση ψηφιακών αιτημάτων άλλων φορέων αλλά και των πολιτών.  

Το παρών έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ταμείου, 
έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη η γρήγορη απονομή των συντάξεων το οποίο αποτελεί βασική 
πολιτική επιλογή. 

7.1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7.1.3.1 Εισαγωγή 
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση των συστημάτων και υποδομών του Μετοχικού 
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του φορέα να αντλεί στοιχεία από 
τους φακέλους μητρώου των εργαζομένων, να ενημερώνει λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς και να 
διεκπεραιώνει αιτήματα των πολιτών.  

Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

-Εκτίμηση, οργάνωση και επιλογή υλικού, Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΠΥ,  Τεκμηρίωση 
μέρους του ψηφιοποιηθέντος αρχείου 
- Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΠΥ (όπως – ενδεικτικά – , μητρώο μετόχων 
– μερισματούχων, ατομικές μερίδες μετόχων και μερισματούχων, σύστημα διαχείρισης υποθέσεων 
και αποφάσεων, προσωποποιημένη πληροφόρηση μετόχων – μερισματούχων, κινήσεις τραπεζικών 
λογαριασμών, υποσύστημα διαχείρισης προϋπηρεσίας, οφειλές και υποχρεώσεις, συνεδριάσεις 
του διοικητικού συμβουλίου, κ.α.),  
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- Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο 
πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, 
tablets κλπ),  
- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής 
Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, 
παρακολούθηση υποθέσεων κλπ),  
- Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα συστήματα και τα μητρώα του Δημοσίου για τη 
γρήγορη απονομή μερίσματος,  
- Δημιουργία σχετικής βάσης αναζήτησης του ψηφιοποιημένου λειτουργικού και ιστορικού 
αρχείου  
- Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και εφαρμογών ανάδειξης του ιστορικού αρχείου  
- Προμήθεια εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων και χώρου σκληρής αποθήκευσης για 
τους εργαζομένους στο Ταμείο,  
- Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τη φιλοξενία στο G-Cloud,  
- Ενέργειες εκπαίδευσης χρηστών και δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του λειτουργικού 
και ιστορικού αρχείου του φορέα. 
- Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας 
και συντήρησης 

 

Αναλυτικό Αντικείμενο του έργου 

Α. Ψηφιοποίηση των φακέλων Μητρώου εργαζομένων 

Το προς ψηφιοποίηση αρχείο του ΜΤΠΥ περιλαμβάνει τους φακέλους Μητρώου εργαζομένων 
(περισσότεροι από 600.000 Φάκελοι Προσωπικού).  

Ο κάθε φάκελος περιλαμβάνει περίπου 67 σελίδες Α4 και Α3 ενώ ο συνολικός αριθμός των σελίδων προς 
ψηφιοποίηση υπολογίζεται περί τις 40.000.000 σελίδες. 

Κάθε φάκελος αντιστοιχεί σε ένα αριθμό Μητρώου Υπαλλήλου. Ο αριθμός Μητρώου θα αποτελεί και την 
ονομασία κάθε φακέλου. 

Παράλληλα υπάρχουν περίπου 1000 (δεμένοι) τόμοι στοιχείων με 1000 σελίδες ανά τόμο (κατά 
προσέγγιση). 

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να σαρωθούν, να γίνει ο καθαρισμός και η κανονικοποίηση των δεδομένων, 
να καταχωρηθούν τα απαραίτητα μεταδεδομένα, να γίνει οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) όπου 
μπορεί να πραγματοποιηθεί και να αποθηκευτούν με βέλτιστες πρακτικές αποθήκευσης. Τα μεταδεδομένα 
που απαιτούνται με βάση τη φύση του αρχείου για την επίτευξη των στόχων του έργου, είναι ο αύξων 
αριθμός μητρώου που αναφέρει ο κάθε φάκελος. Το ποσοστό επιτυχίας ορίζεται στο 95%, ώστε να μην 
απαιτείται διόρθωση. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό επιτυχίας και η διαδικασία διόρθωσης δεν αφορούν 
και δεν θα εφαρμοστούν στο χειρογραφο κείμενο. 

 

Β. Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του Οργανισμού, Ανάπτυξη Εφαρμογών, Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες. 

Στα πλαίσια του έργου είναι απαραίτητη η αναβάθμιση των υπαρχόντων εσωτερικών Πληροφοριακών 
συστημάτων με προβλέψεις για υποδοχή του ψηφιοποιημένου υλικού και των σχετικών στοιχείων. Επίσης 
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προβλέπεται η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων με άλλα συστήματα του Δημόσιου 
Τομέα (π.χ. ΓΓΠΣ, ΕΑΠ κλπ).  

Παράλληλα θα αναπτυχθούν εφαρμογές για κινητές συσκευές οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο 
πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, tablets κλπ).  

Τέλος θα αναπτυχθούν Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης 
Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, 
παρακολούθηση υποθέσεων κ.λ.π). Στο σύστημα αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί η εύκολη και γρήγορη 
διαχείριση του ιστορικού αρχείου με την χρήση τεχνικών bigdata. Όλο το υλικό θα περάσει από ειδικά 
φίλτρα καθαρισμού και παραγωγής αυτόματων δεδομένων (OCR).  

Tα υποσυστήματα που θα αναβαθμιστούν ή αναπτυχθούν εξ αρχής είναι: 

- Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων 
- Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων 
- Σύστημα διαχείρισης αποφάσεων  
- Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 
- Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών 
- Οφειλές και Υποχρεώσεις 
- Δάνεια προς Μετόχους 
- Συνεδριάσεις και Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 
- Αποφάσεις κανονισμού και μεταβολής Μερισμάτων 
- Υπολογισμού και ανάλυσης μερισμάτων 
- Λογιστική Δημοσίου 
- Διαδικτυακή πύλη (Portal). Θα αποτελεί το frontend σημείο επικοινωνίας με τους 
επισκέπτες αλλά και ως σύστημα διαχείρισης και προβολής του ιστορικού αρχείου και προβολής 
στο διαδίκτυο. 
- Ψηφιακό αποθετήριο ιστορικού αρχείου και εφαρμογές ανάδειξης 

Προβλέπεται επίσης στα πλαίσια του έργου η ανάπτυξη περιβάλλοντος δοκιμών και εκπαιδεύσεων. 

 

Γ. Απαραίτητος Εξοπλισμός – Έτοιμο Λογισμικό 

Για το ανωτέρω παραγόμενο αρχειακό ψηφιακό υλικό (το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς), θα χρειαστεί 
σημαντικός αποθηκευτικός χώρος για την ασφαλή φύλαξη του ψηφιοποιημένου αρχείου. Πιο συγκεκριμένα 
στα πλαίσια του έργου θα γίνει η προμήθεια κι εγκατάσταση της ακόλουθης υποδομής:  

• DatabaseServer 

• Web / Application Server 

• Server Διαδικτυακής Πύλης 

•  File Server  

• Development Server 

• Domain Controllers  

• Backup Server 

• Storage 
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• Μεταγωγείς  

• Λειτουργικά Συστήματα για όλους τους εξυπηρετητές τύπου Windows Server ή Linux 

• Λογισμικό εικονικών μηχανών για το σύνολο της υποδομής το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ενεργό support από τον ίδιο τον κατασκευαστή.  

• Βάση Δεδομένων και λοιπό λογισμικό συστήματος 

• εκατόν είκοσι (120) Προσωπικοί Η/Υ (110 «βασικός τύπος» και 10 «προηγμένος») 

• Εργαλεία ανάπτυξης Εφαρμογών για 5 χρήστες  

• Τέσσερις (4) άδειες χρήσης Rm/Cobolv.12.14 για  Windows ή νεότερη 

• Τέσσερις (4) άδειες  Delphi Enterprize 10.1.2 

Το σύνολο των υπηρεσιών της διαδικτυακή Πύλη διαχείρισης του ιστορικού αρχείου και προβολή στο 
διαδίκτυο που θα αναπτιχθεί θα παρέχεται μέσω του G-Cloud περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η διαδικτυακή 
πύλη  θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud 
που έχει υλοποιήσει και λειτουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Το λογισμικό που θα εγκατασταθεί θα 
αφορά  

- Λειτουργικά Συστήματα 
-  Λογισμικό Web, ApplicationServer 
-  Λογισμικό databaseServer 
-  Άλλου είδους Λογισμικό 

 

Δ. Δράσεις Ευαισθητοποίησης 

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις Ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις αυτές είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για την ενημέρωση του κοινού, αλλά και για τη δημόσια διοίκηση. Μέσω αυτών θα 
κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου και θα πρέπει να επικοινωνηθεί με το σωστό τρόπο τόσο στα 
στελέχη του δημοσίου όσο και στους πολίτες της Χώρας. 

 

Ε. Εκπαίδευση Χρηστών 

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στους διαχειριστές και χρήστες του φορέα.  

Η ενημέρωση των εξωτερικών χρηστών του συστήματος θα καλυφθεί από τις εκπαιδευτικές και 
ενημερωτικές ημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στις δράσεις δημοσιότητας του έργου. 

7.1.4 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) 

7.1.4.1 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 
Η επιτυχία στην ανάπτυξη του έργου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανοποίηση βασικών τεχνικών 
κριτηρίων, τα οποία πρέπει να διέπουν αφενός τον εξοπλισμό και αφετέρου το λογισμικό των εφαρμογών. 
Τα κριτήρια σχεδιασμού που οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους για την τεχνική λύση 
που θα πρέπει να προσφέρουν με σκοπό την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του φορέα, περιγράφονται 
παρακάτω:  

• Υψηλή Διαθεσιμότητα: Πλήρη λειτουργία των προσφερόμενων συστημάτων.  
• Ευκολία χρήσης: Εύκολη λειτουργία και ελάχιστος κόπος στην προετοιμασία δεδομένων εισόδου. 
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• Αποδοτικότητα: Αποδοτική λειτουργία των συστημάτων και ικανοποιητική χρόνοι απόκρισης. 
• Ασφάλεια Δεδομένων: Ασφάλεια στην προσπέλαση σε επίπεδο εξοπλισμού, λειτουργικού 

συστήματος και εφαρμογών. 
• Ακεραιότητα Δεδομένων: Ακεραιότητα και προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων έναντι 

σφαλμάτων. 
• Συντηρησιμότητα Συστήματος: Δυνατότητα εύκολης και με μικρό κόστος συντήρησης όλων των 

συστατικών στοιχείων. 
• Αναβαθμισιμότητα Συστήματος: Δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης όλων των συστατικών 

στοιχείων του έργου. 
• Μεταφερσιμότητα Συστήματος: Ανεξαρτητοποίηση των εφαρμογών από συγκεκριμένο εξοπλισμό 

και λογισμικό συστήματος. 
• Διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα: Δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 

υπολογιστικών συστημάτων διαφορετικών προμηθευτών. 
• Επαναχρησιμοποίηση/συνεκμετάλλευση υφιστάμενων υποδομών υλικού και λογισμικού 

(κυρίως PCs, εκτυπωτών και δικτύου) μετά από σχετική Μελέτη αποτύπωσης/καταγραφής και 
ομαλή ένταξή τους στο λειτουργικό περιβάλλον του υπό προμήθεια έργου. 

Η αρχιτεκτονική του έργου θα διέπεται από τις παρακάτω γενικές αρχές: 

• Πλήρης υποστήριξη λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρμογών (εσωστρεφών και εξωστρεφών) 
βάσει του μοντέλου τριών (3) επιπέδων (3-tier architecture) με σκοπό την μεγιστοποίηση της 
απόδοσης και διαθεσιμότητας όπως και την των αναγκών κλιμάκωσης, ασφάλειας πρόσβασης 
και δεδομένων και ευχρηστίας στην διαχείριση των συστημάτων.  

• Όλο το λογισμικό θα πρέπει να προσφέρεται στους τελικούς χρήστες μέσα από ένα ενιαίο 
περιβάλλον χρήσης. Έτσι θα πρέπει να γίνει πλήρης υιοθέτηση της φιλοσοφίας thin-client για 
το σύνολο των εφαρμογών και διεπαφών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, 
κατά τρόπο ώστε οι εξυπηρετούμενοι να αλληλεπιδρούν με τα συστήματα με χρήση 
φυλλομετρητή Internet. Αντίστοιχα, η επεξεργασία των δεδομένων και τα αιτήματα των 
χρηστών θα εκτελούνται στους αντίστοιχους εξυπηρετητές υποδομής (Application, Database, 
Portal, Διαχείριση Εγγράφων, SOA/BPM, ΒΙ, κ.ο.κ). 

• Απαιτείται, στο επίπεδο λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών, λογισμικού βάσης δεδομένων 
και των σχετικών συστατικών που διασφαλίζουν την υψηλή διαθεσιμότητά τους, να μπορούν 
να λειτουργήσουν αποδεδειγμένα, (με πιστοποιημένο τρόπο και σχετική τεκμηρίωση), σε όλα 
τα συστήματα που βασίζονται σε x86 64bit αρχιτεκτονική χωρίς εξάρτηση από τον 
κατασκευαστή του υλικού της λύσης που θα προσφερθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο και χωρίς 
περιορισμούς ή αποκλίσεις όσον αφορά στην κάλυψη των απαιτητών τεχνικών προδιαγραφών. 
Η εν λόγω δυνατότητα καλύπτει πλήρως τυχόν μελλοντικές ανάγκες μετάπτωσης σε νέο υλικό, 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της λύσης μετά το πέρας του προδιαγραφόμενου στην παρούσα 
διάστημα τεχνικής υποστήριξης, και καθιστά τη λύση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα 
υλοποιηθούν εκ μέρους του Φορέα όσο και την απολαβή τους από τον πολίτη, μη εξαρτημένες 
από μεμονωμένους κατασκευαστές υλικού. 
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• Σχεδιασμός και ανάπτυξη της νέας υποδομής εφαρμογών και συστημάτων βασισμένα σε ενιαίο 
πληροφοριακό μοντέλο το οποίο θα αποθηκεύει όλες τις δομές της πληροφορίας σε μία (1) 
κεντρική βάση δεδομένων. 

• Υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών Web 2.0 με ιδιαίτερη έμφαση στην συνεργασία και τη 
κοινωνική δικτύωση (DiscussionForums, RSSFeeds, Blogs, Wikis, κλπ), με σκοπό την παροχή 
στους χρήστες ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος διεπαφής και εργασίας βασισμένου σε 
ανοικτά πρότυπα, το οποίο προάγει και ενισχύει δραματικά την παραγωγικότητα, τη διάχυση 
γνώσης και πληροφορίας, και την διεκπεραίωση των διαθέσιμων υπηρεσιών.  

• Ανάπτυξη των διεπαφών των νέων εφαρμογών με χρήση σύγχρονων σχετικών τεχνολογιών (π.χ. 
AJAX) με σκοπό την παροχή πλούσιας εμπειρίας διεπαφής στους τελικούς χρήστες. Η πρόσβαση 
στις επιμέρους εφαρμογές θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω περισσοτέρων του ενός από τα 
ευρέως διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (MozillaFirefox, InternetExplorer, 
GoogleChrome, AppleSafari κλπ) χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση εφαρμογών στον 
client με εξαίρεση εφαρμογές που επαυξάνουν τη λειτουργικότητα των προγραμμάτων 
πλοήγησης (browserplug-ins). 

• Εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας από άκρο εις άκρον της πληροφοριακής υποδομής για την 
προστασία εφαρμογών, δεδομένων και συστημάτων. Η πρόσβαση των χρηστών μέσω δικτύου 
(Intranet και Internet) στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες οι οποίες θα προσφέρονται από τη 
Διαδικτυακή Πύλη θα πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων δικαιωμάτων πρόσβασης/ρόλων 
ενώ απαιτείται η πλήρης υποστήριξη και εφαρμογή σχετικών διεθνώς αποδεκτών πρωτόκολλων 
ασφαλείας (ΗΤTPS, SSL, TLS, κ.λπ.). Με αυτόν τον τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη την ευαίσθητη 
φύση των διακινούμενων δεδομένων και εγγράφων θα πρέπει να προσφερθεί υψηλού 
επιπέδου προστασία των συναλλαγών με μηχανισμούς ασφαλείας που ελέγχουν τα δικαιώματα 
πρόσβασης τόσο στις λειτουργίες έργου, όσο και στα διερχόμενα ή αποθηκευμένα δεδομένα. 
Επιπλέον απαιτείται η υλοποίηση λειτουργίας μοναδικής καθολικής σύνδεσης (SingleSignOn) 
βασισμένης σε ανοικτά πρότυπα για όλες τις εφαρμογές και τα διαθέσιμα στους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες συστήματα. 

• Δυνατότητα επικοινωνίας και ασφαλούς διασύνδεσης των παρεχόμενων εφαρμογών και των 
προσφερόμενων υπηρεσιών με τρίτα πληροφοριακά συστήματα (εσωτερικά και εξωτερικά) με 
εκμετάλλευση κεντρικού σχήματος διαλειτουργικότητας, τυποποίησης ροών διαδικασιών και 
ανταλλαγής δεδομένων. Απαιτείται δε η αξιοποίηση διεθνώς αποδεκτών προτύπων (π.χ. 
WebServices, XMLSOAP, BPMN κλπ). 

• Υψηλών προδιαγραφών διαθεσιμότητα, ασφάλεια και απόδοση στο επίπεδο διαχείρισης 
δεδομένων (Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων) και στο επίπεδο εφαρμογών. Για την 
υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος στο επίπεδο της βάσης δεδομένων, οι εξυπηρετητές θα 
λειτουργούν σε συστοιχία (clustering) ενώ στο επίπεδο των εφαρμογών (applicationtier) θα 
χρησιμοποιούνται μηχανισμοί κατανομής φόρτου (loadbalancing). 

• Επιπλέον, είναι απαιτητό η προσφερόμενη λύση στο επίπεδο διαχείρισης δεδομένων να 
διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό που να επιτρέπει τον ορισμό και την εφαρμογή πολιτικών 
ασφαλείας που θα επιτρέπουν στον φορέα να καλύπτει τις παρακάτω επιχειρησιακές ανάγκες: 
o Τελικοί χρήστες διαφορετικών επιχειρησιακών μονάδων εκτελώντας το ίδιο ερώτημα πάνω 

στον ίδιο πίνακα της ίδιας βάσης δεδομένων μέσα από την εφαρμογή τους θα λαμβάνουν 
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σαν απάντηση μόνο τα δεδομένα που τους αφορούν και είναι σχετικά με την επιχειρησιακή 
τους μονάδα. 

o Τελικοί χρήστες διαφορετικών επιχειρησιακών μονάδων θα μπορούν να τροποποιούν 
δεδομένα του ίδιου πίνακα της ίδιας βάσης δεδομένων μέσα από την εφαρμογή τους, αλλά 
μόνο αυτά που τους αφορούν και είναι σχετικά με την επιχειρησιακή τους μονάδα. 

• Οι εσωτερικοί χρήστες του συστήματος θα είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα μέσω ασφαλούς 
δικτύου VPN του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».  

• Διασφάλιση της επεκτασιμότητας των εφαρμογών και υποσυστημάτων του έργου χωρίς 
αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 

7.1.4.1.1 Λογική Αρχιτεκτονική 

Τα πληροφοριακά συστήματα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου, θα πρέπει να είναι δομημένα 
σε διακριτά λογικά επίπεδα (layers), ώστε να είναι ευχερής η διαχείριση της πολυπλοκότητας τους, η 
συντήρησή τους, και οι μελλοντικές επεκτάσεις τους. Απαιτείται κατ’ ελάχιστο η διαμόρφωση τριών 
επιπέδων (επίπεδο χρήστη, επίπεδο εφαρμογών και επίπεδο δεδομένων), αλλά είναι επιθυμητή και η 
περαιτέρω ανάπτυξη π.χ. του επιπέδου εφαρμογών σε επίπεδο παρουσίασης και επιχειρησιακής λογικής. 

Με βάση τα παραπάνω, μια ενδεικτική / προτεινόμενη λογική αρχιτεκτονική περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
επίπεδα: 

1. Το επίπεδο χρήστη (userlayer), στο οποίο γίνεται η χρήση των εφαρμογών από τους χρήστες μέσα 
από προγράμματα πλοήγησης καθώς και από ειδικές εφαρμογές που θα λειτουργούν σε κινητές 
ηλεκτρονικές συσκευές (smartphones, tablets κλπ) 

2. Το επίπεδο παρουσίασης (presentationlayer), που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον χρήστη. 
Η πρόσβαση των χρηστών στις διαθέσιμες υπηρεσίες θα γίνεται μέσω μιας ενιαίας, τεχνολογικά, 
πλατφόρμας, όπου θα παρέχονται στον χρήστη δυνατότητες ταυτοποίησης - προσωποποίησης και 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Το συγκριμένο επίπεδο θα πρέπει να βασισθεί σε τεχνολογίες WEB, 
και να υλοποιηθεί με χρήση ώριμων και καθιερωμένων τεχνολογιών, ώστε να είναι εύκολη η 
επέκτασή του με νέα λειτουργικότητα. 

3. Το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (businesslogiclayer), που αποτελεί την «καρδιά» του 
προτεινόμενου συστήματος και ενσωματώνει τη λογική όλων των υποσυστημάτων, καθώς και τους 
διάφορους επιχειρησιακούς κανόνες και διαδικασίες. Στο επίπεδο της επιχειρησιακής λογικής 
ανήκουν π.χ. οι κανόνες εγκυρότητας καταχώρησης των στοιχείων του πινακίου, κ.λπ. Ανάλογα με 
την τεχνολογική προσέγγιση του Υποψηφίου Αναδόχου, στο επίπεδο επιχειρησιακής λογικής 
ενδέχεται να λειτουργούν ένα ή περισσότερα διακριτά υποσυστήματα π.χ. ξεχωριστό σύστημα για 
επιχειρησιακές διαδικασίες (processes) και επιχειρησιακούς κανόνες (rules). Στο άνω μέρους του 
επίπεδου αυτού, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύνολο διεπαφών υπηρεσιών (serviceinterfaces) 
μέσω των οποίων το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής υποδέχεται αιτήματα (servicerequests) από 
το επίπεδο παρουσίασης, ή από άλλα πληροφοριακά συστήματα. 

4. Το επίπεδο δεδομένων (datalayer) στο οποίο ανήκουν τόσο οι εσωτερικές, όσο και οι εξωτερικές 
πηγές δεδομένων, δηλαδή υπάρχουσες ή νέες βάσεις δεδομένων (databases), καθώς και κλήσεις 
προς υπηρεσίες (services) των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (διεπαφές 
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διαλειτουργικότητας). Όπου απαιτείται, τα υποσυστήματα του επίπεδου επιχειρησιακής λογικής 
θα πρέπει να διαμοιράζονται κοινά μοντέλα δεδομένων και κοινές υποδομές.  

5. Τα κατακόρυφα επίπεδα ασφαλείας και επικοινωνιών: Το επίπεδο ασφαλείας αφορά την 
υποδομή ασφαλείας που θωρακίζει το προτεινόμενο σύστημα, η οποία πρέπει να είναι ενιαία για 
όλη την αρχιτεκτονική και να αντιμετωπίζει με συνολικό τρόπο τα θέματα ασφαλούς πρόσβασης 
χρηστών, αυτοματοποιημένης απόδοσης/ αναίρεσης δικαιωμάτων σε χρήστες, κρυπτογράφησης 
δεδομένων, προστασίας δεδομένων από διαρροές και εκτενούς λειτουργικότητας αναφορών για 
θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του συστήματος. Το επίπεδο επικοινωνιών αφορά τις 
σχετικές υποδομές, που είναι κοινές για όλα τα υποσυστήματα του προτεινόμενου συστήματος. 

7.1.4.1.2 Φυσική Αρχιτεκτονική 

Το προτεινόμενο σύστημα, θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια: 

Τα λογικά επίπεδα θα πρέπει να παρέχουν δυνατότητα εγκατάστασης σε περισσότερα του ενός φυσικά 
επίπεδα (tiers), για λόγους ευελιξίας στην κατανομή του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών 
συστημάτων και σταθμών εργασίας, για λόγους ασφάλειας, καθώς και για την αποδοτική εκμετάλλευση του 
δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος στην Τεχνική Πρόσφορά του καλείται να σχεδιάσει και να παρουσιάσει την φυσική 
αρχιτεκτονική της προσφερόμενης λύσης, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της προτεινόμενης λογικής 
αρχιτεκτονικής καθώς και οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας και απόκρισης που περιγράφονται στην 
παράγραφο 7.1.10, Απαιτήσεις Προσβασιμότητας.  

Επίσης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει υποχρεωτικά στην τεχνική του προσφορά την 
αρχιτεκτονική λύση που θα επιλέξει, και να τεκμηριώνει τον τρόπο φιλοξενίας των εφαρμογών στον υπό 
προμήθεια εξοπλισμό. 

Για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του έργου, θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του παρακάτω 
εξοπλισμού: 

• DatabaseServer 

• Web / Application Server  

• Server Διαδικτυακής Πύλης 

•  File Server  

• Development Server 

• Domain Controllers  

• Backup Server 

• Storage 

• Μεταγωγείς  

• Λειτουργικά Συστήματα για όλους τους εξυπηρετητές τύπου WindowsServer ή Linux 
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• Λογισμικό εικονικών μηχανών για το σύνολο της υποδομής το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ενεργό support από τον ίδιο τον κατασκευαστή.  

• Βάση Δεδομένων και λοιπό λογισμικό συστήματος 

• εκατόν είκοσι (120) Προσωπικοί Η/Υ (110 «βασικός τύπος» και 10 «προηγμένος») 

• Εργαλεία ανάπτυξης Εφαρμογών για 5 χρήστες  

• Τέσσερις (4) άδειες χρήσης Rm/Cobolv.12.14 για  Windows ή νεότερη 

• Τέσσερις (4) άδειες  Delphi Enterprize 10.1.2 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει τις κατάλληλες υποδομές για την υλοποίηση / αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος δοκιμών και εκπαίδευσης. Το υφιστάμενο περιβάλλον δοκιμών και εκπαίδευσης είναι 
εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο τη υποδομής του πληροφοριακού συστήματος του Ταμείου. Εκεί γίνονται 
όλα τα τεστ πριν την τελική παραγωγική τους λειτουργία καθώς και όλες οι εκπαιδεύσεις με πραγματικά 
δεδομένα. 

Χρησιμοποιείται επίσης πολύ συχνά και για δοκιμές σε πρακτικές που δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς 
προκειμένου να σιγουρευτούν οι χρήστες ότι θα έχουν τα αναμενόμενααποτελέσματα.  

Οι απαιτήσειςκάλυψης του περιβάλλοντος δοκιμών και εκπαίδευσης θα πρέπει να αφορούν: 

Δημιουργία περιβάλλοντος δοκιμών με ίδιες ακριβώς προδιαγραφές με το παραγωγικό για έλεγχο νέων 
εκδόσεων πριν από την παραγωγική λειτουργία. 

Χρήση του περιβάλλοντος και για εκπαιδευτικούς λόγους με χρήση πραγματικών δεδομένων. 

Πρόσβαση σε αυτό από όλους τους υπαλλήλους από όλες τις θέσεις εργασίας. 

7.1.4.2 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 
Το σύνολο του λογισμικού που θα διατεθεί, ή θα αναπτυχθεί, στα πλαίσια του προτεινόμενου συστήματος, 
θα πρέπει να ακολουθεί τις διεθνώς καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, το λογισμικό θα πρέπει 
να είναι προσαρμοσμένο στο μοντέλο λειτουργίας του Φορέακαι κατάλληλο για το σύνολο των εσωτερικών 
και εξωτερικών χρηστών του. 

Αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω απαιτήσεις: 

1. Κάθε υποσύστημα ή πλατφόρμα, που θα χρησιμοποιηθεί στο προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να 
είναι συμβατό με την αρχιτεκτονική που περιεγράφηκε. Εφόσον οι λειτουργίες κάποιου 
υποσυστήματος διατρέχουν περισσότερα του ενός επίπεδα αρχιτεκτονικής, το αντίστοιχο λογισμικό 
θα πρέπει να είναι δομημένο με τον ίδιο τρόπο. 

2. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του Internet αλλά και εσωτερικών δικτύων (intranet), 
όπου αυτό απαιτείται.  

3. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία 
διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, τη δυνατότητα δημιουργίας 
εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, και την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος. 

4. Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν θα 
πρέπει να είναι συμβατά με το σύνολο του λογισμικού υποδομής που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. 





 

  67 - 205 

 

5. Ενσωμάτωση στα Υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (onlinehelp) και οδηγιών στην 
ελληνική γλώσσα, προς τους χρήστες ανά υπηρεσία ή και οθόνη. 

6. Μηνύματα λαθών (errormessages) στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους 
οικείους προς αυτούς. 

7. Τήρηση από όλα τα Υποσυστήματα στοιχείων auditing για ιχνηλάτηση ενεργειών χρηστών. 
8. Διαβαθμισμένη πρόσβαση στα Υποσυστήματα, ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών και την 

ταυτότητα των χρηστών. 
9. Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων των 

Υποσυστημάτων κατά τη χρήση και τη δικτυακή διακίνησή τους. 
10. Βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού συστήματος καθώς ο όγκος των δεδομένων είναι μεγάλος 

και σε μελλοντικό χρόνο πιθανόν να επηρεάζει την επίδοση του συστήματος.  
11. Πρόσβαση σε όλα τα Υποσυστήματα μέσω διαδεδομένων προγραμμάτων πλοήγησης (browser), με 

την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση επικοινωνιακού φόρτου. 
12. Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και των 

Υποσυστημάτων:  
• Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης 

(systemmanuals). 
• Σύνταξη λεπτομερών εγχειριδίων λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και 

υποστήριξης των χρηστών (usermanuals). 
13. Δυνατότητα εξαγωγής του συνόλου ή μέρους των στοιχείων των Υποσυστημάτων από τη βάση 

δεδομένων και την εισαγωγή εξωτερικών στοιχείων συγκεκριμένης δομής. 
14. Χρήση τυποποιημένων κωδικολογίων ή άλλων καταλόγων, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα 

των δεδομένων και η αποφυγή λαθών από τους χρήστες. 
15. Η τοποθέτηση όλου του προσφερόμενου εξοπλισμού του έργου και η διασύνδεσή του με παροχές 

ρεύματος και δικτύου, αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου 

7.1.4.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) 
Για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Δράσης, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω υποσυστήματα: 

7.1.4.3.1 Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του Οργανισμού, Ανάπτυξη Εφαρμογών, 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση των υπαρχόντων εσωτερικών Πληροφοριακών 
συστημάτων με προβλέψεις για υποδοχή του ψηφιοποιημένου υλικού και των σχετικών στοιχείων. Επίσης 
προβλέπεται η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων με άλλα συστήματα του Δημόσιου 
Τομέα (π.χ. ΓΓΠΣ, ΕΑΠ κλπ). Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί η πλήρης διαλειτουργικότητα 
ενημέρωση μεταξύ του Πληροφοριακού Συστήματος και της Εφαρμογής «Πάπυρος» που ήδη χρησιμοποιεί 
το ΜΤΠΥ ήάλλων τρίτων εφαρμογών που χρησιμοποιεί το Ταμείο και απαιτούν διαλειτουργικότητα. 

Παράλληλα θα αναπτυχθούν εφαρμογές για κινητές συσκευές οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο 
πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, tablets κλπ).  

Τέλος θα αναπτυχθούν Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης 
Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, 
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παρακολούθηση υποθέσεων κ.λ.π). Στην υλοποίηση του συστήματος θα πρέπει να προβλεφθεί η ύπαρξη 
Το σύστημα αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί η εύκολη και γρήγορη διαχείριση του ιστορικού αρχείου με την 
χρήση τεχνικών big data. Όλο το υλικό θα περάσει λογισμικό παραγωγής αυτόματων δεδομένων (OCR). 

Αναλυτικότερα τα υποσυστήματα που θα αναβαθμιστούν ή αναπτυχθούν εξ αρχής είναι: 

- Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων 
-  Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων 
-  Σύστημα διαχείρισης αποφάσεων  
-  Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 
-  Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών 
-  Οφειλές και Υποχρεώσεις 
-  Δάνεια προς Μετόχους 
-  Συνεδριάσεις και Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 
-  Αποφάσεις κανονισμού και μεταβολής Μερισμάτων 
-  Υπολογισμού και ανάλυσης μερισμάτων 
-  Λογιστική Δημοσίου 
-  Διαδικτυακή πύλη (Portal) 
- Διαδικτυακή Πύλη διαχείρισης του ιστορικού αρχείου και προβολής στο διαδίκτυο. 

 

7.1.4.3.2 Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων 

Το υποσύστημα του Μητρώου είναι καταγεγραμμένοι όλοι οι μερισματούχοι και όσοι από τους μετόχους 
έχουν υποβάλλει αίτηση για κάποια συναλλαγή με το Ταμείο και ως εκ τούτου έχουν αποκτήσει αριθμό 
μητρώου. Στόχος του Ταμείου είναι να επιτευχθεί η καταχώρηση όλων των μετόχων, είτε ηλεκτρονικά από 
αντίστοιχα αναλυτικά ηλεκτρονικά αρχεία των υπηρεσιών είτε με χειροκίνητη καταχώρηση από μη 
ηλεκτρονικά αναλυτικά αρχεία των υπηρεσιών, που δεν είναι μηχανογραφημένες. 

Αναλυτικότερα, οι νέες απαιτήσεις του υποσυστήματος Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων 
περιλαμβάνουν : 

• Εκκαθάριση (cleansing) του μητρώου. Διαγραφή διπλών μερίδων με αυτόματη μετάθεση των 
εγγραφών στη μερίδα που παραμένει. Διασταύρωση δημογραφικών, ταυτοποιητικών και άλλων 
στοιχείων του μητρώου με χρήση διεπαφών με αρμόδιους φορείς (ΓΛΚ, ΓΓΠΣ, ΗΔΙΚΑ και άλλων). 

• Δημιουργία αυστηρών κανόνων προκειμένου να μην είναι δυνατή η καταχώριση διπλών μερίδων 
πλέον στο μητρώο εκ παραδρομής από χρήστες ή υποσυστήματα. Μόνο αρμόδια εξουσιοδοτημένοι 
χρήστες θα μπορούν να παρακάμψουν αυτούς τους κανόνες. 

• Επαναπροσδιορισμός του Αριθμού Μητρώου των μετόχων του ΜΤΠΥ ώστε να μπορεί να μπορεί να 
λάβει νέες τιμές (π.χ. το παλαιό μητρώο να μετεξελιχθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Πολιτών ή σε κάθε 
άλλο επιθυμητό σύστημα αρίθμησης) με παράλληλη μετάπτωση των παλαιών δεδομένων στο νέο 
Μητρώο. 

• Δημιουργία αυτόματης διαδικασίας ενημέρωσης του μητρώου από εγγραφές εξωτερικών 
συστημάτων (Πράξεις ΓΛΚ, ΔΑΥΚ, ΕΑΠ) με δυνατότητα επέμβασης του αρμόδιου τμήματος πριν την 
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ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των νέων εγγραφών ή των μεταβολών.Οι εγγραφές προς 
συμπλήρωση του μητρώου θα δημιουργούνται σε ξεχωριστό υποσύστημα και μόνο μετά από 
έλεγχο και έγκριση των αρμοδίων χρηστών θα ενσωματώνονται. 

• Αυτόματη ενημέρωση του μητρώου από αναγγελίες θανάτων μετόχων και μερισματούχων που 
παραλαμβάνει το Ταμείο σε ψηφιακή μορφή. Αυτόματη δημιουργία υποθέσεων «Αχρεωστήτως 
καταβληθέντων» για μερίσματα που καταβλήθηκαν μετά την ημερομηνία θανάτου.Μόνο μετά την 
ολοκλήρωση των κατάλληλα διαμορφωμένων ροών από αρμόδιους χρήστες και την έγκριση των 
προϊσταμένων όπου αυτή προβλέπεται 

• Ενσωμάτωση του αρχείου ψηφιοποίησης στις καθημερινές λειτουργίες του μητρώου με τρόπο 
εύχρηστο και προσιτό στο αρμόδιο τμήμα.Οι χρήστες χρειάζονται πρόσβαση στο φάκελο του 
μετόχου ή και του μερισματούχου προκειμένου να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντά τους. Με την 
ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου φακέλων είναι κρίσιμο να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση σε 
όλες τις σελίδες που αποτελούν τον ηλεκτρονικό πλέον φάκελο. 

• Στατιστικά στοιχεία από τις εγγραφές του μητρώου με πολλαπλά κριτήρια και εξαγωγή αυτών σε 
διάφορες μορφές (format).Είναι συχνό φαινόμενο να δέχεται το Ταμείο ερωτήσεις από αρμόδιους 
φορείς σχετικά με το πλήθος των εγγραφών στο μητρώο που ικανοποιούν κάποιες συγκεκριμένες 
συνθήκες. Ο αρμόδιος χρήστης πρέπει να μπορεί να μπορεί, με κατάλληλα διαμορφωμένα 
ερωτήματα προς το σύστημα, να εξάγει στατιστικά στοιχεία. Η χρήση του εργαλείου αυτού, λόγω 
και των αυστηρών κανόνων σχετικών με τα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να καταγράφεται σε 
σχετικά αρχεία του συστήματος. Στην καταγραφή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, εκτός από τα 
στοιχεία του χρήστη που εκτέλεσε το ερώτημα, το πλήθος των εγγραφών που επεξεργάστηκε καθώς 
και οι συγκεκριμένες στήλες από το μητρώο που συμμετείχαν τόσο στα κριτήρια όσο και στα 
αποτελέσματα. 

 

7.1.4.3.3 Υποσύστημα διαχείρισης υποθέσεων 

Με την καταχώριση οποιασδήποτε αίτησης στο τμήμα πρωτοκόλλου από ενδιαφερόμενο Μέτοχο, 
Μερισματούχο ή φορέα, δημιουργείται στο Ταμείο η Υπόθεση παρακολούθησης του αντίστοιχου 
αιτήματος. Υπάρχει περίπτωση το αίτημα να καταχωρηθεί / δημιουργηθεί και από κάποιο αρμόδιο τμήμα 
του Ταμείου. 

Η κάθε υπόθεση έχει συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από τα αρμόδια τμήματα 
προκειμένου να ολοκληρωθεί. Η διαδοχή των βημάτων είναι προκαθορισμένη επιτρέπονται όμως και 
εναλλακτικές ροές ανάλογα με το τρέχων βήμα και τη φύση της κάθε υπόθεσης. 

Οι νέες απαιτήσεις του υποσυστήματος διαχείρισης υποθέσεων περιλαμβάνουν: 

• Επανασχεδιασμός των διαδικασιών στο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. Δημιουργία κατάλληλου 
συστήματος υποστήριξης όλων των απαραίτητων βημάτων για την ολοκλήρωση ή ακύρωση 
οποιασδήποτε διαδικασίας. 

• Παραμετρικός ορισμός νέων. 
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• Αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια. 

• Ορισμός δικαιωμάτων ανά βήμα υπόθεσης ανά τμήμα ή υπάλληλο. 

• Δυνατότητα ορισμού διαδικασιών έγκρισης για ορισμένα βήματα υποθέσεων. 

• Εύκολη πρόσβαση στο αρχείο ψηφιοποίησης. 

• Να παρέχεται ιχνηλασιμότητα σε όλα τα βήματα κάθε υπόθεσης (Ημερομηνία, ώρα και χρήστης 
που ξεκίνησε και ολοκλήρωσε κάθε βήμα) 

• Έκδοση δικαιολογητικών / βεβαιώσεων, παραμετρικά οριζόμενων, με συνοπτικές διαδικασίες σαν 
αποτέλεσμα ολοκλήρωσης υπόθεσης. 

• Στατιστικά στοιχεία με πολλαπλά κριτήρια και επίπεδα ανάλυσης. Δυνατότητα εξαγωγής των 
στοιχείων σε διάφορα format. 

• Μαζικές διαχειρίσεις υποθέσεων και δημιουργίας ομοειδών βημάτων. 

• Διασύνδεση των υποθέσεων με ηλεκτρονικές ροές πληροφοριών που καταφθάνουν στο ταμείο 
προκειμένου να το ενημερώσουν για διάφορα γεγονότα που επηρεάζουν τη λειτουργία του. 
Παράδειγμα τέτοιων ηλεκτρονικών αρχείων είναι αυτά που έρχονται από το σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ και 
ενημερώνουν για θανάτους μερισματούχων και τα ηλεκτρονικά φύλλα Δελτίων Ατομικής και 
Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ). Πρέπει η κάθε ροή πληροφορίας που καταφθάνει στο Ταμείο να 
έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη δημιουργία κατάλληλων υποθέσεων που θα ενημερώνουν και 
θα καθοδηγούν τους χρήστες στην διεκπεραίωση των καθηκόντων τους.  

7.1.4.3.4 Υποσύστημα διαχείρισης αποφάσεων 

Στο υποσύστημαστην υφιστάμενη μορφή του, διεξάγεται η μηχανογραφική επεξεργασία των αποφάσεων 
από το αρμόδιο τμήμα, η καταχώριση των ηλεκτρονικών μεταβολών - διορθώσεων, εφόσον προκύπτουν 
και επηρεάζουν τα δεδομένα του συστήματος π.χ. ημερομηνίας έναρξης. Γίνεται έλεγχος στους 
υπολογισμούς των πληρωμών μερισμάτων και παράλληλα γίνεται έλεγχος όσο αφορά τις χειρόγραφες 
μεταβολές. 

Οι νέες απαιτήσεις του υποσυστήματος διαχείρισης αποφάσεων περιλαμβάνουν: 

• Επανασχεδιασμός των διαδικασιών στο σύστημα διαχείρισης αποφάσεων. 

• Διασύνδεση με το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. 

• Διευκόλυνση του χρήστη στην δημιουργία νέων και μεταβολών με προ-συμπληρωμένες 
πληροφορίες που αντλούνται από τα διάφορα υπό-συστήματα του Ταμείου. 

• Αναλυτική καταγραφή των βημάτων διεκπεραίωσης καθώς και των απαραίτητων υπολογισμών για 
την απονομή μερίσματος. 

• Εκτύπωση του κάθε τύπου απόφασης σε διαφορετικό template και δημιουργία ψηφιακών 
αντιγράφων για ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη προς ενημέρωση των μετόχων και 
μερισματούχων. 
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• Διευκόλυνση στη δημιουργία / διαχείριση πολλαπλών ομοειδών αποφάσεων. 

7.1.4.3.5 Υποσύστημα Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 

Στο υποσύστημαυπολογίζονται οι κρατήσεις ή οι οφειλές αναδρομικής εγγραφής και οι εισφορές για τη 
χρονική περίοδο που ορίζεται στην αίτηση. Η διαδικασία για τον υπολογισμό των αναδρομικών οφειλών 
κανονικών και συμπληρωματικών εισφορών, του 4% των υποχρεωτικών κανονικών καταβολών και του 1% 
για τα λοιπά επιδόματα, καθώς και των αναδρομικών οφειλών εγγραφής είναι κοινή και διαφοροποιείται 
στους τύπους υπολογισμών. 

Οι νέες απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτει το υποσύστημα αναγνώρισης προϋπηρεσίας περιλαμβάνουν:  

• Αυτόματος υπολογισμός οφειλών ανάλογα με την υπόθεση αναγνώρισης προϋπηρεσίας. 

• Παρακολούθηση όλων των αναγκαίων σταδίων με διασύνδεση με το σύστημα υποθέσεων. 

• Παραμετρικά οριζόμενα υποστηρικτικά και ενημερωτικά έντυπα. 

• Αυτόματη διαχείριση εισπράξεων οφειλών μέσω ΕΑΠ και Τραπεζικών Εμβασμάτων. 

• Δανειοποίηση οφειλής και εξόφλησης μέσω του υποσυστήματος δανείων και τις ευκολίες που 
εκείνο προβλέπει. 

7.1.4.3.6 Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών 

Το αρμόδιο τμήμαπαρακολουθεί καθημερινά τις κινήσεις όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Ταμείου 
με ενημερώσεις που παραλαμβάνει από τις Τράπεζες. Στόχος είναι η εξασφάλιση του Ταμείου για την καλή 
εκτέλεση των εντολών του προς τα τραπεζικά ιδρύματα και η παρακολούθηση των πληρωμών που γίνονται 
από διάφορους φορείς και μετόχους / μερισματούχους προς το Ταμείο. 

• Αυτόματη εισαγωγή extrait τραπεζών στο σύστημα. 

• Παραμετρικός ορισμός κινήσεων ανά περίπτωση με χρήση κανόνων και λέξεων κλειδιών. 

• Επιμερισμός ποσών σε λογαριασμούς απόδοσης και αυτόματη δημιουργία άρθρων γενικής 
λογιστικής ανά περίπτωση. Παραμετρικός ορισμός των αντίστοιχων άρθρων. 

• Παρακολούθηση υπολοίπων και αναλυτικών κινήσεων ανά τραπεζικό λογαριασμό. 

• Στατιστική ανάλυση κινήσεων και υπολοίπων. 

7.1.4.3.7 Οφειλές και Υποχρεώσεις 

Το υποσύστημα παρακολουθεί τις οφειλές των μετόχων και μερισματούχων προς το Ταμείο που 
προκύπτουν με διάφορους τρόπους (Αναγνώριση προϋπηρεσίας, δάνεια, αχρεωστήτως καταβληθέντα, κ.α.) 
την τμηματική αποπληρωμή του καθώς και την τυχόν χρέωση τόκων. 

Παρακολουθεί επίσης και τις υποχρεώσεις του Ταμείου προς του μετόχους, μερισματούχους και φορείς που 
προκύπτουν συνήθως από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και την επιστροφή τους στους δικαιούχους. 

• Οι νέες απαιτήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν:  
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• Διασύνδεση οφειλών και υποχρεώσεων με σύστημα υποθέσεων για καλύτερη παρακολούθηση. 

• Αυτόματη δημιουργία οικονομικών κινήσεων σε Μετόχους και μερισματούχους από τις αντίστοιχες 
υποθέσεις. 

• Παραμετρικά οριζόμενους τύπους νέων οφειλών και υποχρεώσεων. 

• Παραμετρικά οριζόμενα υποστηρικτικά και ενημερωτικά έντυπα. 

• Δυνατότητα εξόφλησης με πολλούς τρόπους (με δόσεις, με παρακράτηση ποσοστού του 
μερίσματος…) με ή χωρίς υπολογισμό τόκων. 

• Δυνατότητα παραγραφής μέρος ή ολόκληρου του υπολοίπου με αυτοματοποιημένο τρόπο σε 
διασύνδεση πάντα το σύστημα υποθέσεων. 

• Αυτόματη διαχείριση εισπράξεων μέσω ΕΑΠ και Τραπεζικών Εμβασμάτων 

• Δημιουργία κατάλληλων εκτυπώσεων που να ενημερώνουν τους αρμόδιους χρήστες για τους 
οφειλέτες που δεν ήταν συνεπείς στις περιοδικές υποχρεώσεις τους. 

• Αυτόματη δημιουργία υποθέσεων που να κοινοποιούν στους αρμόδιους φορείς την ελλιπή 
απόδοση των ποσών που όφειλαν να παρακρατούν και να αποδίδουν στο Ταμείο. 

7.1.4.3.8 Δάνεια προς Μετόχους 

Στην υφιστάμενη κατάσταση οι μέτοχοι του ΜΤΠΥ έχουν δικαίωμα από το νόμο να αιτηθούν και να πάρουν, 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, δάνειο από το ΜΤΠΥ. Ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας, δικαιούνται 
αντίστοιχο ποσό δανείου με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 3 χρόνια.  

Η εξόφληση του δανείου γίνεται με παρακράτηση από τη μισθοδοσία των μετόχων. Οι δόσεις είναι 
τοκοχρεολυτικές και έχουν χαρτόσημο και φόρο, τα οποία αποδίδονται στο κράτος.  

Τη παρακράτηση αναλαμβάνει η υπηρεσία στην οποία εργάζεται ο μέτοχος και ενημερώνεται από το ΜΤΠΥ 
ο αντίστοιχος εκκαθαριστής του υπολόγου. Η παρακράτηση από το μισθό για το δάνειο ξεκινά να 
εισπράττεται μετά από 2 ή 3 μήνες από την καταβολή του. 

Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 3 χρόνια. 

Οι νέες απαιτήσεις του υποσυστήματος περιλαμβάνουν: 

• Παραμετρικός ορισμός τύπου δανείου. 

• Ανά περίπτωση ορισμό ποσού και αριθμού δόσεων καθώς και επιτοκίου 

• Αυτόματη ενημέρωση εμπλεκομένων σε κάθε φάση της διαδικασίας έγκρισης και χορήγησης του 
Δανείου (Μέτοχο, αρμόδια τμήματα, φορείς και εκκαθαριστή). 

• Υπολογισμός τοκοχρεωλυτικών δόσεων και παρακολούθηση απλήρωτου κεφαλαίου και τόκου ανά 
δόση. 

• Παραμετρικά οριζόμενα υποστηρικτικά και ενημερωτικά έντυπα. 

• Αυτόματη διαχείριση εισπράξεων μέσω ΕΑΠ και Τραπεζικών Εμβασμάτων. 
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• Διασύνδεση του υποσυστήματος Δανείων με τη διαδικτυακή πύλη ώστε οι μέτοχοι να μπορούν 
εύκολα να αιτούνται δάνειο μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων σελίδων. 

• Διαλειτουργικότητα με αρμόδιους φορείς, μετά από συναίνεση του δανειολήπτη, ώστε να μπορεί 
το Ταμείο να παραλαμβάνει τα απαιτούμενα για το δάνειο δικαιολογητικά χωρίς την παρέμβαση 
του μετόχου. 

7.1.4.3.9 Συνεδριάσεις και Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΠΥ συνεδριάζει τακτικά με σκοπό την απόφαση επί σημαντικών θεμάτων 
που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου. Αφού μελετήσει τις εισηγήσεις των αρμόδιων 
τμημάτων και των Διευθυντών τους αποφασίζει θετικά ή αρνητικά. 

Οι νέες απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Παρακολούθηση συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΠΥ 

• Ορισμός σύνθεσης ΔΣ 

• Ορισμός θεμάτων, Εισηγήσεων ανά ΔΣ 

• Καταχώριση αποφάσεων ανά θέμα – εισήγηση. 

• Έκδοση μοναδικού αριθμού Εισήγησης και Απόφασης. 

• Δυνατότητα διόρθωσης λαθών σε εισηγήσεις / αποφάσεις που έχουν ηδη εγκριθεί. 

• Έκδοση μοναδικού αριθμού απόφασης ανά κανονισμό 

7.1.4.3.10 Αποφάσεις κανονισμού και μεταβολής Μερισμάτων 

Μέρισμα είναι μία τακτική επικουρική χρηματική απόδοση στους μετόχους, οι οποίοι όταν 
συνταξιοδοτούνται, γίνονται μερισματούχοι και θεμελιώνουν δικαίωμα στο μέρισμα. Η ημερομηνία 
έναρξης μερίσματος πρέπει να είναι η επόμενη της τελευταίας ημέρας συμμετοχής ή η ημερομηνία προ 
διετίας από την υποβολή της αίτησης για μέρισμα ή μελλοντική ημερομηνία (μέρισμα σε αναστολή). 

Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει την εξέταση των δεδομένων που προκύπτουν από την αναγνώριση 
προϋπηρεσίας και τις καταβαλλόμενες εισφορές του μετόχου και εφόσον θεμελιώνεται το δικαίωμα, να 
προχωρήσει σε υπολογισμό και καταβολή του μερίσματος. 

Οι νέες απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Επανασχεδιασμός των διαδικασιών στο σύστημα παρακολούθησης μεταβολών. 

• Διασύνδεση με το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. 

• Διευκόλυνση του χρήστη στην δημιουργία νέων και μεταβολών με προ-συμπληρωμένες 
πληροφορίες που αντλούνται από τα διάφορα υπό-συστήματα του Ταμείου. 

• Εκτύπωση του κάθε τύπου απόφασης σε διαφορετικό template και δημιουργία ψηφιακών 
αντιγράφων για ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη προς ενημέρωση των μετόχων και 
μερισματούχων. 
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• Αυτόματη δημιουργία της αντίστοιχης υπόθεσης – διαδικασίας μεταβολής με την λήψη της 
αντίστοιχης αίτησης και των κατάλληλων δικαιολογητικών. 

7.1.4.3.11 Υποσύστημα υπολογισμού και ανάλυσης μερισμάτων 

Το τμήμα της εφαρμογής του υποσυστήματος Υπολογισμού, που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 
μερισμάτων και προεξοφλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες κρατήσεις, για μερισματούχους, 
δικαιούχους και συνταξιούχους. 

Ειδικές περιπτώσεις αποτελούν: 

• Πληρωμές προς ασφαλιστικά Ταμεία (Διαδοχική Ασφάλιση) 

• Αντιτρομοκρατικός Νόμος 1897/90 

• Πληρωμές ασφαλιστικών δικαιωμάτων με αναλογιστικό ισοδύναμο 

Οι νέες απαιτήσεις περιλαμβάνουν: 

• Επανασχεδιασμός των διαδικασιών στο σύστημα Υπολογισμού και ανάλυσης μερισμάτων. 

• Διασύνδεση με το σύστημα διαχείρισης υποθέσεων. 

• Ενσωμάτωση όλων των υποχρεώσεων του Ταμείου δια-λειτουργικότητας με την ΗΔΙΚΑ για τον 
υπολογισμό και την πληρωμή των μερισμάτων. 

• Δυνατότητα για υπολογισμό αναδρομικών ποσών χωρίς περιορισμό στην ημερομηνία μεταβολής 
καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που τα αναδρομικά ξεπερνούν ακόμα και την δεκαετία. 

• Ενταύθα πληρωμές μερισμάτων ή και αναδρομικών σε συνεργασία πάντα με τον αρμόδιο φορέα 
ΗΔΙΚΑ για εξυπηρέτηση ειδικών περιπτώσεων. 

• Ιστορικά στοιχεία καθώς και λεπτομέρειες υπολογισμού για κάθε μερισματούχο. 

• Αυτόματη παρακράτηση οφειλών με παραμετρικά οριζόμενο τρόπο. 

• Αυτόματη απόδοση ποσών από υποχρεώσεις του Ταμείου με παραμετρικά οριζόμενο τρόπο. 

7.1.4.3.12 Υποσύστημα Λογιστικής Δημοσίου 

Η καρδιά της εφαρμογής είναι το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το οποίο οικοδομείται πάνω στις 
προσταγές του Κ.Β.Σ. και των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, μέσω των οποίων παρέχεται η 
δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης και διαχείρισης των οικονομικών στοιχείων καθώς και τήρησης των 
Λογιστικών βιβλίων του ΜΤΠΥ. Το λογιστικό σύστημα είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται όλο το 
οικοδόμημα της μηχανογράφησης των οικονομικών υπηρεσιών και ουσιαστικά αποτελεί την πηγή, από την 
οποία αντλούνται όλες οι πληροφορίες για την οικονομική πορεία. Τα κύρια δομικά στοιχεία του είναι τα 
εξής: 

• Η Διαχείριση Γενικής Λογιστικής 

• Η Διαχείριση Αναλυτικής Λογιστικής 

• Η Διαχείριση Προμηθευτών / Μετόχων / Μερισματούχων και Συναλλασσόμενων 
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• Η Διαχείριση Προϋπολογισμού 

• Η Διαχείριση Χρηματικών Ενταλμάτων 

• Η Διαχείριση Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

• Η Διαχείριση Οικονομικών δεικτών 

Οι νέες απαιτήσεις περιλαμβάνουν:  

• Αυτόματη απεικόνιση κάθε κίνησης / πράξης όλων των υπό-συστημάτων μέσω κατάλληλα 
διαμορφωμένων και παραμετρικά οριζόμενων λογιστικών άρθρων στη λογιστική. 

• Δυνατότητα ιχνηλασιμότητας κάθε κίνησης στην λογιστική (από ποια αντίστοιχη κίνηση από ποιο 
υποσύστημα προήλθε). 

7.1.4.3.13 Διαδικτυακή πύλη (Portal) 

Η υφιστάμενη διαδικτυακή πύλη του ΜΤΠΥ αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από στατικές σελίδες που 
περιγράφουν τον σκοπό ίδρυσης, την νομοθεσία και του ς στόχους του. Σκοπό έχουν να ενημερώνουν τους 
πολίτες, τους μετόχους και τους μερισματούχους.Τελευταία αναρτώνται και οι αποφάσεις που αφορούν 
τους μερισματούχους ενώ έχει διακοπή η αποστολή τους με ταχυδρομείο.Επίσης το ιστορικό αρχείο του 
ΜΤΠΥ θα ψηφιοποιηθεί σύμφωνα ανάλογα με τον τύπο του υλικού προς ψηφιοποίηση, ακολουθώντας 
καθιερωμένα πρότυπα. Το ψηφιακό αρχείο που θα παραχθεί, τα ψηφιακά υποκατάστατα και η ψηφιακή 
τεκμηρίωση, θα εισαχθεί στο σύστημα διαχείρισης του ιστορικού αρχείου της διαδικτιακής πύλης ώστε να 
καταστεί διαθέσιμο στο κοινό  

Για την ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης θα χρησιμοποιηθούν  λογισμικά ανοιχτού κώδικα στο Σύστημα 
διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) αλλά και στο στο επίπεδο του Web, ApplicationServer και της Βάσης 
Δεδομένων. 

Η νέα Διαδικτυακή Πύλη θα συμμορφώνεται με τις εξής απαιτήσεις: 

- Η υλοποίηση θα γίνει με σύγχρονη αισθητική και λειτουργικότητα που θα ανταποκρίνεται στα 
διεθνή δεδομένα και θα αποτελέσει την ηλεκτρονική, δυναμική παρουσία του τόπου στο χώρο του 
διαδικτύου και θα καλύπτει πλήρως τα όσα αναφέρονται στην  υφιστάμενη υποδομή. 

- Η οργάνωση της δομής της πληροφορίας και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με τέτοιο τρόπο 
ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη πλοήγηση σε αυτό και να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη εμπειρία 
του χρήστη (UXdesign).  

- Την προσέγγιση διαφορετικών ομάδων κοινού με διαφορετικές συνήθειες και ανάγκες 

- Σχεδιασμός μιας Διαδικτυακής Πύλης με βάση το responsive design ώστε να υποστηρίζει τις πιο 
διαδεδομένες αναλύσεις και συσκευές. 

 

Συνολικά οι νέες απαιτήσεις της Διαδιακτυακής Πύλης περιλαμβάνουν: 

• Υπηρεσίες ενημέρωση προς Μετόχους και Μερισματούχους. 
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• Πρόσβαση στη προσωπική καρτέλα μετόχου / μερισματούχου και διευκόλυνση στη αίτηση 
μεταβολής στοιχείων ή ακόμα και στην απευθείας μεταβολή αυτών από τον πιστοποιημένο χρήστη 
για όποια στοιχεία το Ταμείο κρίνει σκόπιμο. 

• Πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τον χρήστη (για παράδειγμα εισφορές, 
μερίσματα, οφειλές, εισπράξεις) 

• Δυνατότητα καταχώρισης ηλεκτρονικής αίτησης και αυτόματης δημιουργίας αντίστοιχης υπόθεσης 
παρακολούθησης αιτήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα 

• Δυνατότητα προσωποποιημένης ενημέρωσης / πληροφόρησης προς τους μετόχους και 
μερισματούχους μέσω αποστολής προσωπικών μηνυμάτων και ενημερώσεων. 

• Δυνατότητα παρακολούθησης εξέλιξης αιτήματος μέσω διασύνδεσης με το αντίστοιχο σύστημα 
διαχείρισης υποθέσεων. 

• Αυτόματη ανάρτηση αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν τον μέτοχο / μερισματούχο από τις 
υποθέσεις. 

• Διαχείριση περιεχομένου με απλό τρόπο για το αρμόδιο τμήμα. 

• Διαδικασία έγκρισης περιεχομένου πριν από την ανάρτηση. 

• Είναι ευθύνη του αναδόχου η δημιουργία κατάλληλης προγραμματιστικής διεπαφής (API) που να 
διευκολύνει την πρόσβαση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της Διαδικτυακής 
πύλης στις εγγραφές της κεντρικής βάσης πληροφοριών με τρόπο ασφαλή, απλό και γρήγορο. 

• Όπου κριθεί σκόπιμο, για λόγους ασφάλειας ή ελάφρυνσης του φόρτου του κεντρικού συστήματος, 
θα σχεδιαστούν πίνακες όπου θα μεταφερθούν δεδομένα από τα βασικά υποσύστημα προκειμένου 
να παρουσιαστούν ή και να ενημερωθούν από εξουσιοδοτημένους χρήστες της διαδικτυακής 
πύλης. Η ενημέρωση / μεταφορά των δεδομένων από και προς τη κεντρική βάση θα γίνεται σε ώρες 
που δεν υπάρχει φόρτος με διαδικασίες που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο για αυτό τον σκοπό. 

• Η οριστική μορφή της βάσης δεδομένων που θα υποστηρίζει την διαδικτυακή πύλη θα περιγραφεί 
αναλυτικά στα παραδοτέα της Φάσης 1 του έργου (μελέτη εφαρμογής). 

• Διαχείριση και προβολή του Ιστορικού αρχείου στο διαδίκτυο. 

Για λόγους μη διατάραξης της απόδοσης των υφιστάμενων εφαρμογών είναι προτιμητέο η διαδικτυακή 
πύλη να εξυπηρετείται από ανεξάρτητη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων της διαδικτυακής πύλης θα 
πρέπει να είναι διαφορετική από την κεντρική βάση δεδομένων, και να τροφοδοτείται   με τα απαραίτητα 
δεδομένα  τα οποία  θα πρέπει να προβάλλονται στην διαδικτυακή πύλη. Η βάση της διαδικτυακής πύλης 
θα μπορεί να εγκατασταθεί στους εξυπηρετητές της διαδικτυακής πύλης 

7.1.4.3.14 Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορικού Αρχείου και Εφαρμογές Ανάδειξης 

Το ψηφιακό αποθετήριο θα υποστηρίζει την ασφαλή διαχείριση και αποθήκευση του ιστορικού αρχείου 
που θα ψηφιοποιηθεί. Το αποθετήριο θα υποστηρίζει τα ακόλουθα: 

• Εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή εγγραφών 
• Δημιουργία και εισαγωγή διαμορφωμένου συνόλου πεδίων τεκμηρίωσης καθώς και δυνατότητα 

επιλογής από γνωστά δημοσιευμένα πρότυπα μεταδεδομένων 
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• Διασύνδεση με τον ιστότοπο παρουσίασης του ιστορικού αρχείου 
• Διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές ανάδειξης του ιστορικού αρχείου 
• Χρήση ανοιχτών μεταδεδομένων και απρόσκοπτη ένταξη των μεταδεδομένων μέσω συγκομιδής σε 

εθνικούς και ευρωπαϊκούς συσσωρευτές, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας 
και διασύνδεσης 

• Εξαγωγή των δεδομένων σε ανοιχτό σχήμα και άμεση δυνατότητα διαλειτουργικότητας και 
διασύνδεσης με άλλα ψηφιακά αποθετήρια 

• Χρήση Βάσης Δεδομένων προστατευμένης από τυχαίες ή και κακόβουλες αλλοιώσεις των 
δεδομένων 

• Δυνατότητα επιλογής υποσυνόλου των πεδίων τεκμηρίωσης και τουλάχιστον ημι-
αυτοματοποιημένη εξαγωγή τους σε αντίστοιχη Βάση Δεδομένων 

• Δυνατότητα κτεταμένων και σύνθετων αναζητήσεων σε επιλεγμένα πεδία της Βάσης Δεδομένων 
• Δυνατότητα αυτοματοποιημένης και ελεγχόμενης, ως προς την πληρότητα και ακεραιότητα των 

στοιχείων, μετάπτωσης των υπαρχόντων δεδομένων 
• Υποστήριξη του OAI-PMH προτύπου για την εξαγωγή περιεχομένου προς ευρετήρια και aggregators 

περιεχομένου 
• Υποστήριξη χρήσης HANDLE persistent identifier για την πρόσβαση στο περιεχόμενο 

 

Οι εφαρμογές ανάδειξης του ιστορικού αρχείου θα είναι οι ακόλουθες: 

1. Ψηφιακές συλλογές αρχειακού υλικού: Εφαρμογή που θα συνδέεται δυναμικά με το ψηφιακό 
αποθετήριο και θα μπορεί να οργανώσει το περιεχόμενό του σε δομές οι οποίες προβάλλουν μια 
όψη του αρχειακού του υλικού, σύμφωνα με ανάγκες του. Η εφαρμογεί θα πρέπει να υποσρτηρίζει 
την δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων ώστε ο χρήστης να μπορεί να περιηγηθεί στο περιεχόμενο 
μιας τέτοιας έκθεσης μέσω της ροής εξιστόρησης που έχει ορίσει ο φορέας και να προβάλει τα 
χαρακτηριστικά των τεκμηρίων. Οι απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτει η εφαρμογή είναι οι 
ακόλουθες: 

o Δυναμική άντληση περιεχομένου από ψηφιακό αποθετήριο 
o Οργάνωση περιεχομένου σε συλλογές με επιθυμητά χαρακτηριστικά 
o Δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων με δυνατότητα υποστήριξης ροής εξιστόρησης 

(storytelling) της περιγραφής των τεκμηρίων 
o Μετάβαση σε οποιοδήποτε τεκμήριο της έκθεσης εκτός σειράς 
o Σύνθεση με προσωπικό περιεχόμενο χρήστη και δημιουργία προσωπικής έκθεσης 
o Διαμόρφωση και περιορισμό του περιεχομένου μέσω πλήθος κριτηρίων/φίλτρων (π.χ. 

χρονολογικά, σημασιολογικά) και αντίστοιχη δυνατότητα διαμόρφωσης της εικονικής 
έκθεσης που προβάλλεται στο χρήστη 

2. Διαδραστικό Χρονολόγιο Εξέλιξης ΜΤΠΥ: Εφαρμογή που θα συνδέεται δυναμικά με το ψηφιακό 
αποθετήριο και θα μπορεί να οργανώσει το περιεχόμενό του στην διάταξη του χρόνου λειτουργίας 
και προσφοράς του ΜΤΠΥ μέχρι σήμερα. Παράλληλα θα παρουσιάζονται και τα σημαντικότερα 
γεγονότα στην εξέλιξη της πορείας του ΜΤΠΥ μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό μηχανισμό με τον 
χρήστη. Οι απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτει η εφαρμογή είναι οι ακόλουθες: 

o Δυναμική άντληση περιεχομένου από ψηφιακό αποθετήριο 
o Δυνατότητα εισαγωγής γεγονότων από την εξέλιξη του ΜΤΠΥ 
o Δυνατότητα κλιμάκωσης του άνω και κάτω χρονικού πεδίου (zoom in / out)  με αυτόματη 

και δυναμική προσαρμογή του περιεχομένου 
o Δυνατότητα μετακίνησης στην χρονική σειρά εμπρός – πίσω και αυτόματη παρουσίαση του 

περιεχομένου 
o  Αυτόματη διάταξη και διαμόρφωση του περιεχομένου ώστε αυτό να είναι οπτικά 

κατανοητό στο χρήστη (πχ περιπτώσεις σύμπτωσης πολλών εμφανιζόμενων γεγονότων) 
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o Σύνθεση με προσωπικό περιεχόμενο χρήστη 
o Διαμόρφωση και περιορισμό του περιεχομένου μέσω πλήθος κριτηρίων/φίλτρων (π.χ. 

χρονολογικά, σημασιολογικά) και αντίστοιχη δυνατότητα διαμόρφωσης του χρονολογίου 
3. Γενεολογικό Δέντρο & Παρουσίαση Βιογραφιών Ιστορικών Προσώπων: Εφαρμογή που θα 

αξιοποιήσει την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του ιστορικού αρχείου και θα αναδείξει σημαντικά 
σημεία της κοινωνικής ζωής σημαντικών προσωπικοτήτων που αποτέλεσαν μέτοχοι και 
μερισματούχοι του ΜΤΠΥ, ενδεικτικά άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, πολιτικά πρόσωπα, 
ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες κλπ. Παράλληλα, για το ευρύ κοινό θα συνδεθούν πρόσωπα μέσα από 
την ανάλυση των στοιχείων του εκάστοτε φακέλου ώστε να δημιοργηθούν, όπου είναι δυνατόν, 
γενεολογικά δέντρα τα οποία θα μπορούν να συνδεθούν με την παρουσία των μερισματούχων σε 
Δημόσιες Υπηρεσίες στην πάροδο των ετών και να εξαχθούν συμπεράσματα για την στελέχωση και 
προσφορά συγκεκριμένων προσώπων στην δημόσια και ευρύτερη δημόσια διοίκηση. Μέσα από 
την εφαρμογή αυτή το ευρύ κοινό θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορία για τις ιστορικές 
προσωπικότητας που αποτέλεσαν μετόχους του ΜΤΠΥ, αλλά και να αναζητήσουν πρόσωπα της 
δικής τους οικογενειακής ιστορίας που επί των πλείστω υπήρξαν ανώνυμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι.  

4. Βίντεο Παρουσίασης Κοινωνικού & Οικονομικού Ρόλου του ΜΤΠΥ: Αφορά την δημιουργία πέντε (5) 
βίντεο που θα παρουσιάσουν την ανάδειξη του κοινωνικού και οικονομικού ρόλου του ΜΤΠΥ στην 
Ελλάδα από την έναρξη του μέχρι και σήμερα. Το υλικό που θα ενσωματωθεί θα προέλθει τόσο από 
την ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου όσο και από πρωτογενή έρευνα που θα γίνει στο πλαίσιο 
της παραγωγής των βίντεο. 
 

7.1.4.3.15 Συνοπτικές ροές διαδικασιών Μερίσματος 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα συνηθέστερα βήματα των βασικότερων ροών απονομής μερίσματος.  

Ατομικού μερίσματος 

Αίτηση για Μέρισμα 

Ταυτοποίηση ΑΜ/Καταχώρηση ΔΑΥΚ 

Έλεγχος από Τμ.Μετόχων 

Ολοκλήρωση από Τμ.Μετόχων 

Έγκριση Προϊσταμένου Τμ. Μετόχων 

Έλεγχος Δικαιολογητικών 

Ολοκλήρωση Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Έναρξη Απόφασης από Τμήμα 
Μερισμάτων 

Έλεγχος Εκκρεμοτήτων 

Έγκριση Ελεγκτή 

Προς Υπολογισμό Μερίσματος 

Εισήγηση στο Δ.Σ. για Μέρισμα 

Εγκριτική Απόφαση Δ.Σ. 

Ενημέρωση Παροχών 

Ολοκλήρωση Υπόθεσης 
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Αναθεώρησης Ατομικού Μερίσματος 

Αίτηση για Αναθεώρηση Μερίσματος 

Ταυτοποίηση ΑΜ/Καταχώρηση Στοιχείων 

Έλεγχος Δικαιολογητικών 

Ολοκλήρωση Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Έναρξη Απόφασης από Τμήμα 
Αναθεώρησης 

Έλεγχος Εκκρεμοτήτων 

Έγκριση Ελεγκτή 

Προς Υπολογισμό Μερίσματος 

Εισήγηση στο Δ.Σ. 

Εγκριτική Απόφαση Δ.Σ. 

Ενημέρωση Παροχών 

Ολοκλήρωση Υπόθεσης 

 

Μεταβίβασης μερίσματος (σε ορφανική οικογένεια) 

 

Αίτηση Μεταβίβασης Μερίσματος 

Ταυτοποίηση ΑΜ/Καταχώρηση Στοιχείων 

Έλεγχος Δικαιολογητικών 

Ολοκλήρωση Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Έναρξη Απόφασης από Τμήμα 
Μεταβίβασης 

Έλεγχος Εκκρεμοτήτων 

Έγκριση Ελεγκτή 

Προς Υπολογισμό Μεταβίβασης 

Εισήγηση στο Δ.Σ. για Μέρισμα 

Εγκριτική Απόφαση Δ.Σ. 

Ενημέρωση Παροχών 

Ολοκλήρωση Υπόθεσης 

 

7.1.5 Επίδειξη Υποσυστήματος Υπολογισμού και Ανάλυσης Μερισμάτων 
Είναι στην διακριτική ευχέρεια των υποψηφίων Αναδόχων να μην αναβαθμίσουν την λειτουργικότητα των 
υπαρχόντων εσωτερικών Πληροφοριακών συστημάτων αξιοποιώντας τις υφιστάμενες εφαρμογές που θα 
μετεγκατασταθούν στα πλαίσια του έργου και να προσφέρουν  την δική τους λύση η οποία θα  περιλαμβάνει 
εγγενώς την ίδια τουλάχιστον λειτουργικότητα που καλύπτουν οι υφιστάμενες εφαρμογές. 
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Στην περίπτωση τέτοιας προσφοράς η οποία  στηρίζεται σε δική του λύση, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
κληθεί, κατά τη φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, να πραγματοποιήσει με δικές του 
υποδομές,  επιτόπια επίδειξη (“Proof of Concept”) στις εγκαταστάσεις την Αναθέτουσας Αρχής, που θα 
περιλαμβάνει τα εξής: 

Παρακολούθηση καρτέλας μετόχου 

Στο Μετοχικό Ταμείο διατηρείται η καρτέλα του μετόχου, παρακολουθούνται κάθε μήνα οι εισφορές μέσω 
ΕΑΠ. Επίσης παρακολουθούνται η αναγνώριση προϋπηρεσίας και οι κανονικές καταβολές και το δικαίωμα 
εγγραφής. Αν προκύπτουν οφειλές, καταλογίζονται. 

Σε αυτή την απαίτηση να επιδειχθούν: 

1. καρτέλα μετόχου 
2. παρακολούθηση εισφορών 
3. καταβολές   

Αίτηση Μερίσματος 

Σε αυτή την απαίτηση να επιδειχθούν: 

1. Αίτηση Μετόχου 
2. Ταυτοποίηση Μετόχου 
3. Έλεγχος Δικαιολογητικών 
4. Ενημέρωση στοιχείων Μερισματούχου αυτόματα από την απόφαση συνταξιοδότησης του ΓΛΚ 
5. Υπολογισμός βασικού μισθού και επιδομάτων και ανάλυση μερίσματος 
6. Καταχώρηση τυχόν οφειλών. 
7. Ενημέρωση καρτέλας Μερισματούχου μετά από απόφαση Δ.Σ και ενημέρωση υποσυστήματος 

Παροχών. 
8. Αναγνώριση προϋπηρεσίας 
9. Υπολογισμός Αναδρομικών 
10. Εξαγωγή στοιχείων προς ΕΣΕΠΣ (ΗΔΙΚΑ) 
11. Έκδοση ενταλμάτων πληρωμής 
12. διαχείριση Αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων. 

 

Επιπλέον Διαδικασίες που πρέπει να επιδειχθούν: 

1. Διαδοχική Ασφάλιση, πως υλοποιείται 
2. Μεταβολή μερίσματος και εκ νέου υπολογισμός μερίσματος με άλλη διαδικασία.         

Η πραγματοποίηση της επιτόπιας επίδειξης θα πραγματοποιηθεί μετά από έγγραφη πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής, με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου Αναδόχου. Ο χρόνος προετοιμασίας και 
εκτέλεσης της επιτόπιας επίδειξης δεν θα υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Οποιοδήποτε 
κόστος για την εκτέλεση της επιτόπιας επίδειξης θα βαρύνει τον υποψήφιο Ανάδοχο. Η επίδειξη αφορά 
λειτουργικότητα Γενικής Ροής Υπολογισμού και Πληρωμής Μερίσματος με τις ανωτέρω ελάχιστες 
απαιτήσεις. Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων στο Παράρτημα VII επισυνάπτεται το εγχειρίδιο του 
κανονισμού μερίσματος. 

7.1.6 Διαλειτουργικότητα 

Το έργο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω μορφές διαλειτουργικότητας: 
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Οριζόντια: διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια υποσυστημάτων. 

Κάθετη: διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με τα υφιστάμενα συστήματα του 
Φορέα 

Εξωτερική: διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με εξωτερικά συστήματα τρίτων 
Φορέων. 

Το ταμείο έρχεται σε επαφή με ένα πλήθος φορέων είτε για να αντλήσει δεδομένα είτε για να τα αποστείλει. 

Τα δεδομένα αυτά στην αρχή ανταλλάσσονταν με την χρήση ηλεκτρονικών αρχείων όμως τελευταία έχει 
επικρατήσει η χρήση των webservices. 

Κατ΄ ελάχιστο οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας περιλαμβάνουν:  

• Δια-λειτουργικότητα με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την παραλαβή και 
ενσωμάτωση των Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ). 

• Δια-λειτουργικότητα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) για την παραλαβή και ενσωμάτωση των 
αναλυτικών μηνιαίων καταστάσεων πληρωμών των Δημοσίων Υπαλλήλων. Αυτόματη 
διεκπεραίωση των στοιχείων καταθέσεων και πληρωμών που αποστέλλονται από την ΕΑΠ και 
δημιουργία οικονομικών εγγραφών στους μετόχους. 

• Δια-λειτουργικότητα με την ΗΔΙΚΑ για αποστολή και παραλαβή ηλεκτρονικών αρχείων πληρωμών 
μερισμάτων. 

• Ενσωμάτωση όλων των παραπάνω με την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων του ταμείου με τον 
βέλτιστο τρόπο για αύξηση της παραγωγικότητας των αρμόδιων υπαλλήλων. 

• Ορισμός νέων διαδικασιών που προκύπτουν από την παραπάνω δια-λειτουργικότητα με στόχο την 
αποδοτικότερη λειτουργία των εμπλεκομένων τμημάτων. 

Η οριστική μορφή της διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα θα περιγραφεί αναλυτικά στα παραδοτέα 
της Φάσης 1 του έργου (μελέτη εφαρμογής), και μπορεί να περιλαμβάνει διεπαφές με επιπρόσθετα 
πληροφοριακά συστήματα ανάλογα με την τεχνική και επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. 

Δύναται, κατά τη λήξη της σύμβασης να μην έχουν ενεργοποιηθεί στο σύνολο τους οι προδιαγεγραμμένες 
από τη Μελέτη Εφαρμογής διεπαφές με τρίτα συστήματα, λόγω μη ετοιμότητας τους. Στη περίπτωση αυτή, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενεργοποιήσει και θέσει σε λειτουργία τις εν λόγω διασυνδέσεις μετά την 
παραλαβή του Έργου, εντός ενός (1) μηνός μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας 
Αρχής, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη συμβατότητα της λύσης που προτείνει με το 
Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ). Πιο συγκεκριμένα ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις κατάλληλες διεπαφές (π.χ. επαρκώς τεκμηριωμένα APIs – 
ApplicationProgrammingInterface) τα οποία θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση/διασύνδεση με τις παραπάνω 
τρίτες εφαρμογές (publicAPI), τα υποσυστήματα (intranetAPI) και τα οποία θα υλοποιηθούν με webservices. 
Το υποσύστημα διαλειτουργικότητας θα πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλο λογισμικό για το οποίο 
είναι απαιτητή η εγγενής υποστήριξη ανοικτών πρότυπων τεχνολογιών όπως μεταξύ άλλων οι XML, 
WSIFWS-Security και BPEL4WS 1.1/2.0. Η εγγενής υποστήριξη συνεπάγεται ότι τόσο κατά τη σχεδίαση όσο 
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και κατά την εκτέλεση των ροών εργασίας θα χρησιμοποιείται η εκάστοτε τεχνολογία (π.χ. BPEL) και δεν θα 
γίνεται μετάφρασή της από και προς κάποια ενδιάμεση κλειστή τεχνολογία. Η ανταλλαγή δεδομένων δε, θα 
πρέπει να γίνεται με τα πιο διαδεδομένα πρότυπα (XML, XSD, WSDL, SOAP κλπ). 

Η διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (e-gif), τα οποία 
έχουν καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών & την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τέλος, πρέπει να ληφθούν υπόψη ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για 
διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

7.1.7 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Το έργο έχει ως επιμέρους στόχο την παροχή εξωστρεφών υπηρεσιών σε εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω 
ειδικών εφαρμογών προσβάσιμων στο κοινό. Οι ειδικές αυτές εφαρμογές θα λειτουργούν εκτός από 
υπολογιστή και σε φορητές συσκευές (smartphones, tablets κλπ). 

7.1.8 Απαιτήσεις Ασφάλειας και Ακεραιότητας Δεδομένων 

Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις 
κατάλληλες δράσεις για : 

• την Ασφάλεια - Εμπιστευτικότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και 
Υποδομών 

• την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών 
• την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων  

αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικές και διοικητικές 
διαδικασίες. 

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να 
λάβει υπόψη του: 

• το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδομένων Ν. 
2472/97, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99) 

• το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα προκύψει από τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679, που είναι σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 

• τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (bestpractices) 
• τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού 
• τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα 

τα οποία θα περιλαμβάνονται στο Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια - Εμπιστευτικότητα του Συστήματος 
που θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου. 

Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των προϊόντων και υπηρεσιών 
που έχει ήδη προσφέρει. 

Λόγω της κρισιμότητας των δεδομένων που πρόκειται να αποθηκευτούν στο σύστημα αλλά και των 
ενεργειών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό δίκτυο είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί τόσο η 
ακεραιότητα των δεδομένων όσο και η προστασία τους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
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απολύτως ευαίσθητα και η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσει την τόσο τη 
διαβαθμισμένη πρόσβαση σε αυτά όσο και την ασφάλειά τους κατά την αποθήκευση και επεξεργασία τους.  

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου θα πρέπει: 

1) Η ασφάλεια των δεδομένων πρέπει να διασφαλίζει πρόσβαση στο κατάλληλο προσωπικό μέσω των 
εφαρμογών, και να αποκλείει την πρόσβαση από τους υπόλοιπους χρήστες των συστημάτων ακόμη 
και αν αυτό αφορά τους διαχειριστές των συστημάτων αυτών.  

2) Η διασφάλιση του ελέγχου της πρόσβασης να είναι δυνατόν να παρέχει ευέλικτους και 
προσαρμόσιμους ελέγχους στο ποιος, πότε, από που και με ποιο τρόπο θα μπορεί να έχει πρόσβαση 
σε δεδομένα μέσω εφαρμογών ή μέσω απευθείας πρόσβασης στη βάση δεδομένων. 

3) Η αποθήκευση όλων των δεδομένων και των εγγράφων του συστήματος να χρησιμοποιεί 
αποκλειστικά μια (1) Κεντρική Βάση Δεδομένων με σκοπό την αφενός την ελαχιστοποίηση των 
σημείων εφαρμογής πολιτικών ασφαλείας και αφετέρου την αύξηση του φάσματος δεδομένων τα 
οποία οι πολιτικές ασφαλείας καλούνται να καλύψουν.  

Η ακεραιότητα των δεδομένων του συστήματος και η αποδοτικότητα του όσον αφορά στη χρήση των 
σχετικών πόρων και την εφαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης αποτελούν κρίσιμους 
παράγοντες για την επιτυχία του Έργου. Ως εκ τούτου ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των πολιτικών τήρησης 
αντιγράφων ασφαλείας του έργου, και ιδιαίτερα των δεδομένων που τηρούνται στην κεντρική Βάση 
Δεδομένων, θα απαιτούν τον ελάχιστο δυνατό χρόνο διεκπεραίωσης σε καθημερινή βάση. Επιπλέον 
απαιτείται η προσφερόμενη λύση να προσδίδει δυνατότητες βαθμιαίας τήρησης αντιγράφων ασφαλείας 
(IncrementalBackup)με στόχο την επίτευξη χαμηλού επιπέδου χρήσης πόρων υλικού και δικτύου (π.χ. 
διαθέσιμου bandwidth) για τις εν λόγω διαδικασίες. Η πολιτική τήρησης αντιγράφων ασφαλείας στο 
επίπεδο της Κεντρική Βάσης Δεδομένων θα μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός πλήρους αντιγράφου 
για οποιαδήποτε ημέρα ενώ γιατις ακόλουθες μέρες της εβδομάδας θα λαμβάνονται με αυτόματο τρόπο 
και χωρίς την παρέμβαση του διαχειριστή αντίγραφα ασφαλείας τα οποία θα περιέχουν μόνο τις μεταβολές 
(increments) στα δεδομένα της προηγούμενης ημέρας. 

7.1.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες χρηστών κι επομένως 
τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η 
χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη 
υψηλής χρηστικότητας και εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν έργο. Η λογική/ 
λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία 
του συστήματος, αλλά θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα 
εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει στην Προσφορά του τη σχεδιαστική προσέγγιση καθώς και το πλάνο 
δοκιμασιών χρηστικότητας και σχεδιαστικών αναπροσαρμογών που θα ακολουθήσει για να διασφαλίσει 
το επιθυμητό επίπεδο χρηστικότητας.  

Οι κυριότερες αρχές προς την κατεύθυνση της χρηστικότητας περιλαμβάνουν: 
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• Συμβατότητα: Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι συμβατέςτουλάχιστον με τους 
φυλλομετρητές/webbrowser που θα υποστηρίζουν οι προσφερόμενοι από τον 
ανάδοχοWEB/ApplicationServer και DatabaseServer. 

• Συνέπεια: Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση και να τηρείται συνέπεια στη χρήση 
των λεκτικών και των συμβόλων. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή εννοιών, σημείων 
και λειτουργιών σε όλο το εύρος των εφαρμογών και των συστημάτων πρέπει να είναι σαφές για τον 
απλό χρήστη, να χρησιμοποιείται ορολογία της εφαρμογής (χρήση απλής Ελληνικής γλώσσας) και όχι 
computerjargon, και τα μηνύματα να μην είναι απλώς πληροφοριακά περί του τι συνέβη, αλλά να 
υποδεικνύουν στο χρήστη πώς να απεμπλακεί για να συνεχίσει τη εργασία του ή που να αποτανθεί για 
βοήθεια. Αντίστοιχη συνέπεια πρέπει να επιδεικνύουν οι οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις, η 
διαμόρφωση σελίδων και η τοποθέτηση αντικειμένων στο χώρο των ιστοσελίδων. Στο επίπεδο των 
εφαρμογών και διαδραστικών λειτουργιών, παρόμοιες λεκτικές και λειτουργικές απεικονίσεις πρέπει 
να αντιστοιχούν σε ανάλογα αποτελέσματα. 

• Αξιοπιστία: Ο χρήστης πρέπει να αντιλαμβάνεται δια μέσου της εμφάνισης και συμπεριφοράς του 
συστήματος ότι: 

− οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστημα είναι σωστές και αρκετές (ελαχιστοποίηση λαθών 
χρήστη μέσω ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου ελέγχου) 

− οι πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες 

• Προσανατολισμός: Σε κάθε σημείο της περιήγησής του στις εφαρμογές, ο χρήστης πρέπει να έχει στη 
διάθεσή του εμφανή σημάδια που υποδεικνύουν που βρίσκεται (θεματική ενότητα ή εφαρμογή, 
κατηγορία, λειτουργία, κλπ) που μπορεί να πάει και τι μπορεί/ τι πρέπει να κάνει. Επίσης θα πρέπει να 
υπάρχει Sitemapσε ευκρινές σημείο. 

• Υποστήριξη Χρηστών: Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες υποστήριξης και βοήθειας 
στους χρήστες οι οποίες να παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες όποτε και όταν απαιτούνται. Κατ’ 
ελάχιστο θα πρέπει να παρέχεται: 

− Παροχή βοήθειας βάσει περιεχομένου (ContextSensitiveOn-LineHelp), έτσι ώστε να 
παρέχεται πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφορία ανάλογα με τις λειτουργίες και το ρόλο 
του εκάστοτε χρήστη. 

− Παροχή βοήθειας με tutorials και userguides όπου κριθεί απαραίτητο από τη Φάση 
Ανάλυσης Ψηφιακών Υπηρεσιών/ Εφαρμογών.  

− Να δίνει τηλέφωνα επικοινωνίας και ώρες λειτουργίας για βοήθεια σε προβλήματα που 
αφορούν τον οργανισμό αλλά και τεχνικά προβλήματα 

− Πρόσβαση στα αρχεία βοήθειας με περισσότερους του ενός τρόπους, όπως: δια μέσου 
πινάκων περιεχομένου (με αντίστοιχους συνδέσμους), με άμεση υποβολή ερωτήσεων με τη 
μορφή λέξεων κλειδιών, δια μέσου αλφαβητικού ευρετηρίου λέξεων ή και συνδέσμων 
σχετικών θεμάτων κλπ. 
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− Όλο το περιβάλλον χρήστη (userinterface, on-linehelp, μηνύματα, κλπ.) και τα αναλυτικά 
εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. 

− Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει όμοιο περιβάλλον σε όλα τα υποσυστήματα του, 
όπως: Λίστες λειτουργιών (Menu), Εργαλειοθήκες (Toolbar), συντομεύσεις λειτουργιών 
(keyboardshortcuts). 

− Θα υπάρχει online φόρμα Αξιολόγησης από τους χρήστες. Οι απαντήσεις θα πρέπει να 
εκτυπώνονται μηνιαία και να παραδίδονται στην Προϊσταμένη αρχή.  

• Έλεγχος Χρηστικότητας: Οι εφαρμογές θα πρέπει να περάσουν έλεγχο χρηστικότητας (usabilitytest) κατά 
την διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας και τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της 
χρηστικότητας των εφαρμογών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην πρότασή του να περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει 
για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών τεκμηριώνοντας έτσι τη συστηματική του προσέγγιση 
για διασφάλιση των παραπάνω αρχών της Προσβασιμότητας και της Ευχρηστίας Ψηφιακών Υπηρεσιών. 

7.1.10 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 
Οι Διαδικτυακές Εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να υιοθετούν την αρχή 
του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα 
με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C. 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών του 
έργου η κατασκευή της πύλης και των διαδικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με 
τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο 
τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 levelAA).  

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμογών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών, είναι 
απαραίτητη αναλυτική τεκμηρίωση από τον Ανάδοχο της εξασφάλισης της προσβασιμότητας βάσει διεθνών 
προτύπων και οδηγιών προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής.  

Οι εφαρμογές θα περάσουν έλεγχο προσβασιμότητας από αυτόματο ελεγκτή (accessibilityevaluationtools) 
με ευθύνη του Αναδόχου αλλά και από επιλεγμένους χρήστες του Κυρίου του έργου (advancedusers, οι 
οποίοι θα επιλεγούν με συγκεκριμένα κριτήρια (πχ ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, εμπειρία χρήσης Η/Υ 
κλπ),από κάθε ομάδα χρηστών που προβλέπεται να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή) κατά την διάρκεια της 
Πιλοτικής Λειτουργίας. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της προσβασιμότηταςτων 
εφαρμογών. 

Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση θα πρέπει να 
ελεγχθεί με συστηματικό τρόπο με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό 
παραδοτέο στο οποίο να αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που ακολουθήθηκαν για την τήρηση των 
προδιαγραφών προσβασιμότητας και ευχρηστίας και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Η συμμόρφωση και 
τα αποτελέσματα αυτά θα ελέγχουν για την ορθότητά τους προ της οριστικής παραλαβής των παραδοτών 
του Έργου. 
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7.1.11 Υπηρεσίες 

7.1.11.1 Υπηρεσία Ψηφιοποίησης 
Το προς ψηφιοποίηση αρχείο του ΜΤΠΥ περιλαμβάνει τους φακέλους Μητρώου εργαζομένων 
(περισσότεροι από 600.000 Φάκελοι Προσωπικού).  

Ο κάθε φάκελος περιλαμβάνει περίπου 67 σελίδες Α4 και Α3 ενώ ο συνολικός αριθμός των σελίδων προς 
ψηφιοποίηση υπολογίζεται περί τις 40.000.000 σελίδες. 

Κάθε φάκελος αντιστοιχεί σε ένα αριθμό Μητρώου Υπαλλήλου. Ο αριθμός Μητρώου θα αποτελεί και την 
ονομασία κάθε φακέλου. 

Παράλληλα υπάρχουν περίπου 1000 (δεμένοι) τόμοι στοιχείων με 1000 σελίδες ανά τόμο (κατά 
προσέγγιση). 

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να σαρωθούν, να γίνει ο καθαρισμός και η κανονικοποίηση των δεδομένων, 
να καταχωρηθούν τα απαραίτητα μεταδεδομένα, να γίνει οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) και να 
αποθηκευτούν με βέλτιστες πρακτικές αποθήκευσης. Τα μεταδεδομένα που απαιτούνται με βάση τη φύση 
του αρχείου για την επίτευξη των στόχων του έργου, είναι ο αύξων αριθμός μητρώου που αναφέρει ο κάθε 
φάκελος.  

Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τις εργασίες ψηφιοποίησης που θα λάβουν χώρα κατά την φάση 2με δικά 
του μέσα. 

Για την αποθήκευση των ενδιάμεσων  δεδομένων της ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος  είναι προτιμητέο να 
χρησιμοποιήσει ανεξάρτητη βάση από  την βάση δεδομένων  που θα χρησιμοποιηθεί για την 
εξυπηρέτηση των υφιστάμενων εφαρμογών. Με  την ολοκλήρωση όμως της φάσης 2 το ψηφιοποιημένο 
υλικό θα πρέπει να μεταπτωθεί στην κεντρική βάση δεδομένων.  

Πριν αρχίσει η διαδικασία ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή σε υλικό 
και λογισμικό. Επίσης θα πραγματοποιήσει όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη της 
ψηφιοποίησης, σε χώρους του Φορέα όπως : 

• Εγκατάσταση Εξοπλισμού 
• Προετοιμασία Σαρωτών 
• Ανάπτυξη – Παραμετροποίηση ειδικού λογισμικού παρακολούθησης της ψηφιοποίησης 
• Καθορισμός Φόρμας Χαρακτηρισμού (indexing) φακέλων εγγράφων 
• Καθορισμός Ελέγχων 
• Ενημέρωση – Προετοιμασία – Εκπαίδευση της Ομάδας Έργου 

Στη συνέχεια θα πρέπει ναυλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες: 
 Συλλογή και προσδιορισμός των φακέλων για ψηφιοποίηση 
 Προετοιμασία των εγγράφων των φακέλων για ψηφιοποίηση. 
 Σάρωση των εγγράφων των φακέλων. 
 Χαρακτηρισμός (indexing) και τεκμηρίωση των εγγράφων των φακέλων. 
 Προετοιμασία των εγγράφων και τοποθέτησή τους στους φακέλους για επιστροφή. 
 Έλεγχος ορθής και πλήρους ψηφιοποίησης. 
 Επιστροφή Εγγράφων στους φακέλους και Δημιουργία Παραδοτέων. 
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Σε μερικά από τα Περιφερειακά Γραφεία τηρείται βάση δεδομένων (MSAccess, MSExcel κλπ) η οποία 
περιέχει συνοπτικά στοιχεία των Φακέλων, όπως: αρ. πρωτοκόλλου κλπ. Στον Ανάδοχο θα δοθεί σχετική 
πρόσβαση για να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων δεδομένων, με σκοπό τη 
διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου του, αναφορικά με το χαρακτηρισμό (indexing) των φακέλων 
εγγράφων. Το σύνολο βρίσκεται σε συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας και δεν 
υφίσταται θέμα ψηφιοποίησης σε Περιφερειακά Γραφεία. 

Επιπλέον θα έχει τη δυνατότητα, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατόπιν σχετικού αιτήματος , 
να επισκεφθεί τα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΜΤΠΥ προς αυτοψία του υλικού. 

7.1.11.1.1 Πιλοτική Ψηφιοποίηση Δείγματος 

Αρχικά ο Ανάδοχος θα ψηφιοποιήσει πιλοτικά 100.000 σελίδες, με την καθοδήγηση του Φορέα. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Φορέας θα εμπλακεί στην επιλογή συγκεκριμένων φακέλων και βιβλιοδετημένων τόμων 
στα οποία θα γίνει η δειγματοληπτική ψηφιοποίηση. Σ ’αυτό το στάδιο θα οριστικοποιηθούν οι απαιτήσεις 
σε χώρο για την οργάνωση των συνεργείων ψηφιοποίησης και θα ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές 
δυνατότητες των Γραφείων, στο βαθμό που το έργο δεν θα εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του. Ο Ανάδοχος 
παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την ψηφιοποίηση (σαρωτές, υπολογιστές, λογισμικό, κ.λπ.) 
φροντίζοντας για την τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας. Ο Φορέας παρακολουθεί την όλη διαδικασία, 
ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της ασφάλειας και μπορεί να παρέμβει στην μεταφορά 
των ψηφιοποιημένων σελίδων από τα επιμέρους Γραφεία στα Κεντρικά.  

Στόχος της Πιλοτικής Φάσης είναι να επαληθευτεί η μεθοδολογία ψηφιοποίησης που παρουσίασε ο 
Ανάδοχος στην προσφορά του και να προταθούν αλλαγές που θα διασφαλίσουν την υλοποίηση της 
ψηφιοποίησης εντός χρόνων και με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα για το σύνολο των φακέλων. Αλλαγές 
στις Ομάδες Εργασίας, τις υποστηρικτικές υποδομές, το Πλάνο Έργου και γενικά σε σημεία πάνω στα οποία 
στηρίχτηκε η αξιολόγηση του Αναδόχου μπορούν να τροποποιηθούν κατά τους ακόλουθους τρόπους:  

- Ενίσχυση Ομάδων Εργασίας 
- Ποσοτική και ποιοτική βελτίωση υποστηρικτικών υποδομών 
- Μείωση χρόνων για τις εργασίες που εμπλέκουν / επηρεάζουν τον Κύριο του Έργου 
- Επίσπευση του χρόνου παράδοσης Παραδοτέων 

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε πιθανή αλλαγή, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης.  

Η πιλοτική ψηφιοποίηση θα εκτελεσθεί κατ’ εικόνα των διαδικασιών που θα εφαρμοστούν σε όλη την 
διάρκεια του έργου. Τα συμπεράσματα του πιλοτικού θα πρέπει να αφορούν: 

- Στο πλήθος των σαρωμένων σελίδων από τις Ομάδες Ψηφιοποίησης σε επίπεδο ημέρας 
- Στην ταχύτητα επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αντιγράφων (καθαρισμός εικόνας, απόδοση 

ονόματος αρχείων, κ.λπ.)  
- Στο βαθμό που απαιτείται η παρουσία στελεχών από τον Φορέα για την παροχή περαιτέρω 

διευκρινήσεων και για την συνολική επίβλεψη / έλεγχο ποιότητας των εργασιών ψηφιοποίησης 
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Σημειώνεται ότι κατά την Πιλοτική Ψηφιοποίηση θα ισχύσουν οι κανόνες δειγματοληπτικού ελέγχου που 
παρουσιάζονται στην παρ. 7.1.11.1.5 

7.1.11.1.2 Μορφή Διαθέσιμης Πληροφορίας 

1. Κάθε φάκελος περιέχει κατά μέσο όρο 30 σελίδες .  

2. Τα μεγέθη των προς ψηφιοποίηση εγγράφων που περιλαμβάνονται στους φακέλους είναι στο 
σύνολο τους Α4 και Α3. 

3. Τα έγραφα είναι και διπλής όψης σε ποσοστό <70%. 

4. Τα αρχεία των φακέλων πιθανόν ναπεριέχουν βιβλιοδετημένα καθώς επίσης και συραμμένα 
έγγραφα .  

5. Κάθε φάκελος χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό αριθμό και η μορφή του είναι αριθμός 
αυξανόμενος σε κάθε νέα δημιουργία φακέλου.  

6. Οι φάκελοι είναι ταξινομημένοι σύμφωνα με τον αριθμό που τους χαρακτηρίζει. Τα έγγραφα σε 
κάθε φάκελο δεν έχουν ταξινόμηση. 

7. Κάθε φάκελος αποτελείται από σύνολο εγγράφων. Κάθε έγγραφο ανήκει σε μία γενική θεματική 
οντότητα αποτελείται από μία ή περισσότερες σελίδες, η μοναδικότητα του πιστοποιείται από την 
ημ/νία εισόδου και τον αριθμό πρωτοκόλλου , και μπορεί να περιγραφεί με χαρακτηριστικά όπως 
το ειδικό θέμα του, η αναφορά σε φυσικά πρόσωπα κ.α. 

8. Οι φάκελοι αποτελούνται από έγγραφα των οποίων οι σελίδες είναι κατά κανόνα συραμμένες 
μεταξύ τους, δεν περιέχουν ζελατίνες, δεν περιέχουν ντοσιέ και διαθέτουν την αναφερόμενη 
ποικιλία, ανάλογα με την χρονολογία που «ανοίχτηκαν». 

9. Οι περίπου 1000 (δεμένοι) τόμοι στοιχείων περιλαμβάνουν 1000 σελίδες έκαστος (1000 σελ ανά 
τόμο (κατά προσέγγιση)) σε φθαρμένη κατάσταση και χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και 
μεταχείρισης. 

7.1.11.1.3 Σάρωση , Αποθήκευση & Μεταφορά των Ηλεκτρονικών Αντιγράφων 

H σάρωση των σελίδων γίνεται από συνεργεία του Αναδόχου στα Γραφεία του ΜΤΠΥ, τα οποία λειτουργούν 
κατά κανόνα σε πενθήμερη βάση, κατά τις ώρες: 8.00 – 15.00. 

Οι απαιτήσεις σε χώρο για την οργάνωση των συνεργείων ψηφιοποίησης, θα προσδιοριστούν αφενός από 
την Ανάλυση Απαιτήσεων και αφετέρου από το πόρισμα της Πιλοτικής Ψηφιοποίησης Δείγματος και θα 
ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες των Γραφείων, στο βαθμό που οι εργασίες ψηφιοποίησης δεν 
εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία τους. 

Οι φάκελοι προσωπικού καθώς και οι βιβλιοδετημένοι τόμοι θα παραδίδονται σε καθημερινή βάση με 
πρωτόκολλο από το Φορέα στα συνεργεία ψηφιοποίησης και θα επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της 
ψηφιοποίησης στην ίδια κατάσταση που παρελήφθησαν. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ακεραιότητα 
του υλικού που παραλαμβάνει. Απαγορεύεται η μετακίνηση των προς ψηφιοποίηση φακέλων από το χώρο 
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της σάρωσης. Επιπλέον, τα συνεργεία του Αναδόχου δύναται να επιτηρούνται συνεχώς από Στελέχη του 
Φορέα.  

Ειδικά για τη σάρωση των βιβλιοδετημένων τόμων  θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο 
ειδικοί υπερκείμενοι σαρωτές βιβλίων (bookscanners) ενώ για το σύνολο των εγγράφων και τον τόμων θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί και υπολογιστικό σύστημα, που εξειδικεύονται για αυτή την εργασία και 
υποστηρίζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Σάρωση που να διασφαλίζει την ακεραιότητα των εγγράφων, δηλαδή σάρωση που να μην προκαλεί 
φθορές στις σελίδες των φακέλων και των βιβλιοδετημένων τόμων . 

• Υψηλές ταχύτητες σάρωσης ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου εντός του 
προδιαγεγραμμένου χρονοδιαγράμματος 

• Υψηλή ποιότητα σάρωσης, με εφαρμογή κατάλληλου φωτισμού, κατάλληλων χαρακτηριστικών 
σάρωσης κλπ,  

• Οι σαρωτές θα συνοδεύονται από ειδικό λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας και 
εν τέλει βελτίωσης της ποιότητας των σαρωμένων εγγράφων, ενέργειαπου αποτελεί υποχρέωση 
του Αναδόχου (εφόσον απαιτηθεί βελτίωση της ποιότητας των σαρωμένων εγγράφων) 

• Οι σαρωτές θα είναι συνδεδεμένοι με υπολογιστικό σύστημα επαρκούς επεξεργαστικής ισχύος, το 
οποίο θα χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των σαρωμένων εικόνων και την αποθήκευσή τους 
σε δύο (2) αποσπώμενους σκληρούς δίσκους σε διάταξη RAID 1 (mirrored). Ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να διασφαλίσει ότι τα υπολογιστικά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα συνεργάζονται ομαλά 
με τους σαρωτές και θα πετύχουν την ταχύτερη δυνατή σάρωση και επεξεργασία, όπου αυτή 
απαιτηθεί. 

Οι σαρωτές και το υπολογιστικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον 
τις παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις σάρωσης: 

• Οπτική ανάλυση (OpticalResolution) μεγαλύτερη ή ίση με 300 dpi. 

• Λογισμό επεξεργασίας των σαρωμένων εγγράφων με δυνατότητα ευθυγράμμισης, αφαίρεσης 
θορύβου, διόρθωσης παραμορφώσεων κλπ. 

• Δυνατότητα αποθήκευσης των σαρωμένων εικόνων κατ’ ελάχιστον σε αρχεία jpeg, tiff ή pdf με 
κατάλληλη συμπίεση. 

Οι ποιοτικές απαιτήσεις σάρωσης είναι οι εξής: 

o Οι σαρωμένες σελίδες πρέπει να είναι πλήρεις, να περιλαμβάνουν δηλαδή το σύνολο των 
πληροφοριών που απεικονίζονται στο πρωτογενές Υλικό. 

o Οι σαρωμένες σελίδες θα πρέπει να έχουν ορθά και πλήρη στοιχεία των πεδίων χαρακτηρισμού 
(indexing) όπως αναφέρονται στην 7.1.11.1.4 

o Στις σαρωμένες εικόνες δεν πρέπει να εμφανίζονται γραμμές θορύβου από κακή σάρωση 
(badscanlines), κενά τμήματα εικόνας καθώς και διπλά είδωλα λόγω αστοχίας στη σάρωση. Επίσης, 
δεν πρέπει να εμφανίζονται γρατσουνιές (scratches), σκόνη, βρωμιά (lint), λεκέδες / κηλίδες, 
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στίγματα καθώς και άλλα ελαττώματα / ατέλειες, εκτός αυτών που προέρχονται από το πρωτογενές 
Υλικό.  

o Η σάρωση θα πρέπει να γίνει σε αποχρώσεις του γκρι (grayscale) ή  σε 24 bit color και σε ανάλυση 
ανάλυση 300 dpi, κατ’ ελάχιστον. Στις περιπτώσεις που οι συγκεκριμένες προδιαγραφές δεν 
επιφέρουν το αποτέλεσμα που προδιαγράφεται ανωτέρω ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
πραγματοποιήσει τη σάρωση με υψηλότερη ανάλυση. 

Κατά την διαδικασία της σάρωσης θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και επεξεργασία των εικόνων πριν 
αποθηκευτούν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

• Η βελτιστοποίηση του οπτικού αποτελέσματος 

• Ηευθυγράμμιση της σαρωμένης σελίδας 

• Η αφαίρεση του κενού περιθωρίου 

• Η αφαίρεση της καμπυλότητας της σελίδας 

• Η ακεραιότητα των σαρωμένων στοιχείων  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπειστην προσφορά τους να περιγράψουν αναλυτικά τον τρόπο με τον 
οποίο θα διασφαλίσουν τα παραπάνω. 

Διευκρινίζεται ότι : 

1. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση των θα είναι 
κυριότητας του Αναδόχου και δεν αποτελεί παραδοτέο του έργου. 

2. Για τον εξοπλισμό και το λογισμικό σάρωσης που θα χρησιμοποιηθεί, ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες, τις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 
να ελέγξει οποιαδήποτε στιγμή. 

Το ΜΤΠΥ με την έναρξη του έργου θα υποδείξει στον Ανάδοχο τη μέθοδο επιλογής των προς ψηφιοποίηση 
εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή αυτή θα γίνεται σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη που θα 
οριστούν για τον σκοπό αυτό από το ΜΤΠΥ. 

Μετά την επίτευξη πληρότητας στους αποσπώμενους δίσκους ή σε οποιαδήποτε άλλη ενδιάμεση χρονική 
στιγμή κρίνεται αναγκαία από τον Ανάδοχο η μεταφορά των δεδομένων, και πάντα μετά από συνεννόηση 
με τον Κύριο του Έργου, οι αποσπώμενοι δίσκοι θα ασφαλίζονται φυσικά σε ειδικούς φυλασσόμενους 
χώρους στα γραφεία του Φορέα λειτουργίας.  

Μετά τη μεταφορά των δεδομένων στον κατάλληλο κεντρικό αποθηκευτικό χώρο και την διασφάλιση 
αντιγράφων ασφαλείας, ο σκληρός δίσκος, μπορεί να καθαριστεί και να επαναχρησιμοποιηθεί από τα 
«Συνεργεία Σάρωσης». 

7.1.11.1.4 Ψηφιοποίηση Φακέλων 

Η ψηφιοποίηση του περιεχομένου φακέλων προσωπικού καθώς και των βιβλιοδετημένων τόμων θα 
πραγματοποιείται από τον ανάδοχο στα γραφεία του ΜΤΠΥ.  
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Το προϊόν της ψηφιοποίησης που είναι η ψηφιακή εικόνα του εγγράφου ή της εκάστοτε σελίδας του 
βιβλιοδετημένου τόμου θα πρέπει να είναι απολύτως ευκρινής, ώστε να μη γεννά καμία αμφισβήτηση για 
το περιεχόμενό της στον χρήστη που θα την προβάλει στην οθόνη του. Ο ανάδοχος θα εκτιμήσει την 
ανάλυση, ή τις αναλύσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση η οποία θα είναι κατ’ ελάχιστο αυτή που 
αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο. 

- Τα πεδία που χρησιμοποιούνται σήμερα για τον χαρακτηρισμό των υφιστάμενων 
φακέλων/εγγράφων στην Κεντρική Υπηρεσία, είναι: (αριθμός φακέλου / ημερομηνία 
καταχώρησης / επώνυμο / όνομα / πατρώνυμο / …………..).  

- Τα απαραίτητα πεδία χαρακτηρισμού των εγγράφων που θα ψηφιοποιήσει ο Ανάδοχος είναι 
o ο αριθμός του φακέλου, 

Επίσης ο κάθε αριθμός φακέλου που τηρείται στο ΜΤΠΥ θα πρέπει οπωσδήποτε να συσχετισθεί 
με τον αντίστοιχο αριθμό που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα τηςΚεντρικής Υπηρεσίας του 
ΜΤΠΥ. Στόχος είναι να συσχετισθεί ο κάθε Φάκελος με τα στοιχεία του πληροφοριακού 
συστήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας, έτσι ώστε η αναζήτηση να πραγματοποιείται μέσω των 
Φακέλων της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

- Σημειώνεται ότι ο αριθμός φακέλου που τηρείται στο ΟΠΣ της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι 
εμφανής και συσχετισμένοςμε τον αριθμό φακέλου του κάθε φυσικού φάκελου του εκάστοτε 
περιφερειακού γραφείου. 

 

- Ο χαρακτηρισμός (indexing) πραγματοποιείται από τον ανάδοχο. 

 

Σημειώνεται ότι: 

- ζητείται ψηφιοποίηση σε μορφή κειμένου για το αρχειακό υλικό και κατά συνέπεια το έργο 
περιλαμβάνει OCR όπου μπορεί να επιτευχθεί. 

- ζητείται ψηφιοποίηση σε μορφή κειμένου για το αρχειακό υλικό και κατά συνέπεια το έργο 
περιλαμβάνει OCR όπου μπορεί να επιτευχθεί. Με τον όρο OCR νοείται full text OCR αυτόματο 
(δηλ. χωρίς διορθώσεις) και ότι η διαδικασία δεν αφορά χειρόγραφο κείμενο. Ο τύπος αρχείου 
που θα παραδοθεί μετά το OCR θα είναι pdf/a με hidden text layer. 

- Η χρήση ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών / καμερών δεν αποτελεί αποδεκτή τεχνική λύση 
για την ψηφιοποίηση των φακέλων. 

7.1.11.1.5 Έλεγχος Αποδοχής Ψηφιοποιημένων Δεδομένων 

Η υψηλή ποιότητα εκτέλεσης της ψηφιοποίησης αποτελεί πρωταρχική απαίτηση. Γι’ αυτό και είναι 
αναγκαία η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από Στελέχη του Κυρίου του Έργου στα ψηφιοποιημένα 
δεδομένα που πρόκειται να εισαχθούν στο ΟΠΣ.  

Η ποιότητα των προϊόντων σάρωσης θα ελέγχεται δειγματοληπτικά από αρμόδια ομάδα δειγματοληπτικού 
ελέγχου, μέσω προκαθορισμένων ελέγχων ποιότητας, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών σάρωσης και 
ανάλογα με το σχετικό πόρισμα της Πιλοτικής Ψηφιοποίησης. Οι ομάδες δειγματοληπτικού ελέγχου, που 
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θα είναι υπό την εποπτεία της ΕΠΠΕ, θα οριστούν από το Φορέα Λειτουργίας και θα έχουν, ως μέλη, 
υπάλληλους του ΜΤΠΥ  

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των εγγράφων που σαρώθηκαν θα πραγματοποιούνται με οπτική 
αντιπαραβολή των πρωτότυπων και των σαρωμένων σελίδων (ηλεκτρονική μορφή). Δειγματοληπτικά θα 
ελέγχεται και η σχετικός χαρακτηρισμός (indexing) με ανάλογο τρόπο. 

Τα έγγραφα θα πρέπει γενικά να είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και με σωστό χαρακτηρισμό(indexing). 

Θα ελέγχεται τυχαίο δείγμα της τάξης του 0,5% των ψηφιοποιημένων εγγράφων της εβδομαδιαίας 
παραγωγής του αναδόχου. 

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

• Οι έλεγχοι, τόσο των σαρωμένων εγγράφων όσο και των μεταδεδομένων θα ξεκινούν με την 
ολοκλήρωση της σάρωσης του κάθε περιφερειακού γραφείου και πριν την εισαγωγή στο ΟΠΣ 

• δεν θα επιτρέπεται κανένα λάθος σε στοιχεία τεκμηρίωσης / μεταδεδομένα. Διευκρινίζεται πως: 
i. λανθασμένη σάρωση σε έγγραφο θεωρείται η σάρωση που δεν ικανοποιεί την 

ποιότητα που ορίζεται στην Παρ. 7.1.11.1.3 ή / και  
ii. εσφαλμένη καταχώρηση στα μεταδεδομένα έστω και σε έναν χαρακτήρα θεωρείται 

ως λάθος καταχώρηση 
 

• Η επιλογή δείγματος θα γίνεται με τυχαίο τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή ή / και τον Φορέα 
Λειτουργίας. 

Το «Μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό σφαλμάτων» (δηλαδή μη συμμορφούμενων εγγράφων) της παρτίδας 
δειγματοληψίας ανέρχεται σε 1,5%. 

Σε περίπτωση που ο έλεγχος αναδείξει ποσοστό σφαλμάτων μικρότερο ή ίσο του 1,5%, δεν προκύπτει καμία 
επίπτωση για τον Ανάδοχο πέραν της αποκατάστασης των σφαλμάτων και η παρτίδα γίνεται αποδεκτή. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό σφαλμάτων είναι μεγαλύτερο του 1,5%, τότε η επιθεωρούμενη παρτίδα 
απορρίπτεται και ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει τα έγγραφα όλης της παρτίδας και να 
επανασαρώσει/χαρακτηρίσει όσα παρουσιάζουν σφάλματα.  

Σε περίπτωση που και κατά τη δεύτερη υποβολή μιας παρτίδας αυτή απορριφθεί, τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να επανασαρώσει και επαναχαρακτηρίσει όλα τα έγγραφα αυτής. 

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διαδικασίες της παραγράφου που αναφέρονται στην παραλαβή του έργου. 

Σημειώνεται πως η διαδικασία επανυποβολών παρτίδων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάσει το 
συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Ως εκ τούτου ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε περίπτωση επανυποβολών 
παρτίδων, να εφαρμόσει εναλλακτικό σενάριο κάλυψης των καθυστερήσεων. 





 

  93 - 205 

 

7.1.11.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού 
Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στους χρήστες του φορέα. Η ενημέρωση των 
εξωτερικών χρηστών του συστήματος θα καλυφθεί από τις εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ημερίδες, οι 
οποίες περιλαμβάνονται στις δράσεις δημοσιότητας του έργου. 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών αφορούν: 

• Την εκπαίδευση των διαχειριστών στην διαχείριση του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού 
(συστήματος βάσεων δεδομένων, του λογισμικού application και web, καθώς και των λογισμικών 
Virtualization, διαχείρισης υποδομής και εφαρμογών, ασφάλειας και διαχείρισης χρηστών και 
διαλειτουργικότητας) 

• Την εκπαίδευση των εκπαιδευτών στην λειτουργία του συστήματος και στην απόκτηση των 
κατάλληλων δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύσουν την γνώση τους σε άλλα στελέχη 

• Την εκπαίδευση των τελικών χρηστών στη χρήση των εφαρμογών και υποσυστημάτων και στις 
μηχανογραφημένες διαδικασίες του Φορέα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα η οποία θα 
αφορά την διαχείριση και χρήση του συστήματος, με βάση τις απαιτήσεις που αναδείχθηκαν στις 
προηγούμενες παραγράφους. Η μεθοδολογία και το πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να είναι πλήρως 
τεκμηριωμένο. 

Η παρεχόμενη εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα και θα γίνει σε ομάδες των δεκαπέντε – είκοσι(15-20) ατόμων το πολύ και θα πρέπει να 
μην υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες ημερησίως. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τις παραπάνω 
κατηγορίες με βάση τα προϊόντα αλλά και τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν. 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν του υλικού που παρέχεται από κατασκευαστές 
προϊόντων, το υλικό (slides, handouts, κλπ) που θα ετοιμάσει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση της 
εκπαίδευσης. Θα πρέπει να τονισθεί ότι το υλικό αυτό διαφέρει από τους οδηγούς χρήσης των προϊόντων 
και της εφαρμογής που θα παραδώσει ο Ανάδοχος για κάθε κατηγορία χρηστών. 

7.1.11.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής - Παραγωγικής  Λειτουργίας 
Κατά τη φάση αυτή θα εκτελεστούν οι εξής δραστηριότητες: 

• Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες / τροποποιήσεις με στόχο να επιβεβαιωθεί η 
απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των εφαρμογών των υποσυστημάτων, τόσο μεταξύ 
τους όσο και εξωτερικά από πλήρως εκπαιδευμένη περιορισμένη κοινότητα χρηστών (KeyUsers) με 
ενεργή συμμετοχή στο Έργο 

• Υποστήριξη του Φορέα στη λειτουργία του συστήματος 
• Βελτιώσεις του συστήματος με βάση τις παρατηρήσεις των χρηστών 
• Επίλυση προβλημάτων που πιθανώς ανακύψουν 
• Διόρθωση / διαχείριση λαθών 
• Υποστήριξη των χρηστών στο χειρισμό και λειτουργία του συστήματος 
• Επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης 
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Η Πιλοτική λειτουργία αφορούν στη λειτουργία των εφαρμογών σε ελεγχόμενο περιβάλλον, προκειμένου 
να ελεγχθούν διεξοδικά: 

• Το λογισμικό Εφαρμογών. 
• Η ανταπόκριση του εξοπλισμού. 
• Οι ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος. 
• Οι ρυθμίσεις του συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων και του λοιπού έτοιμου λογισμικού 

υποδομής. 
• Τα αναγκαία εκτυπωτικά και οι αναφορές. 
• Η ολοκλήρωση του λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες. 
• Η φιλικότητα του συστήματος. 
• Οι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδομένων με τρίτες εφαρμογές. 
• Η απόκριση του συστήματος 
• Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 
• Οι τελικές ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (finetuning). 
• Η πληρότητα και επάρκεια της τεκμηρίωσης του συστήματος 
Οι επιτυχημένες πιλοτικές δοκιμές οδηγούν στην έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. Οι πιλοτικές δοκιμές 
πρέπει να είναι διάρκειας 2 μηνών κατ’ ελάχιστον και η πιστοποίηση των ορθών αποτελεσμάτων τους να 
γίνεται βάσει της ανάλυσης απαιτήσεων και των πρωτοκόλλων δοκιμών και προσωρινής παραλαβής του 
Έργου.  

Οι πιλοτικές δοκιμές μπορούν να γίνονται και τμηματικά, ανάλογα με το ρυθμό που θα ολοκληρώνονται τα 
υποσυστήματα του έργου. 

Η μεθοδολογία της Πιλοτικής λειτουργίας θα καθορισθεί κατά την Φάση 1. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την αποδοχή τους από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, αρχίζει η Περίοδος Παραγωγικής Λειτουργίας.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες κάτω από 
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα. Κατά την περίοδο 
αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους του Φορέα Υλοποίησης. 

Με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης 
λειτουργίας με παροχή κατάλληλης ομάδας ατόμων μέχρι και την λήξη της παραγωγικής λειτουργίας. Ο 
Ανάδοχος, υποχρεούται στην προσφορά του να παρουσιάσει το πλήρες σχήμα παροχής των παρακάτω 
οριζόμενων υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας. 

Οι υπηρεσίες αφορούν: 

1. Διαχείριση – Υποστήριξη Εξοπλισμού. Αφορά την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του 
εξοπλισμού και την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας όλων των συνιστωσών του 
συστήματος (υλικό, και λογισμικό συστημάτων κλπ) με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του 
πληροφοριακού συστήματος. Περιλαμβάνει: 

o Υποστήριξη Λειτουργίας όλου του κεντρικού εξοπλισμού. 
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o Τελικές ρυθμίσεις στο λογισμικό συστήματος, λογισμικό βάσεων δεδομένων, και λοιπό 
λογισμικό υποδομής. 

o Διαδικασίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) των συστημάτων και των εφαρμογών. 
o Διαδικασίες τήρησης επαναφοράς των αντιγράφων ασφαλείας (backup) των συστημάτων και 

των εφαρμογών.  
o Διαχείριση των υπηρεσιών καταλόγου και λοιπών υπηρεσιών του συστήματος. 
o Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού 

2. Υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών θα πραγματοποιηθούν: 

o Οι ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και τροποποιήσεις λογισμικού εφαρμογών, οθονών, 
εκτυπωτικών κλπ. 

o Θα οριστικοποιηθούν οι τελικές διαδικασίες που αφορούν στην λειτουργία του συστήματος. 
o Εφόσον απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και δεν έχει ολοκληρωθεί η 

σχετική διαδικασία σε προηγούμενη φάση, θα γίνει η τελική μετάπτωση δεδομένων από τις 
παλαιές εφαρμογές ή θα καταχωρηθούν δεδομένα που απαιτούνται εκ νέου. 

o Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών. 
o Βελτιώσεις του συστήματος με βάση τις παρατηρήσεις των χρηστών. 

3. Μεταφορά Τεχνογνωσίας – Υποστήριξη Χρηστών – OntheJobTraining. Η χρήση των προτεινόμενων 
πληροφοριακών συστημάτων θα έχει καταλυτικά ευεργετική επίδραση στην οργάνωση και 
λειτουργία του Φορέα. Ωστόσο, η μετάβαση στο νέο περιβάλλον εργασίας απαιτεί, για το χρονικό 
διάστημα της υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας, την υποστήριξη του Αναδόχου προκειμένου 
να ενσωματωθεί το λογισμικό στις καθημερινές εργασίες των διαφόρων ομάδων χρηστών και, 
παράλληλα, να γίνει η αναγκαία μεταφορά τεχνογνωσίας. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας σε 
συνδυασμό με το εύρος του αντικειμένου, επιβάλουν την υποστήριξη των συστημάτων με 
εξειδικευμένες υπηρεσίες λειτουργίας, οι οποίες μέσα από τη χρήση του λογισμικού εφαρμογών θα 
επιτρέψουν στους χρήστες να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά τη διαδικασία εκπαίδευσης του ανθρώπινου 
δυναμικού κατά την εργασία (onthejobtraining – OJT), την οποία θα εφαρμόσει κατά τη διάρκεια της 
υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας. Σημειώνεται ότι, ο Ανάδοχος θα διαθέσει στελέχη του τα οποία θα 
συμμετέχουν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και ανάλογα με το 
βαθμό μεταφοράς τεχνογνωσίας.  

Επιπρόσθετα, κατά την Περίοδο Παραγωγικής Λειτουργίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει Υπηρεσίες 
Άμεσης Τηλεφωνικής Υποστήριξης (Help-Desk). 

Ειδικότερα θα πρέπει να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη σε όλους τους χρήστες του έργου μέσω τηλεφώνου 
κατά το ωράριο λειτουργίας 09:00-17:00. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά με τη χρήση του συστήματος 
• Τηλεφωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την χρήση 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά την δομή και 
οργάνωση της παραπάνω υπηρεσίας. 

Ειδικότερα σημειώνονται τα ακόλουθα: 

• Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεμοτήτων ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη 
για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος. Ο Ανάδοχος 
μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή, θα προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές 
κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της Πιλοτικής& 
Παραγωγικής λειτουργίας. 

• Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της Πιλοτικής& Παραγωγικής λειτουργίας, εμφανισθούν 
σοβαρά κατά την κρίση της Ε.Π.Π.Ε. προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από 
τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος Πιλοτικής& Παραγωγικής 
λειτουργίας και καλείται ο Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσα στους 
προβλεπόμενους από τους πίνακες συμμόρφωσης χρόνους. Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει 
εγγράφως την Ε.Π.Π.Ε. ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη και τον τρόπο που το 
πραγματοποίησε. Η αρμόδια επιτροπή μετά από έλεγχο πιστοποιεί την αποκατάσταση της 
δυσλειτουργίας. Ο χρόνος της Πιλοτικής& Παραγωγικής λειτουργίας επιμηκύνεται αντίστοιχα 
για όσο χρόνο μεσολάβησε από την διαπίστωση της βλάβης μέχρι την πιστοποίηση της 
αποκατάστασής της. 

• Με την ολοκλήρωση της Πιλοτικής& Παραγωγικής λειτουργίας και πριν από την οριστική 
παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει επικαιροποιημένη έκδοση 
του συνόλου της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης. 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει την κατάλληλη ομάδα έργου για την κάλυψη των απαιτήσεων της υπηρεσίας της 
Πιλοτικής – Παραγωγικής λειτουργίας και του onthejobtraining. Οι ανθρωπομήνες απασχόλησης που ιθα 
προσφέρει ο Αναδοχος θα είναι τουλάχιστον 25 α/μ. 

7.1.11.4 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για το σύνολο των 
εφαρμογών, έτοιμου λογισμικού και του εξοπλισμού οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Το χρονικό διάστημα της απαιτούμενης εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης), των 
εφαρμογών, έτοιμου λογισμικού και του εξοπλισμού μετά την οριστική παραλαβή του έργου (περίοδος 
εγγύησης καλής λειτουργίας) είναι κατ’ ελάχιστον δύο (2) έτη. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 
υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Όσον αφορά στο είδος και στο 
αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της εγγύησης, ισχύουν οι ίδιοι όροι που 
καθορίζονται και για το διάστημα των τριών ετών της συντήρησης (όπως περιγράφονται παρακάτω), με τη 
μόνη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του 
Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών 
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• Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού 

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας των εφαρμογών 

• Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας των εφαρμογών (bugs) 

• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων 
του υλικού και λογισμικού 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του συστήματος και των 
εφαρμογών, η οποία πρέπει να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του φορέα 

• Υπηρεσία HelpDesk για όλους τους χρήστες του συστήματος. Αναλυτική δομή και οργάνωση του 
HelpDesk πρέπει να συμπεριληφθεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

Οι παραπάνω υπηρεσίες ισχύουν και κατά τη διάρκεια των τριών ετών της συντήρησης που ξεκινάει μετά 
το τέλος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα 
έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αμοιβής προσωπικού, αξίας ανταλλακτικών, εξαρτημάτων (πλην 
αναλωσίμων), που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα για την διόρθωση του αντίστοιχου προβλήματος. 

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής 
λειτουργίας ο Ανάδοχος θα προσφέρει απασχόληση της ομάδας έργου (helpdesk) για τουλάχιστον 15 α/μ.  

7.1.11.5 Δράσεις Ευαισθητοποίησης 
Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις αυτές είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για την ενημέρωση του κοινού, αλλά και για τη δημόσια διοίκηση. Μέσω αυτών θα 
κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου και θα πρέπει να επικοινωνηθεί με το σωστό τρόπο τόσο στα 
στελέχη του δημοσίου όσο και στους πολίτες της Χώρας. 

Οι υπηρεσίες Δράσεων Ευαισθητοποίησης του έργου, θα γίνουν σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσεων Προβολής 
που θα εκπονηθεί κατά την διάρκεια της Φάσης 1: «Μελέτη Εφαρμογής» και θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της 
Φάσης 6 «Δράσεις ευαισθητοποίησης» του έργου. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 12 παρ. 3 α' του ν. 3688/08 κατά την 
υποβολή της προσφοράς του. 

Οι υπηρεσίες Δράσεων Ευαισθητοποίησης που θα προσφέρει ο Ανάδοχος θα περιλαμβάνουν: 

• Οργάνωση και Διενέργεια Ημερίδων 
• Προώθηση σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
• Καταχωρήσεις στον Τύπο 

Για την προβολή του έργου θα κατατεθεί αναλυτικό, κατά τη Φάση 1 του έργου, «Σχέδιο Δράσεων 
Δημοσιότητας», το οποίο θα εξειδικεύσει τις προτεινόμενες δράσεις, τον προγραμματισμό των Ημερίδων, 
τα ΜΜΕ που θα επιλεγούν για τις καταχωρήσεις και τον προγραμματισμό και οργάνωση του συνόλου των 
δράσεων.  

Αναλυτικότερα, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο των δράσεων Δημοσιότητας θα είναι οι εξής: 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
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Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση και υλοποίηση δύο ημερίδων, μία στην Αττική και μία στη 
Θεσσαλονίκη. Οι αίθουσες των ημερίδων θα πρέπει να έχουν ελάχιστη χωρητικότητα 300 τουλάχιστον 
ατόμων. Οι χώροι διεξαγωγής της εκδήλωσης θα εξειδικευτούν κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσεων 
Δημοσιότητας.  

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την διεξαγωγή της εκδήλωσης περιλαμβάνουν: 

• Εξεύρεση των τόπων διεξαγωγής. 
• Προετοιμασία του προγράμματος παρουσίασης και παροχή του σχετικού υλικού. 
• Πρόσκληση και ενημέρωση των ομιλητών. 
• Μεταφορά του σχετικού υλικού στο χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης. 
• Γραμματειακή υποστήριξη (εγγραφή συμμετεχόντων, διανομή υλικού) κλπ. 
• Παροχή από τον Ανάδοχο του απαραίτητου εξοπλισμού (notebook, projector κλπ.) καθώς και 

του εξειδικευμένου προσωπικού που θα αναλάβει την παρουσίαση του έργου. 
• Παρουσίαση των δυνατοτήτων και υπηρεσιών του έργου. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος θα προετοιμάσει ηλεκτρονικό υλικό για την προώθηση σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως σε 
ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το υλικό θα περιλαμβάνει εικόνες, ηλεκτρονικά κείμενα και 
άλλα πολυμέσα. Σε αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνεται και η προώθηση μέσω των Google ad-words, το 
κόστος των οποίων θα αναλάβει για 1 μήνα. Οι τρόποι και τα μέσα θα επιλεγούν κατά την εκπόνηση του 
Σχεδίου Δράσεων Δημοσιότητας σε συνεργασία με τον Φορέα. 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την συγγραφή ενός δελτίου τύπου σε συνεργασία με τον Φορέα, όπου θα 
περιγράφεται η έναρξη λειτουργίας του έργου, με σκοπό την διάχυση των ωφελειών του Έργου και την 
προώθηση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του. Το δελτίο τύπου θα καταχωρηθεί σε τουλάχιστον τρεις 
(3) εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου. Οι εφημερίδες θα επιλεγούν 
κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσεων Δημοσιότητας σε συνεργασία με τον Φορέα. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 12 παρ. 3 α' του ν. 3688/08 κατά την 
υποβολή της προσφοράς του. 

7.1.12 Μεθοδολογία υλοποίησης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επανυποβολής παραδοτέων και χωρίζεται στις ακόλουθες φάσεις : 

 
1. Μελέτη Εφαρμογής - Ανάλυση απαιτήσεων (1ος μήνα έως 2ος μήνα). Στη φάση αυτή θα γίνει η 

Ανάλυση των λειτουργικών και Τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών – παραγωγών που έχουν 
σχεδιαστεί και επικαιροποίηση του εξοπλισμού 

2. Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση Αρχείου (3ος μήνα έως 18ος μήνα). Στη φάση αυτή θα γίνει η 
ψηφιοποίηση του αρχείο του ΜΤΠΥ το οποίο περιλαμβάνει τους φακέλους Μητρώου 
εργαζομένων. 
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3. Ανάπτυξη / Αναβάθμιση και Παραμετροποίηση Εφαρμογών (3ος μήνα έως 15ος μήνα). Στη φάση 
αυτή θα γίνει η ανάπτυξη των εφαρμογών που έχουν προδιαγραφεί. 

4. Εγκατάσταση εξοπλισμού του ΟΠΣ-ΜΤΠΥ, παραμετροποίηση διαδικτυακής Πύλης  στο G-Cloud 
(3ος μήνα έως 10ος μήνα). Το ΟΠΣ-ΜΤΠΥ που θα αναπτυχθεί θα φιλοξενηθεί σε υποδομές που θα 
ο φορέας θα προμηθευτεί. Η διαδικτυακή Πύλη θα φιλοξενηθεί στις υποδομές του κυβερνητικού 
νέφους G-Cloud 

5. Έλεγχος καλής Λειτουργίας – Εκπαίδευση (16ος μήνα έως 18ος μήνα). Μετά το πέρας την 
ανάπτυξης των εφαρμογών θα ακολουθήσει ο έλεγχος καλής λειτουργίας και η εκπαίδευση του 
προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα γίνουν επιπλέον διορθώσεις και βελτιώσεις  
των εφαρμογών και η εκπαίδευση των διαχειριστών – χρηστών των εφαρμογών. 

6. Πιλοτική, Παραγωγική  Λειτουργία - Δράσεις Ευαισθητοποίησης (11ος μήνα έως 18ος μήνα). Κατά 
την πιλοτική λειτουργία το σύστημα θα δοκιμασθεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και από 
τις παρατηρήσεις, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του συστήματος, θα 
προχωρήσουν και οι τελικές διορθώσεις – βελτιώσεις των εφαρμογών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να υποστηρίξει τη λειτουργία των εφαρμογών και των χρηστών κάτω από πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα 2 (δύο) 
μηνών. Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους 
υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής. Τέλος κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα γίνουν και οι 
κατάλληλες προωθητικές ενέργειες που συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις δημοσιότητας του 
έργου προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό του. 

 

7.1.13 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το 
σχήμα διοίκησης, την ομάδα έργου που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το γνωστικό 
αντικείμενο που θα καλύψουν ο Υπεύθυνος και η Ομάδα Έργου, καθώς και το χρόνο απασχόλησής τους ανά 
Φάση του Έργου.  

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του ΜΤΠΥ μετά από σχετική εισήγηση της 
Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠΠΕ)και οι σχετικές αποφάσεις θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
συναφθείσας σύμβασης. 

Το ΜΤΠΥ θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και υλοποίησης του 
Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος.  

Για τον τελικό σχηματισμό της προσφοράς του, ο συμμετέχων θα πρέπει να επισκεφθεί τους χώρους του 
ΜΤΠΥ για να σχηματίσει ιδία άποψη του προς ψηφιοποίηση υλικού λόγω της πολυμορφίας του και την 
αποφυγή παρερμηνιών για την πολυπλοκότητά του.  

7.1.14 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Έργου 

Όπως έχουμε αναφέρει ανωτέρω το έργο έχει χρονική διάρκεια 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επανυποβολής παραδοτέων. 

Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι των επιμέρους φάσεων, είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να 
προσφέρουν και μικρότερο συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου από το παραπάνω. Το προτεινόμενο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και οι αντίστοιχες φάσεις του θα πρέπει να ληφθούν ως ελάχιστη 
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απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, όπου στην περιγραφή των φάσεων περιλαμβάνονται τα κατ’ ελάχιστον 
ζητούμενα παραδοτέα και με τα αποδεκτά ανώτατα χρονικά περιθώρια παράδοσής τους. Οι συμμετέχοντες 
οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως με τις χρονικές απαιτήσεις και τα ζητούμενα παραδοτέα.   

Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
εργασιών, συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης έργου που θα ακολουθηθεί. 
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Φάση 1: Ανάλυση απαιτήσεων έργου – Μελέτη Εφαρμογής                                     
Φάση2: Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση Αρχείου                                     

Φάση3: Ανάπτυξη/ αναβάθμιση και Παραμετροποίηση Εφαρμογών                                     

Φάση 4: Εγκατάσταση εξοπλισμού φιλοξενίας του ψηφιοποιημένου αρχείου, 
παραμετροποίηση λογισμικών συστήματος και υποδομής στο GCloud 

        

  

        

  

                

Φάση 5: Έλεγχος καλής λειτουργίας - Εκπαίδευση                                     

Φάση 6: Πιλοτική Λειτουργία – Δράσεις Δημοσιότητας                                      
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Οι φάσεις και τα παραδοτέα του έργου προτείνεται να έχουν ως ακολούθως: 

7.1.14.1 1ηΦάση: Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Απαιτήσεων 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα υλοποιηθεί η μελέτη εφαρμογής – Ανάλυση απαιτήσεων του έργου 
καθώς και οι συνοδευτικές μελέτες για την εκτέλεση του έργου. Η Μελέτη Εφαρμογής αποτελεί τον βασικό 
οδηγό υλοποίησης του έργου και περιλαμβάνει: 

1. Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου  
2. Επικαιροποίηση/καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. 
3. Ανάλυση Απαιτήσεων Χρηστών 
4. Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικήςλύσης (Technical Architecture& ConceptualDesign) 
5. Μεθοδολογία και σενάρια ελέγχου αποδοχής των Υποσυστημάτων του έργου. 
6. Ασφάλεια του Συστήματος  
7. Εκπαίδευση στελεχών Φορέα 
8. Δράση Ευαισθητοποίησης 

Παραδοτέα Φάσης:  

Π1.1. Μελέτη τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Εφαρμογών Λογισμικού 

Π1.2 Μελέτη ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης 

Π1.3. Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων Λογισμικών, Εφαρμογών 

Π1.4. Οριστικοποιημένο Τεύχος Μελέτης Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης 

Π1.5 Σχέδιο εκπαίδευσης στελεχών φορέα 

Π1.6 Σχέδιο δράσεων ευαισθητοποίησης 

Διάρκεια Φάσης  

Δύο (2) μήνες 

7.1.14.2 2ηΨηφιοποίηση- Τεκμηρίωση Αρχείου 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης θα υλοποιηθεί η ψηφιοποίηση του αρχείου του ΜΤΠΥ που περιλαμβάνει 
τους φακέλους Μητρώου εργαζομένων, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην 7.1.11.1 παράγραφο. 

• Ψηφιοποίηση (Σάρωση) αρχείου φακέλων Μητρώου εργαζομένων 
• Κανονικοποίηση των δεδομένων 
• καταχώρηση των απαραίτητων μεταδεδομένων 
• οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)  
• αποθήκευση με χρήση βέλτιστωνπρακτικών 

Παραδοτέα Φάσης 

Π2. Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση Αρχείου περιλαμβάνει: 

Π2.1 Ψηφιοποίηση Αρχείου 

Π2.2 Καταχώρηση Μεταδοδομένων  

Π2.3 Τεκμηρίωση Ψηφιοποιημένου υλικού 

Διάρκεια Φάσης  

Δεκάξι  (16) μήνες 
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7.1.14.3 3η Φάση: Ανάπτυξη / Αναβάθμιση και Παραμετροποίηση Εφαρμογών 

Η παρούσα φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Ανάπτυξη/Παραμετροποίηση/προσαρμογή και εγκατάσταση των απαιτούμενων εφαρμογών, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων διεπαφών για την επίτευξη διαλειτουργικότητας, τεκμηρίωση 
χρήσης τψν εφαρμογών. 

Παραδοτέα Φάσης 

Π3. Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού περιλαμβάνει:  

Π3.1 Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων 

Π3.2 Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων 

Π3.3 Σύστημα διαχείρισης αποφάσεων  

Π3.4 Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 

Π3.5 Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών 

Π3.6 Οφειλές και Υποχρεώσεις 

Π3.7 Δάνεια προς Μετόχους 

Π3.8 Συνεδριάσεις και Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

Π3.9 Αποφάσεις κανονισμού και μεταβολής Μερισμάτων 

Π3.10 Υπολογισμού και ανάλυσης μερισμάτων 

Π3.11 Λογιστική Δημοσίου 

Π3.12 Διαδικτυακή πύλη (Portal) 

Π3.13 Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορικού αρχείου και εφαρμογές ανάδειξης 

Π3.14 Τεκμηρίωση εφαρμογών λογισμικού 

Διάρκεια Φάσης  

Δεκατρείς  (13) μήνες 

7.1.14.4 4η Φάση: Εγκατάσταση εξοπλισμού του ΟΠΣ-ΜΤΠΥ, παραμετροποίηση διαδικτυακής Πύλης  στο G-
Cloud 

Προμήθεια και εγκατάσταση (ποσοτική & ποιοτική παραλαβή) του προσφερόμενου από τον Ανάδοχο 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (π.χ. εξυπηρετητές, αποθηκευτικοί χώροι δεδομένων κ.α.) και ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (λογισμικό ‘υποδομών’ π.χ. λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών, antivirus, virtualisation, 
backup, βάσεις δεδομένων κλπ). Εγκατάσταση λογισμικού συστήματος και Υποδομή, έλεγχος λειτουργίας 
του εξοπλισμού, παραμετροποίηση της διαδικτυακής πύλης στο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud) 

Παραδοτέα Φάσης 

Π4.1 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογσιμικού του ΟΠΣ-ΜΤΠΥ 

Π4.2 Παραμετροποίηση λογισμικού διαδικτυακής πύλης στο G-Cloud 

Π4.3 Μετάπτωση Δεδομένων περιλαμβάνει και data cleansing του υπάρχοντος μητρώου 

Π4.4 Τεκμηρίωση Συστήματος 

Διάρκεια Φάσης  
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Οκτώ  (8) μήνες 

7.1.14.5 5η φάση: Έλεγχος καλής Λειτουργίας – Εκπαίδευση 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα γίνει ο μεμονωμένος έλεγχος (unittesting), Έλεγχος ορθότητας 
λειτουργίας των εφαρμογών. Θα δοθεί οριστικοποιημένος οδηγός εκπαίδευσης, δημιουργία εκπαιδευτικού 
και εποπτικού υλικού εκπαίδευσης, με βάση τις ανάγκες και την ετοιμότητα των στελεχών του Φορέα να 
αξιοποιήσουν το σύστημα, και τον προσδοκώμενο ρόλο στην επιχειρησιακή του αξιοποίηση, εκπαίδευση 
στελεχών του Φορέα με βάση τον ρόλο τους στο Έργο και τέλος αξιολόγηση της διαδικασίας και των 
αποτελεσμάτων εκπαίδευσης και εισηγητικά μέτρα για μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του 
συστήματος. 

Παραδοτέα Φάσης 

Π5. Έλεγχος καλής λειτουργίας – Εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

Π5.1 Τελικού έλεγχοι συστήματος 

Π5.2 Οριστικοποιημένο Σχέδιο εκπαίδευσης στελεχών του ΜΤΠΥ 

Π5.3 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών του ΜΤΠΥ 

Π5.4. Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων Εκπαίδευσης 

Διάρκεια Φάσης  

Τρεις  (3) μήνες 

7.1.14.6 6η φάση Πιλοτική, Παραγωγική  Λειτουργία – Δράσεις Ευαισθητοποίησης 

Η παρούσα φάση περιλαμβάνει τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των υποσυστημάτων, που θα 
αναπτυχτούν στο πλαίσιο της Φάσης 3 του έργου. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας θα αφορά ολοκληρωμένη 
διεξαγωγή σεναρίων ελέγχου για την κάλυψη όλων των πιθανών σεναρίων λειτουργίας με πραγματικά 
δεδομένα. Λειτουργία όλων των συστημάτων σε όλο το εύρος του έργου και σε συνθήκες παραγωγικής 
λειτουργίας, με την υποστήριξη από πλευράς Αναδόχου σε συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών, 
υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης 

Παραδοτέα Φάσης 

Π6. Πιλοτική, Παραγωγική  Λειτουργία - Δράσεις Ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει: 

Π6.1. Υπηρεσίες Πιλοτικής, παραγωγικής Λειτουργίας 

Π6.2. Τεύχος αποτελεσμάτων Πιλοτικής, παραγωγικής  Λειτουργίας 

Π6.3 Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσεων Ευαισθητοποίησης 

Π6.4 Μηνιαίες Αναφορές Σχεδίου Δράσεων Ευαισθητοποίησης 

Π6.5 Υλοποίηση Δράσεων Ευαισθητοποίησης 

Π6.6 Απολογιστική Έκθεση 

Διάρκεια Φάσης  

Οκτώ  (8) μήνες 
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7.1.15 Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών 

Η παροχή των ως άνω  υπηρεσιών εκ μέρους του Αναδόχου θα γίνεται στην έδρα και τα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του Αναδόχου καθώς και σε οποιοδήποτε  άλλο σημείο θα απαιτηθεί, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη και  σύμβαση που θα υπογραφεί. 

 

7.1.16 Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται το σύνολο των παραδοτέων ανά φάση του έργου και ο χρόνος 
παράδοσης  

 

Α/Α 
Παραδοτέα 

Τίτλος Παραδοτέου Τύπος 
Παραδοτέου 

Μήνας 
Παράδοσης 

Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Απαιτήσεων 

1. Π1. Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση 
απαιτήσεων περιλαμβάνει: 

  

2. Π1.1. Μελέτη τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών Εφαρμογών Λογισμικού 

Μελέτη Μ2 

3. Π1.2 Μελέτη ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης Μελέτη Μ2 

4. Π1.3. Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης 
Απαιτήσεων Λογισμικών, Εφαρμογών 

Αναφορά Μ2 

6. Π1.4. Οριστικοποιημένο Τεύχος Μελέτης 
Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης 

Αναφορά Μ2 

7. Π1.5 Σχέδιο εκπαίδευσης στελεχών φορέα Αναφορά Μ2 

8 Π1.6 Σχέδιο δράσεων ευαισθητοποίησης Αναφορά Μ2 

Φάση 2: Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση Αρχείου 

9. Π2. Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση Αρχείου 
περιλαμβάνει: 

  

10. Π2.1 Ψηφιοποίηση Αρχείου Υπηρεσία Μ18 

11. Π2.2 Καταχώρηση Μεταδοδομένων  Υπηρεσία Μ18 

12. Π2.3 Τεκμηρίωση Ψηφιοποιημένου υλικού Αναφορά Μ18 

Φάση 3: Ανάπτυξη/ αναβάθμιση και Παραμετροποίηση Εφαρμογών 

13.  Π3. Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού 
περιλαμβάνει:  

  

14. Π3.1 Μητρώο Μετόχων – Μερισματούχων Υπηρεσία Μ8 

15. Π3.2 Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων Υπηρεσία Μ8 

16. Π3.3 Σύστημα διαχείρισης αποφάσεων  Υπηρεσία Μ8 
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17. Π3.4 Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Υπηρεσία Μ8 

18. Π3.5 Κινήσεις Τραπεζικών Λογαριασμών Υπηρεσία Μ10 

19. Π3.6 Οφειλές και Υποχρεώσεις Υπηρεσία Μ10 

20. Π3.7 Δάνεια προς Μετόχους Υπηρεσία Μ10 

21. Π3.8 Συνεδριάσεις και Αποφάσεις Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Υπηρεσία Μ10 

22. Π3.9 Αποφάσεις κανονισμού και μεταβολής 
Μερισμάτων 

Υπηρεσία Μ12 

23. Π3.10 Υπολογισμού και ανάλυσης 
μερισμάτων 

Υπηρεσία Μ12 

24. Π3.11 Λογιστική Δημοσίου Υπηρεσία Μ12 

25. Π3.12 Διαδικτυακή πύλη (Portal) Υπηρεσία Μ15 

26. Π3.13 Ψηφιακό Αποθετήριο Ιστορικού 
Αρχείου και Εφαρμογών Ανάδειξης  

Υπηρεσία 
Αναφορά 

Μ15 

27. Π3.14 Τεκμηρίωση εφαρμογών λογισμικού Αναφορά Μ15 

Φάση 4:  Εγκατάσταση εξοπλισμού του ΟΠΣ-ΜΤΠΥ, παραμετροποίηση διαδικτυακής Πύλης  στο G-
Cloud 

27. Π4.1 Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού και λογισμικού του ΟΠΣ-ΜΤΠΥ 

Υλικό Μ5 

28. Π4.2 Παραμετροποίηση λογισμικού 
διαδικτυακής πύλης διαχείρισης του 
ιστορικού αρχείου  στο G-Cloud 

Υπηρεσία Μ10 

29. Π4.3Μετάπτωση Δεδομένων περιλαμβάνει 
και data cleansing του υπάρχοντος μητρώου 

Υπηρεσία Μ8 

30. Π5.3 Τεκμηρίωση Συστήματος Αναφορά Μ10 

Φάση 5: Έλεγχος καλής λειτουργίας - Εκπαίδευση 

31. Π5. Έλεγχος καλής λειτουργίας – Εκπαίδευση 
περιλαμβάνει: 

  

32. Π5.1 Τελικού έλεγχοι συστήματος Υπηρεσία Μ17 

33. Π5.2 Οριστικοποιημένο Σχέδιο εκπαίδευσης 
στελεχών του ΜΤΠΥ 

Αναφορά Μ17 

34.  Π5.3 Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών του 
ΜΤΠΥ 

Υπηρεσία Μ18 

35. Π5.4. Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων 
Εκπαίδευσης 

Αναφορά Μ18 

Φάση 6:  Πιλοτική - Παραγωγική Λειτουργία - Δράσεις Ευαισθητοποίησης 
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36. Π6. Πιλοτική, Παραγωγική  Λειτουργία - 
Δράσεις Ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει: 

  

37. Π6.1. Υπηρεσίες Πιλοτικής, παραγωγικής 
λειτουργίας  

Υπηρεσία Μ16 

35. Π6.2. Τεύχος αποτελεσμάτων   
        Πιλοτικής, παραγωγικής  Λειτουργίας 

Αναφορά Μ16 

36. Π6.3 Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο 
Δράσεων Ευαισθητοποίησης 

Αναφορά Μ15 

38. Π6.4 Μηνιαίες Αναφορές Σχεδίου Δράσεων 
Ευαισθητοποίησης 

Αναφορά Μ18 

39 Π6.5 Υλοποίηση Δράσεων Ευαισθητοποίησης Υπηρεσία Μ18 

40. Π6.6 Απολογιστική Έκθεση Αναφορά Μ18 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Α/Α  

Υπέργ
ου 

Τίτλος Παραδοτέα 
Υποέργου 

Κατηγορία Δαπάνης Χρον
ική 

Διάρ
κεια 

Ποσότητα / 
τεμάχια 

Είδος Εξοπλισμού  Κόστος 
μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος ανά 
μονάδα με 

ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος με ΦΠΑ 

1 Πρόμήθεια 
Εξοπλιμσού 

Π4.1, Π4.2, 
Π4.4 

Δαπάνη Αγοράς 
Εξοπλισμού 

4 110 Σταθμοί Εργασίας  750,00 € 930,00 € 102.300,00 € 

   Δαπάνη Αγοράς Εξοπλισμού 10 Προηγμένοι Σταθμοί Εργασίας 1.000,00 € 1.240,00 € 12.400,00 € 
   Δαπάνη Αγοράς Εξοπλισμού 100 Εκτυπωτές Laser A4  300,00 € 372,00 € 37.200,00 € 
   Δαπάνη Αγοράς Εξοπλισμού 2 Φωτοτυπικά   4.000,00 € 4.960,00 € 9.920,00 € 
   Δαπάνη Αγοράς Εξοπλισμού 1 Switches, routers, ups 10.000,00 € 12.400,00 € 12.400,00 € 
   Δαπάνη Αγοράς Εξοπλισμού 2 Σαρωτές  3.000,00 € 3.720,00 € 7.440,00 € 
   Δαπάνη Αγοράς Εξοπλισμού 10 Εξυπηρετητές / servers 10.000,00 € 12.400,00 € 124.000,00 € 
   Δαπάνη Αγοράς Εξοπλισμού 1 Αποθηκευτικός χώρος / storage 30.000,00 € 37.200,00 € 37.200,00 € 

Μερικό Σύνολο Εξοπλισμού         342.860,00 € 
Α/Α  

Υπέργ
ου 

Τίτλος Παραδοτέα 
Υποέργου 

Κατηγορία 
Δαπάνης 

Χρονική 
Διάρκεια 

Ποσότητα / 
τεμάχια 

Είδος Λογισμικού  Κόστος 
μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος ανά 
μονάδα με 

ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος με ΦΠΑ 

1 Προμήθεια 
Λογισμικού 

Π4.1, Π4.2, 
Π4.4 

Δαπάνη Αγοράς 
Λογισμικού 

8 1 Λογισμικό Συστήματος, Λογισμικό 
υποδομής (web, application, 
database) 

674.000,00 € 835.760,00 € 835.760,00 € 

Μερικό Σύνολο Λογισμικού         835.760,00 € 
Α/Α  

Υπέργ
ου 

Τίτλος Παραδοτέα 
Υποέργου 

Κατηγορία 
Δαπάνης 

Χρονική 
Διάρκεια 

Ποσότητα / 
τεμάχια 

Είδος Υπηρεσίας  Κόστος 
μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος ανά 
μονάδα με 

ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος με ΦΠΑ 

1 Υπηρεσίας 
Ψηφιοποίησης 

Π2.1, Π2.2, 
Π2.3 

Δαπάνη 
Ψηφιοποίησης 

16 40.000.000 Ψηφιοποίηση Αρχείου 0,09 € 0,11 € 4.464.000,00 € 
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Μερικό Σύνολο 
Ψηφιοποίησης 

        4.464.000,00 € 

Α/Α  
Υπέργ

ου 

Τίτλος Παραδοτέα 
Υποέργου 

Κατηγορία 
Δαπάνης 

Χρονική 
Διάρκεια 

Συνολικοί 
α/μ 

απασχόλησ
ης 

Αριθμός 
Εργαζομένω

ν 

Ειδικότητα Προφίλ 
Εργαζομένων 

Κόστος 
μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος ανά 
μονάδα με 

ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος με ΦΠΑ 

1 Ανάπτυξη και 
Παραμετροποίηση 
και θέση σε 
λειτουργία του 
κεντρικού 
Πληροφοριακού 
Συστήματος ΟΠΣ-
ΜΤΠΥ 

Π3.1,Π3.2, 
Π3.3, Π3.4, 
Π3.5, Π3.6, 
Π3.7,Π3.8, 
Π3.9, Π3.10, 
Π3.11, 
Π3.12, 
Π3.13, Π3.14 

Αμοιβές 
Προσωπικού 

13 10 1 Δ/ντής έργου (senior 
consultant) 

5.000,00 € 6.200,00 € 62.000,00 € 

   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 45 2 Εμπειρογνώμονας 4.500,00 € 5.580,00 € 251.100,00 € 

   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 175 14 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

4.000,00 € 4.960,00 € 868.000,00 € 

Μερικό Σύνολο         1.181.100,00 € 
Α/Α  

Υπέργ
ου 

Τίτλος Παραδοτέα 
Υποέργου 

Κατηγορία 
Δαπάνης 

Χρονική 
Διάρκεια 

Συνολικοί 
α/μ 

απασχόλησ
ης 

Αριθμός 
Εργαζομένω

ν 

Ειδικότητα Προφίλ 
Εργαζομένων 

Κόστος 
μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος ανά 
μονάδα με 

ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος με ΦΠΑ 

1 Μελέτη 
Εφαρμογής 
Ανάλυση 
Απαιτήσεων 
περιλαμβάνει και 
τη μελέτη 
ανδιοργάνωσης 
του μητρώου 

Π1.1, Π1.2, 
Π1.3, 
Π1.4,Π1.5,Π
1.6 

Αμοιβές 
Προσωπικού 

2 2 1 Δ/ντής έργου (senior 
consultant) 

5.000,00 € 6.200,00 € 12.400,00 € 

   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 2 1 Εμπειρογνώμονας 4.500,00 € 5.580,00 € 11.160,00 € 





 

  110 - 205 

 

   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 2 2 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

4.000,00 € 4.960,00 € 9.920,00 € 

 Μετάπτωση 
δεδομένων 
περιλαμβάνει και 
data cleansing του 
υπάρχοντος 
μητρώου 

Π4.3 Αμοιβές 
Προσωπικού 

2 1 1 Δ/ντής έργου (senior 
consultant) 

5.000,00 € 6.200,00 € 6.200,00 € 

   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 2 2 Εμπειρογνώμονας 4.500,00 € 5.580,00 € 11.160,00 € 

   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 4 2 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

4.000,00 € 4.960,00 € 19.840,00 € 

 Εγκατάσταση 
Λογισμικών 
Συστήματος και 
Υποδομής 

Π5.1 Αμοιβές 
Προσωπικού 

2 0,5 1 Δ/ντής έργου (senior 
consultant) 

5.000,00 € 6.200,00 € 3.100,00 € 

   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 0 0 Εμπειρογνώμονας 4.500,00 € 5.580,00 € 0,00 € 

   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 4 2 Στέλεχος 
Πληροφορικής 
(Μηχανικός Η/Υ) 

3.500,00 € 4.340,00 € 17.360,00 € 

 Εγκατάσταση 
Σταθμών εργασίας 
και 
περιφερειακού 
εξοπλισμού 

Π5.2 Αμοιβές 
Προσωπικού 

2 0,5 1 Δ/ντής έργου (senior 
consultant) 

5.000,00 € 6.200,00 € 3.100,00 € 

   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 0 0 Εμπειρογνώμονας 4.500,00 € 5.580,00 € 0,00 € 

   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 4 2 Στέλεχος 
Πληροφορικής 
(Μηχανικός Η/Υ) 

3.500,00 € 4.340,00 € 17.360,00 € 

 Έλεγχος καλής 
λειτουργίας 
Εκπαίδευση 

Π5.1, 
Π5.2,Π5.3,Π

5.4 

Αμοιβές 
Προσωπικού 

3 0 0 Δ/ντής έργου (senior 
consultant) 

5.000,00 € 6.200,00 € 0,00 € 
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   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 0 0 Εμπειρογνώμονας 4.500,00 € 5.580,00 € 0,00 € 

   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 12 4 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

4.000,00 € 4.960,00 € 59.520,00 € 

 Πιλοτικη  - 
Παραγωγική 
Λειτουργία, 
τεχνική 
υποστήριξη 

Π6.1, Π6.2 Αμοιβές 
Προσωπικού 

6 2 1 Δ/ντής έργου (senior 
consultant) 

5.000,00 € 6.200,00 € 12.400,00 € 

   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 8 2 Εμπειρογνώμονας 4.500,00 € 5.580,00 € 44.640,00 € 

   Αμοιβές 
Προσωπικού 

 30 6 Στέλεχος 
Πληροφορικής 

4.000,00 € 4.960,00 € 148.800,00 € 

Μερικό Σύνολο         376.960,00 € 
Α/Α  

Υπέργ
ου 

Τίτλος Παραδοτέα 
Υποέργου 

Κατηγορία 
Δαπάνης 

Χρονική 
Διάρκεια 

Ποσότητα / 
τεμάχια 

ΕίδοςΥπηρε
σίας 

 Κόστος 
μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Κόστος ανά 
μονάδα με 

ΦΠΑ 

Συνολικό 
Κόστος με ΦΠΑ 

1 Υπηρεσίες 
Ευαισθητοποίηση
ς  

Π6.3, Π6.4, 
Π6.5, Π6.6 

Δαπάνη Δράσεων 
Ευαισθητοποίηση
ς 

6 1 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 
(υλοποίηση προγράμματος δράσεων 
προώθησης και προβολής των 
αποτελεσμάτων του έργου)  
 

40.000,00 € 49.600,00 € 49.600,00 € 

Μερικό Σύνολο         49.600,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ 7.250.280,00 € 





 

 

7.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης-Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής 

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν τους παρακάτω Πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της 
ακρίβειας των δεδομένων: 

7.2.1 Γενικές Απαιτήσεις 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

2.  

Το σύνολο του κεντρικού εξοπλισμού και 
λογισμικού που θα προσφερθεί, θα εγκατασταθεί 
στα Υπολογιστικά κέντρα που θα υποδειχθούν 
από τον Φορέα 

ΝΑΙ   

3.  Για όλα τα στοιχεία εξοπλισμού (πίνακες 7.2.2):    

4.  
• Θα δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια σε 

ηλεκτρονική μορφή και προαιρετικά σε 
έντυπη 

ΝΑΙ   

5.  
• Θα παραδοθούν ενσωματωμένα σε Rack 

(κεντρικός εξοπλισμός), το οποίο και θα 
προσφερθεί στο πλαίσιο του Έργου 

ΝΑΙ   

6.  

• θα παραδοθούν με πλήρη λειτουργικότητα. Ο 
προμηθευτής σε κάθε περίπτωση εγγυάται 
την ομαλή εκκίνηση και λειτουργία των 
συστημάτων 

ΝΑΙ   

7.  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ    

8.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 
μια ολοκληρωμένη λύση η οποία θα καλύπτει το 
σύνολο των προδιαγραφών που απαιτούνται. 
Στην παρουσίαση της Τεχνικής Λύσης που θα 
προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσδιορίζονται & τεκμηριώνονται με την 
απαιτούμενη λεπτομέρεια τα σημεία και ο 
βαθμός ολοκλήρωσης των επιμέρους 
συστημάτων και να παρουσιάζεται σε ένα ενιαίο 
σχεδιάγραμμα η συνολική λογική αρχιτεκτονική 
του συνόλου των υποσυστημάτων του έργου. 

ΝΑΙ   

9.  

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα 
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του 
αναγκαίου εξοπλισμού για τη εύρυθμη 
λειτουργία των προσφερόμενων συστημάτων 
(εξυπηρετητών, δικτύου, αποθήκευσης, backup 
κλπ), συμπεριλαμβανομένων των εναέριων 
οδηγών καλωδίων – cablerails, καθώς και των 
οδηγών καλωδίων εντός των ικριωμάτων. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει όλο τον 
αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και 
εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε 
παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors 
κλπ). 

ΝΑΙ   





 

 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει οποιαδήποτε 
καλωδίωση απαιτείται για την διασύνδεση του 
εξοπλισμού (π.χ. patchpanels στα racks των 
εξυπηρετητών και δικτυακού εξοπλισμού και την 
καλωδίωση για την διασύνδεσή τους). 
Η καλωδίωση θα είναι κατηγορίας CAT6 ή 
ανώτερη και θα πρέπει να τηρηθούν τα διεθνή 
στάνταρ για εγκατάσταση δομημένης 
καλωδίωσης. 

10.  

Όλες οι καλωδιώσεις θα εγκατασταθούν εντός 
επιτοίχιων πλαστικών καναλιών, με διόδευση 
εντός μη ορατών μεταλλικών σχαρών όπου είναι 
αυτό δυνατόν, τηρουμένων όλων των 
προσηκόντων μέτρων καλαισθησίας, ασφάλειας 
και εργονομίας με αποκλειστική ευθύνη του 
Αναδόχου για τυχόν κακοτεχνίες – αστοχίες. 

ΝΑΙ   

11.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες επεκτάσεις των υποδομών του 
κέντρου δεδομένων (π.χ. ηλεκτρολογικές, ψύξης, 
μπαταρίες, UPS κλπ) όπου θα φιλοξενηθεί ο 
κεντρικός εξοπλισμός του έργου. Η ακριβής 
καταγραφή και διαστασιολόγηση των αναγκών 
αυτών θα πραγματοποιηθεί κατά τη Φάση 
Μελέτης Εφαρμογής του έργου. 

ΝΑΙ   

12.  

Για κάθε υποσύστημα να περιγράφεται: 
• Ο ρόλος του 
• Τα δεδομένα που διαχειρίζεται 
• Οι ροές διαδικασιών  
• Η διασύνδεση με άλλα υποσυστήματα ή 

τρίτες εφαρμογές 

ΝΑΙ   

13.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει 
μεθοδολογία και αρχιτεκτονική υλοποίησης, η 
οποία να επιτρέπει τόσο την αυτόνομη λειτουργία 
των υποσυστημάτων όσο και την αποτελεσματική 
λειτουργία τους ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τεχνική του 
προσφορά να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική της 
προσφερόμενης λύσης και να τεκμηριώσει τον 
τρόπο με τον οποίο αυτή προσφέρει υψηλή 
διαθεσιμότητα, επεκτασιμότητα και αξιοπιστία. 

ΝΑΙ   

 

Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να ακολουθεί 
πολυ-επίπεδη (n-tier) αρχιτεκτονική Να 
τεκμηριωθεί ο τρόπος που επιτυγχάνεται η 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του 
συστήματος. 

ΝΑΙ   

14.  
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, 
προδιαγραφές και στόχους που αναπτύσσονται 
στις παραγράφους 7.1.1,-7.1.14 

ΝΑΙ   





 

 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

15.  

Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός και όλα τα 
προσφερόμενα λογισμικά θα πρέπει να 
καλύπτονται πλήρως από εξουσιοδοτημένη 
υποστήριξη στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση με γραφείο εκπροσώπησης στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ   

16.  

Τα σχήματα αδειοδοτήσεων οποιασδήποτε 
κατηγορίας έτοιμου λογισμικού κεντρικών 
συστημάτων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
είναι σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική 
πολιτική του κατασκευαστή οίκου και την 
προτεινόμενη από τον ανάδοχο λύση.  

ΝΑΙ   

 

  





 

 

7.2.2 Πίνακες Εξοπλισμού 

7.2.2.1 Πίνακας Προσωπικού Η/Υ 

7.2.2.1.1 Πίνακας Βασικού Προσωπικού Η/Υ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Γενικά    

1.1.  Είδος προς προμήθεια: 

Η/Υ με, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη 

ΝΑΙ   

1.2.  Αριθμός τεμαχίων 110   

1.3.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. 

ΝΑΙ   

1.4.  Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης 
(Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη) να 
προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς 
αναγνωρισμένο κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

1.5.  Πιστοποιήσεις Η/Υ: CE, ENERGYSTAR, 
EPEAT, RoHS, UL. 

(Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αφορούν το 
σύνολο του Η/Υ και όχι μεμονωμένα τα 
μέρη που τον συνθέτουν) 

ΝΑΙ   

1.6.  Εκπομπή θορύβου (Sound Pressure) σε 
κατάσταση ηρεμίας (LpAm, decibels) 

≤35   

1.7.  Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία 
OnSite με απόκριση NextBusinessDay 
τουλάχιστον 2 ετών από τον κατασκευαστή. 
Να αποδεικνύεται από κωδικό και επίσημη 
δήλωση του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

2.  Κουτί (Case)    

2.1.  Τύπου Small desktop ΝΑΙ   

2.2.  Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην 
πρόσοψη της θήκης: 

≥ 2 x USB 3.1 Gen 1 

≥ 2 x USB 2.0  

NAI   

2.3.  Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays: 

≥ 1 x εσωτερικό 3.5” 

≥ 1 x εξωτερικό slim για οπτικό drive 

ΝΑΙ   

3.  Επεξεργαστής (CPU)    

3.1.  Μικροεπεξεργαστής Intel Core i5 ή 
ανώτερος 

ΝΑΙ   





 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.2.  Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 6   

3.3.  Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 12   

3.4.  Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή 
(βασική) σε GHz 

≥ 2.9   

3.5.  Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB ≥ 12   

3.6.  CPU Passmark score  ≥12000   

4.  Μητρική Κάρτα (Motherboard)    

4.1.  Chipset Intel Intel B460 ή ισοδύναμο ή 
ανώτερο. 

NAI   

4.2.  Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit 
ethernet) 

NAI   

4.3.  802.11ac + Bluetooth 4.2, NAI   

4.4.  Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες 
υποδοχές: 

≥ 2xUSB 2.0 

≥ 2 xUSB 3.1 Gen 1 

≥ 1 xRJ-45 

ΝΑΙ   

4.5.  PCIe x16  ≥ 1   

4.6.  PCIe x1  ≥ 1   

4.7.  M.2 ≥ 2   

4.8.  Serial ATA (SATA) ports  ≥2   

4.9.  Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM) 
2.0 

NAI   

5.  Κύρια Μνήμη (RAM)    

5.1.  Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB). ≥ 8   

5.2.  Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης 
μνήμης GB 

≥ 64   

5.3.  Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666MHz ή 
ανώτερη 

ΝΑΙ   

5.4.  DIMM slots ≥ 2   

6.  Σκληρός Δίσκος    

6.1.  Χωρητικότητα σκληρού δίσκου (σε GB) ≥ 256   

6.2.  Τύπος Δίσκου SSD NAI   

7.  Κάρτα Γραφικών    





 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.1.  Ενσωματωμένη Intel UHD Graphics 630 ή 
ισοδύναμη ή ανώτερη 

ΝΑΙ   

7.2.  Έξοδοι γραφικών:  1 x HDMI & 1 x VGA 
(Χωρίς την παροχή και χρήση adaptors) 

ΝΑΙ   

8.  Οπτικό μέσο    

8.1.  Εσωτερική Συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής 
CD/DVD 

ΝΑΙ   

9.  Τροφοδοτικό    

9.1.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥200 W   

9.2.  Τροφοδοτικό  τουλάχιστον 85% 
ενεργειακής απόδοσης 

ΝΑΙ   

10.  Πληκτρολόγιο    

10.1.  Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB ΝΑΙ   

11.  Ποντίκι    

11.1.  Ποντίκι τύπου USB ΝΑΙ   

12.  Λογισμικά    

12.1.  Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα 

Windows 10 Pro 64bit Greek 

NAI   

12.2.  MS Office που να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον Word, Excel, PowerPoint και 
outlook.  

NAI   

13.  Οθόνη    

13.1.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

ΝΑΙ   

13.2.  Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό 
εργασίας 

ΝΑΙ   

13.3.  Διαστάσεις ≥ 23.8   

13.4.  Τεχνολογίας LED anti-glare ΝΑΙ   

13.5.  Aspect Ratio 16:9   

13.6.  Ανάλυση FHD ≥ 1920 x 1080   

13.7.  Είσοδοι σήματοςVGA &HDMI NAI   

13.8.  Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2   

13.9.  Typical Contrast Ratio ≥ 1000:1   

13.10.  Response Time ≤ 5ms   

13.11.  Color depth ≥ 16.7 million   





 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

13.12.  Pixel Pitch ≤0.275mm   

13.13.  Viewing Angle ≥178/178   

13.14.  Tilt και ρυθμιζόμενη βάση κατά ύψος  NAI   

13.15.  Security Lock Slot NAI   

13.16.  Να προσφερθούν ηχεία ενσωματωμένα ή 
προσαρτώμενα στην οθόνη του ίδιου 
κατασκευαστή. 

NAI   

13.17.  Να παρέχονται cables: 

VGA, HDMI, Power 

NAI   

13.18.  Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, EPEAT 
TCO, FLICKER-FREE 

NAI   

13.19.  Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία 
OnSite με απόκριση Next Business Day 
τουλάχιστον 2 ετών από τον κατασκευαστή. 
Να αποδεικνύεται από κωδικό και επίσημη 
δήλωση του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

  

 

 

7.2.2.1.2 Πίνακας Προηγμένου  Προσωπικού Η/Υ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Γενικά    

1.1.  Είδος προς προμήθεια: 

Η/Υ με, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη 

ΝΑΙ   

1.2.  Αριθμός τεμαχίων 10   

1.3.  Του ίδιου κατασκευαστή με τους Η/Υ Βασικού 
Προσωπικού  

ΝΑΙ   

1.4.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   

1.5.  Επώνυμου κατασκευαστή με ISO 9001 ΝΑΙ   

1.6.  Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT, TCO, 
MIL-STD 810G. NAI   

1.7.  Chipset Intel Q470 ή ανώτερο ΝΑΙ   

1.8.  Security: TPM, Setup/BIOS Password, Chassis lock 
slot, Chassis Intrusion Switch NAI   

1.9.  Να ενσωματώνει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης 
που μαθαίνει και προσαρμόζεται στο τρόπο 
εργασίας, παρέχει βελτιωμένη απόκριση 

NAI   





 

 

συστήματος και βελτιώνει αυτόματα την απόδοση 
των εφαρμογών 

2.  Επεξεργαστής     
2.1.  Intel i7 10thgeneration ή ανώτερος ΝΑΙ   
2.2.  Αριθμός πυρήνων  ≥ 8   
2.3.  Αριθμός threads ≥ 16   
2.4.  Συχνότητα λειτουργίας (Base) ≥ 2.9   
2.5.  Cache ≥ 16 MB   
2.6.  CPU Passmark score ≥16800   

3.  Μνήμη    
3.1.  Mέγεθος κεντρικής μνήμης ≥16 GB   
3.2.  Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας ≥ 2666MHz   
3.3.  DIMM slots ≥ 4   
3.4.  Maximum RAM ≥ 128 GB   

4.  Μονάδες Δίσκων    
4.1.  Πλήθος προσφερόμενων δίσκων ≥ 1   
4.2.  Δίσκος M.2 PCIe NVMe SSD ΝΑΙ   
4.3.  Χωρητικότητα δίσκου ≥ 256GB   
4.4.  Υποστήριξη δυο δίσκων 2.5” ΝΑΙ   
4.5.  Εσωτερικό Dual Layer DVD Burner ΝΑΙ   

5.  I/O PORTS ON-BOARD    
5.1.  RJ-45 Ethernet 10/100/1000 ≥ 1   
5.2.  Audio-In, Audio-Out  NAI   
5.3.  PCIe x16 Gen 3 slot ≥ 1   
5.4.  PCIe x4 Gen 3 slot ≥ 1   
5.5.  M.2 Slot ≥ 2   
5.6.  External USB 2.0 (τουλάχιστον 2 μπροστά) ≥ 4   
5.7.  External USB 3.1 (τουλάχιστον 1 μπροστά) ≥ 5   
5.8.  External USB Type-C Gen.2 εμπρός ≥ 1   
5.9.  Έξοδοι σήματος on-board 2xDP 1.2 και 

1xHDMI   

5.10.  Να προσφερθεί DP to VGA adapter ΝΑΙ   
6.  Τροφοδοτικό    

6.1.  Ισχύς ≥ 200 Watt   
6.2.  Efficiency (80Plus Platinum) ≥ 92%   





 

 

7.  Ήχος    
7.1.  Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου HD Audio (2-

channel) ΝΑΙ   

8.  Κάρτα Γραφικών    
8.1.  Ενσωματωμένη  ΝΑΙ   

9.  Πληκτρολόγιο & Ποντίκι     
9.1.  Πληκτρολόγιο & Ποντίκι του Ίδιου Κατασκευαστή ΝΑΙ   

10.  Λογισμικά    
10.1.  Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα 

Windows 10 Pro 64bit Greek 
ΝΑΙ   

10.2.  MSOffice που να περιλαμβάνει τουλάχιστον  
Word, Excel, PowerPoint και Outlook. ΝΑΙ   

11.  Εγγύηση     
11.1.  Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία OnSite με 

απόκριση NextBusinessDay τουλάχιστον 3 ετών 
από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από 
κωδικό και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

12.  Οθόνη    
12.1.  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ   
12.2.  Του ίδιου επώνυμου κατασκευαστή με τους Η/Υ ΝΑΙ   
12.3.  Να διαθέτει πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO, 

EPEAT, LOW BLUE LIGHT, TUV, COMFORTVIEW NAI   

12.4.  Διαστάσεις ≥ 23.8”   
12.5.  Τεχνολογίας LED IPS, Antiglare, Flicker-free ΝΑΙ   
12.6.  Aspect Ratio 16:9   
12.7.  Ανάλυση Full HD ≥ 1920 x 1080   
12.8.  Είσοδος σήματος VGA & HDMI   
12.9.  Φωτεινότητα ≥ 250 cd/m2   
12.10.  Typical Contrast Ratio ≥ 1000:1   
12.11.  Viewing Angle ≥ 178/178   
12.12.  Pixel Pitch  ≤ 0.275   
12.13.  Response Time (γκρι σε γκρι - γρήγορη λειτουργία) ≤ 5 ms   
12.14.  Color Gamut ≥83% (CIE 1976) NAI   
12.15.  Tilt, ρυθμιζόμενη βάση κατά ύψος και υποστήριξη 

VESAmount NAI   

12.16.  Να μπορεί να συνδεθεί με τον προσφερόμενο Η/Υ 
απευθείας μέσω VGA και HDMI με καλώδιο  NAI   





 

 

12.17.  Να προσφερθούν ηχεία ενσωματωμένα ή 
προσαρτώμενα στην οθόνη του ίδιου  
κατασκευαστή. 

NAI   

12.18.  Να προσφερθούν καλώδια ρεύματος, VGA και 
HDMI NAI   

12.19.  Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία OnSite με 
απόκριση NextBusinessDay τουλάχιστον 3 ετών 
από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από 
κωδικό και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   

 

7.2.2.2 Πίνακας Database Server 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    

1.1.  Ποσότητα >2   

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. ΝΑΙ   

1.3.  Rack Server ≤ 1U   

1.4.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

1.5.  Να διαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   

2.  Μητρική (motherboard)    

2.1.  CPU Intel Xeon Gold 5222 ή καλύτερο ≥ 1   

2.2.  PCI-e slots ≥ 2   

2.3.  USB ports ≥ 3   

2.4.  VGA connector ≥ 1   

2.5.  Serial connector ≥ 1   

3.  Network     

3.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

3.2.  10G SFP+ ports ≥ 2   

3.3.  FC 16Gbps ports ≥ 2   

4.  Μνήμη (RAM)    





 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

4.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 3TB   

4.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 256GB   

4.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 
2666MT/s   

5.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

5.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” ≥ 8   

5.2.  Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   

5.3.  Υποστήριξη RAID 0,1,5,6,10,50,60 NAI   

5.4.  RAID Controller Cache ≥ 2 GB   

5.5.  

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς δίσκους: 

Δύο SAS 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-
plug Hard Drive 

Δύο 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps  2.5in Hot-
plug Drive, 3 DWPD, 2628 TBW 

ΝΑΙ   

5.6.  
Internal Dual SD Module with 2 x 32GB SD cards 

ή ισοδύναμο 
NAI   

6.  Ελεγκτής διαχείρισης    

6.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

6.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, 
SSH 

ΝΑΙ   

6.3.  
Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, 
IP blocking, Single sign-on, Secure UEFI, FIPS 
140-2 

NAI   

6.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος του 
συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

6.5.  

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator 
να μπορεί να καθαρίσει τους αποθηκευτικούς 
χώρους (HDDs, SSDs, NVMs) δηλ. να σβήσει τα 
δεδομένα με μη ανακτήσιμο τρόπο  

NAI   





 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

6.6.  
Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το 
management controller interface στο front-
panel του server για γρήγορο configuration 

NAI   

6.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring και 
inventory μέσα από τον ελεγκτή διαχείρισης 
ενός από τους server και για άλλους servers 
(one-to-many) χωρίς ανάγκη για άλλο software 
και ξεχωριστή monitoring console 

ΝΑΙ   

6.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, 
Remote File Share, Serial Redirection 

ΝΑΙ   

6.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 και 
HTTP / HTTPS NAI   

6.10.  

Υποστήριξη monitoring για temperature, fan 
power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και 
επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure 
monitoring, Out of Band Performance 
Monitoring 

ΝΑΙ   

7.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

7.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

7.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W   

7.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των 
τροφοδοτικών  ΝΑΙ   

7.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

8.  Εγγύηση    

8.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή ≥ 3 έτη   

8.2.  24x7x365 phone support από τον 
κατασκευαστή NAI   

8.3.  
Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  





 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

8.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη εγγύηση 
– τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 

 

7.2.2.3 ΠίνακαςWeb / Application Servers 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    

1.1.  Ποσότητα >2   

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. ΝΑΙ   

1.3.  Rack Server ≤ 1U   

1.4.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

1.5.  Να διαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   

2.  Μητρική (motherboard)    

2.1.  CPU Intel Xeon Gold 5222ή καλύτερο ≥ 2   

2.2.  PCI-e slots ≥ 2   

2.3.  USB ports ≥ 3   

2.4.  VGA connector ≥ 1   

2.5.  Serial connector ≥ 1   

3.  Network     

3.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

3.2.  10G SFP+ ports ≥ 2   

3.3.  FC 16Gbps ports ≥ 2   

4.  Μνήμη (RAM)    

4.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 3TB   





 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

4.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 128GB   

4.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2666MT/s   

4.4.  Συνολικά DIMM slots ≥ 24   

5.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

5.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” ≥ 8   

5.2.  Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   

5.3.  Υποστήριξη RAID 0,1,5,6,10,50,60 NAI   

5.4.  RAID Controller Cache ≥ 2 GB   

5.5.  

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους  

SAS 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-
plug Hard Drive 

>2   

5.6.  Internal Dual SD Module with 2 x 32GB SD 
cards ή ισοδύναμο NAI   

6.  Ελεγκτής διαχείρισης    

6.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

6.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH 

ΝΑΙ   

6.3.  
Υποστήριξη security: SSL, Role-based 
authority, IP blocking, Single sign-on, Secure 
UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

6.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

6.5.  

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, 
NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο  

NAI   

6.6.  Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με 
το management controller interface στο 

NAI   





 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

6.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring 
και inventory μέσα από τον ελεγκτή 
διαχείρισης ενός από τους server και για 
άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη 
για άλλο software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   

6.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial 
Redirection 

ΝΑΙ   

6.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 
και HTTP / HTTPS NAI   

6.10.  

Υποστήριξη monitoring για temperature, fan 
power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, 
και επίσης Agent-free monitoring, Predictive 
failure monitoring, Out of Band Performance 
Monitoring 

ΝΑΙ   

7.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

7.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

7.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W   

7.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών  ΝΑΙ   

7.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

8.  Εγγύηση    

8.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή ≥ 3 έτη   

8.2.  24x7x365 phone support από τον 
κατασκευαστή NAI   

8.3.  
Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  





 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

8.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη 
εγγύηση – τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 

 

7.2.2.4 Πίνακας Server Διαδικτυακής Πύλης 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    

1.1.  Ποσότητα >2   

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. ΝΑΙ   

1.3.  Rack Server ≤ 1U   

1.4.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

1.5.  Να διαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   

2.  Μητρική (motherboard)    

2.1.  CPU Intel Bronze 5222 ή καλύτερο ≥ 1   

2.2.  PCI-e slots ≥ 2   

2.3.  USB ports ≥ 3   

2.4.  VGA connector ≥ 1   

2.5.  Serial connector ≥ 1   

3.  Network     

3.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

3.2.  10G SFP+ ports ≥ 2   

3.3.  FC 16Gbps ports ≥ 2   

4.  Μνήμη (RAM)    

4.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 3TB   





 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

4.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 64 GB   

4.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2666   

4.4.  Συνολικά DIMMslots ≥ 24   

5.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

5.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” ≥ 8   

5.2.  Ελεγκτής δίσκωνSATA/SAS 12Gbps NAI   

5.3.  Υποστήριξη RAID 0,1,5,6,10,50,60 NAI   

5.4.  RAID Controller Cache ≥ 2 GB   

5.5.  

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους  

SAS 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-
plug Hard Drive 

>2   

5.6.  Internal Dual SD Module with 2 x 32GB SD 
cards ή ισοδύναμο NAI   

6.  Ελεγκτής διαχείρισης    

6.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

6.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH 

ΝΑΙ   

6.3.  

Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH, Υποστήριξη security: SSL, Role-
based authority, IP blocking, Single sign-on, 
Secure UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

6.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

6.5.  

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, 
NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο  

NAI   
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6.6.  

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με 
το management controller interface στο 
front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

NAI   

6.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring 
και inventory μέσα από τον ελεγκτή 
διαχείρισης ενός από τους server και για 
άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη 
για άλλο software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   

6.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial 
Redirection 

ΝΑΙ   

6.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 
και HTTP / HTTPS NAI   

6.10.  

Υποστήριξη monitoring για temperature, fan 
power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, 
και επίσης Agent-free monitoring, Predictive 
failure monitoring, Out of Band Performance 
Monitoring 

ΝΑΙ   

6.11.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

7.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

7.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

7.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W   

7.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών  ΝΑΙ   

7.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

8.  Εγγύηση    

8.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή ≥ 3 έτη   

8.2.  24x7x365 phone support από τον 
κατασκευαστή NAI   
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8.3.  
Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

8.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη 
εγγύηση – τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 

7.2.2.5 Πίνακας File Server 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    

1.1.  Ποσότητα >1   

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. ΝΑΙ   

1.3.  Rack Server ≤ 1U   

1.4.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

1.5.  Να διαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   

2.  Μητρική (motherboard)    

2.1.  Intel Xeon E-2224 ή καλύτερο 1   

2.2.  PCI-e slots ≥ 2   

2.3.  USB ports ≥ 4   

2.4.  VGA connector ≥ 1   

2.5.  Serial connector ≥ 1   

3.  Network     

3.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

4.  Μνήμη (RAM)    

4.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 64GB   

4.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 64GB   
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4.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2666   

4.4.  Συνολικά DIMM slots ≥ 4   

5.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

5.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” ≥ 8   

5.2.  Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   

5.3.  Υποστήριξη RAID 0,1,5,10,50 NAI   

5.4.  

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους  

480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5in 
Hot-plug Drive, 1 DWPD, 876 TBW 

>2   

5.5.  Internal Dual SD Module with 2 x 16GB SD 
cards ή ισοδύναμο NAI   

6.  Ελεγκτής διαχείρισης    

6.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

6.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH 

ΝΑΙ   

6.3.  

Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH, Υποστήριξη security: SSL, Role-
based authority, IP blocking, Single sign-on, 
Secure UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

6.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

6.5.  

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, 
NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο  

NAI   

6.6.  

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με 
το management controller interface στο 
front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

NAI   
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6.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring 
και inventory μέσα από τον ελεγκτή 
διαχείρισης ενός από τους server και για 
άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη 
για άλλο software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   

6.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial 
Redirection 

ΝΑΙ   

6.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 
και HTTP / HTTPS NAI   

6.10.  

Υποστήριξη monitoring για temperature, fan 
power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, 
και επίσης Agent-free monitoring, Predictive 
failure monitoring, Out of Band Performance 
Monitoring 

ΝΑΙ   

7.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

7.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

7.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 350W   

7.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών  ΝΑΙ   

7.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

8.  Εγγύηση    

8.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή ≥ 3 έτη   

8.2.  24x7x365 phone support από τον 
κατασκευαστή NAI   

8.3.  
Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

8.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη 
εγγύηση – τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 





 

 

7.2.2.6 Πίνακας Development Server 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    

1.1.  Ποσότητα >1   

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. ΝΑΙ   

1.3.  Rack Server ≤ 1U   

1.4.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

1.5.  Να διαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   

2.  Μητρική (motherboard)    

2.1.  CPU Intel Xeon Gold 5222 ή καλύτερο ≥ 1   

2.2.  PCI-e slots ≥ 2   

2.3.  USB ports ≥ 3   

2.4.  VGA connector ≥ 1   

2.5.  Serial connector ≥ 1   

3.  Network     

3.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

3.2.  10G SFP+ ports ≥ 2   

3.3.  FC 16Gbps ports ≥ 2   

4.  Μνήμη (RAM)    

4.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 3TB   

4.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 256GB   

4.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2933MT/s   

5.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

5.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” ≥ 8   

5.2.  Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   
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5.3.  Υποστήριξη RAID 0,1,5,6,10,50,60 NAI   

5.4.  RAID Controller Cache ≥ 2 GB   

5.5.  

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους  

Δύο SAS 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in 
Hot-plug Hard Drive 

Δύο 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps  2.5in 
Hot-plug Drive, 3 DWPD, 2628 TBW 

ΝΑΙ   

5.6.  Internal Dual SD Module with 2 x 32GB SD 
cards ή ισοδύναμο NAI   

6.  Ελεγκτής διαχείρισης    

6.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

6.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH 

ΝΑΙ   

6.3.  
Υποστήριξη security: SSL, Role-based 
authority, IP blocking, Single sign-on, Secure 
UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

6.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

6.5.  

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, 
NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο  

NAI   

6.6.  

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με 
το management controller interface στο 
front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

NAI   

6.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring 
και inventory μέσα από τον ελεγκτή 
διαχείρισης ενός από τους server και για 
άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη 
για άλλο software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   
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6.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial 
Redirection 

ΝΑΙ   

6.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 
και HTTP / HTTPS NAI   

6.10.  

Υποστήριξη monitoring για temperature, 
fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, 
HD, καιεπίσης Agent-free monitoring, 
Predictive failure monitoring, Out of Band 
Performance Monitoring 

ΝΑΙ   

7.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

7.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

7.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 750W   

7.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών  ΝΑΙ   

7.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

8.  Εγγύηση    

8.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή ≥ 3 έτη   

8.2.  24x7x365 phone support από τον 
κατασκευαστή NAI   

8.3.  
Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

8.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη 
εγγύηση – τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 

7.2.2.7 Πίνακας Domain Controllers 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

2.  Γενικά    
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8.5.  Ποσότητα >2   

8.6.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. ΝΑΙ   

8.7.  Rack Server ≤ 1U   

8.8.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

8.9.  Να διαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   

9.  Μητρική (motherboard)    

9.1.  Intel Xeon E-2224 ή καλύτερο 1   

9.2.  PCI-e slots ≥ 2   

9.3.  USB ports ≥ 4   

9.4.  VGA connector ≥ 1   

9.5.  Serial connector ≥ 1   

10.  Network     

10.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

11.  Μνήμη (RAM)    

11.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 64GB   

11.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 64GB   

11.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2666   

11.4.  Συνολικά DIMM slots ≥ 4   

12.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

12.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” ≥ 8   

12.2.  Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   

12.3.  Υποστήριξη RAID 0,1,5,10,50 NAI   

12.4.  Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους  >2   
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480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5in 
Hot-plug Drive, 1 DWPD, 876 TBW 

12.5.  Internal Dual SD Module with 2 x 16GB SD 
cards ή ισοδύναμο NAI   

13.  Ελεγκτής διαχείρισης    

13.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

13.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH 

ΝΑΙ   

13.3.  

Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH, Υποστήριξη security: SSL, Role-
based authority, IP blocking, Single sign-on, 
Secure UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

13.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

13.5.  

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, 
NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο  

NAI   

13.6.  

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με 
το management controller interface στο 
front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

NAI   

13.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring 
και inventory μέσα από τον ελεγκτή 
διαχείρισης ενός από τους server και για 
άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη 
για άλλο software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   

13.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial 
Redirection 

ΝΑΙ   
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13.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 
και HTTP / HTTPS NAI   

13.10.  

Υποστήριξη monitoring για temperature, fan 
power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, 
καιεπίσης Agent-free monitoring, Predictive 
failure monitoring, Out of Band Performance 
Monitoring 

ΝΑΙ   

14.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

14.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

14.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 350W   

14.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών  ΝΑΙ   

14.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

15.  Εγγύηση    

15.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή ≥ 3 έτη   

15.2.  24x7x365 phone support από τον 
κατασκευαστή NAI   

15.3.  
Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

15.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη 
εγγύηση – τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 

 

7.2.2.8 Back up Server 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    

1.1.  Ποσότητα >1   

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. ΝΑΙ   
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1.3.  Rack Server ≤ 1U   

1.4.  Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. 

ΝΑΙ   

1.5.  Να διαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm 

NAI   

2.  Μητρική (motherboard)    

2.1.  Intel Xeon E-2224 ή καλύτερο 1   

2.2.  PCI-e slots ≥ 2   

2.3.  USB ports ≥ 4   

2.4.  VGA connector ≥ 1   

2.5.  Serial connector ≥ 1   

3.  Network     

3.1.  Gigabit Ethernet ports ≥ 4   

4.  Μνήμη (RAM)    

4.1.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ≥ 64GB   

4.2.  Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 ≥ 64GB   

4.3.  Ονομαστική συχνότητα μνήμης  ≥ 2666   

4.4.  Συνολικά DIMM slots ≥ 4   

5.  Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι    

5.1.  Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” ≥ 8   

5.2.  Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   

5.3.  Υποστήριξη RAID 0,1,5,10,50 NAI   

5.4.  

Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους  

480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbp 2.5in 
Hot-plug Drive, 1 DWPD, 876 TBW 

>2   

5.5.  Internal Dual SD Module with 2 x 16GB SD 
cards ή ισοδύναμο NAI   
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5.6.  SAS 12Gbps HBA External Controller >2 ports   

6.  Ελεγκτής διαχείρισης    

6.1.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

6.2.  
Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH 

ΝΑΙ   

6.3.  

Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, 
Redfish API, Web GUI, local/remote CLI, 
Telnet, SSH, Υποστήριξη security: SSL, Role-
based authority, IP blocking, Single sign-on, 
Secure UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

6.4.  
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος 
του συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   

6.5.  

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, 
NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο  

NAI   

6.6.  

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με 
το management controller interface στο 
front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

NAI   

6.7.  

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring 
και inventory μέσα από τον ελεγκτή 
διαχείρισης ενός από τους server και για 
άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη 
για άλλο software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   

6.8.  

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial 
Redirection 

ΝΑΙ   

6.9.  Υποστήριξη κονσόλας διαχείρισης HTML5 
και HTTP / HTTPS NAI   

6.10.  
Υποστήριξη monitoring για temperature, fan 
power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, 
και επίσης Agent-free monitoring, Predictive 

ΝΑΙ   





 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

failure monitoring, Out of Band Performance 
Monitoring 

7.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

7.1.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

7.2.  Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 350W   

7.3.  Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών  ΝΑΙ   

7.4.  DVD+/-RW SATA Internal NAI   

7.5.  

Να συνοδεύεται από λογισμικό backup που 
να καλύπτει το σύνολο των προσφερόμενων 
εξυπηρετητών και rack mounted συσκευή 
LTO8 SAS Tape Back up Library System, 
εννέα υποδοχών κασέτας, για την λήψη 
backup όλης της ωφέλιμης χωρητικότητας 
των δίσκων των εξυπηρετητών και του 
storage. Να περιλαμβάνετε κασέτα 
καθαρισμού και 4 τεμ. LTO8 TAPEMEDIA. 

NAI   

8.  Εγγύηση    

8.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή ≥ 3 έτη   

8.2.  24x7x365 phone support από τον 
κατασκευαστή NAI   

8.3.  
Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
  

8.4.  
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη 
εγγύηση – τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 

7.2.2.9 Υποσύστημα δίσκων (SAN Storage) 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.  Γενικά    

1.1.  Αριθμός Μονάδων 1   





 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1.2.  Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία 
κατασκευής ΝΑΙ   

1.3.  Θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή 
με τους προσφερόμενους Servers. ΝΑΙ   

1.4.  Ύψος σε U του προσφερόμενου προϊόντος 
(RackMount) ≤2U   

1.5.  

Να υποστηρίζει διαμόρφωση Direct Attach.  

Να παρασχεθούν FC storages witches 
16Gbps για τη διασύνδεση των server με το 
Υποσύστημα δίσκων (SANStorage) σε 
διάταξη high availability shared SAN storage. 
Τα FC storages witches να έχουν ίδια 
υποστήριξη με το storage. 

ΝΑΙ   

1.6.  Να προσφερθούν Multi-Mode Fibre Channel 
Cable LC-LC 3 Meters ≥ 24   

1.7.  
Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του 
κατασκευαστή και πιστοποιητικό CE του 
μηχανήματος 

ΝΑΙ   

2.  Ελεγκτής δίσκων    

2.1.  Ελεγκτές δίσκων (hot swap controllers) ≥ 2   

2.2.  Θύρες διασύνδεσης Front-End 16Gb FC ανά 
ελεγκτή ≥ 4   

2.3.  Να προσφερθούν SFP+, FC16, 16GB ≥ 8   

2.4.  Υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50  ΝΑΙ   

2.5.  Cache ανά ελεγκτή δίσκων ≥ 8GB   

2.6.  Υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων στο 
προσφερόμενο σύστημα ≥24   

2.7.  Δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη 
υποσυστημάτων δίσκων  ΝΑΙ   

2.8.  Θύρες διασύνδεσης SAS 12Gbps για disk 
enclosure expansion ανά ελεγκτή ≥ 1   

2.9.  Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων 
με επέκταση ≥ 276   





 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

2.10.  Υποστήριξη δίσκων SAS, NL-SAS, SSD NAI   

2.11.  Υποστήριξη δίσκων 7.2K, 10K, 15K NAI   

2.12.  Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός virtual 
volumes ≥ 1024   

2.13.  Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός δίσκων 
ανά RAID group ΝΑΙ   

3.  Δίσκοι    

3.1.  Πλήθος προσφερόμενων δίσκων με hot 
spare 

≥ 13 x 900GB 
15k HDD SAS 
12Gbps  

  

3.2.  Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα 
λειτουργίας (hotswap) ΝΑΙ   

4.  Λοιπά χαρακτηριστικά    

4.1.  Redundant τροφοδοτικά  NAI   

4.2.  Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας 
εν ώρα λειτουργίας (hot swap) ΝΑΙ   

4.3.  Ισχύς του κάθε τροφοδοτικού ≥ 580W   

4.4.  Να προσφερθούν καλώδια τροφοδοσίας 
ρεύματος ≥ 2   

4.5.  Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από 
λογισμικό διαχείρισης  ΝΑΙ   

4.6.  Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει USB 
port&Ethernet management port ΝΑΙ   

4.7.  

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: 

- Microsoft Windows 
- Microsoft Hyper-V 
- VΜware 
- Red Hat &SUSE Linux 

ΝΑΙ   

4.8.  Υποστήριξη των παρακάτω λειτουργιών, να 
προσφερθούν: ΝΑΙ   





 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

- Προστασία των δεδομένων 
κατανέμοντάς τα δυναμικά σε 
ενιαίους χώρους μονάδων δίσκου. 
Σε περίπτωση βλάβης σε μια μονάδα 
δίσκου, να γίνεται αυτόματη 
αναγνώριση των δεδομένων ζωτικής 
σημασίας και δυναμική επαναφορά 
σε ισορροπία, έτσι ώστε η συστοιχία 
να μπορεί να επιστρέψει σε μια 
βέλτιστη κατάσταση πιο γρήγορα 
απ' ότι αν βρισκόταν σε τυπικό 
περιβάλλον RAID 

-  Δυναμική εκχώρηση: Εκχώρηση και 
χρήση του φυσικού χώρου 
αποθήκευσης ανάλογα με τις 
ανάγκες στους ενιαίους χώρους 
δίσκων.  

-  Μνήμη cache ανάγνωσης από SSD: 
Αυξάνει την ταχύτητα εκτέλεσης 
εφαρμογών μέσω της προσωρινής 
αποθήκευσης των δεδομένων που 
έχουν ήδη αναγνωσθεί στη μνήμη 
cache. 

-  Ασύγχρονη απομακρυσμένη 
αναπαραγωγή μέσω IP: Ασφαλής 
αναπαραγωγή δεδομένων σε 
οποιοδήποτε σημείο, όπου 
περιλαμβάνονται δυναμικά 
εκχωρούμενοι ενιαίοι χώροι 
αποθήκευσης με δυνατότητα 
κατοπτρισμού. 

-  Στιγμιότυπα: Εύκολη ανάκτηση 
αρχείων μετά από ακούσια 
διαγραφή ή τροποποίησή τους με 
ανακατεύθυνση κατά την εγγραφή 
στιγμιότυπων. 

- 3-Level Auto-tiering 





 

 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

-  Αντιγραφή/δημιουργία κλώνου 
τόμων: Δυνατότητα απρόσκοπτης 
μετεγκατάστασης τόμων και 
δημιουργίας και επαναφοράς 
αντιγράφων ασφαλείας με ένα 
πλήρες αντίγραφο των δεδομένων 
προέλευσης. 

-  Κρυπτογράφηση με υποστήριξη 
Αυτοκρυπτογραφούμενων μονάδων 
δίσκων- SED:  

-  Ενσωματώσεις εικονικής 
διαμόρφωσης: VMware vSphere, 
vCenter SRM, Microsoft Hyper-V. 

5.  Εγγύηση    

5.1.  Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα 
μέρη και υποσυστήματα ≥ 3έτη   

5.2.  24x7x365 phone support από τον 
κατασκευαστή NAI   

5.3.  

Ανταπόκριση για το Hardware την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα On-Site μετά από την 
διάγνωση της βλάβης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών 
και της εργασίας από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

5.4.  

Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική 
υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από 
τον κατασκευαστή και να αποδεικνύεται 
γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και 
δήλωση του κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 

7.2.2.10 Μεταγωγείς 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  

1 Γενικά       

1.1 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής ΝΑΙ     

1.2 Αριθμός Μονάδων 2     





 

 

1.3 

Nα συνοδεύεται από τον απαραίτητο 
συνοδευτικό εξοπλισμό για την 
εγκατάσταση σε standard rack 19” και 
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος  NAI     

1.4 Διαστάσεις του switch (ύψος σε U) ≤ 1U     

2 Τεχνικές Προδιαγραφές       

2.1 CPU memory ≥ 1GB     

2.2 Flash memory ≥ 256MB     

2.3 Packet Buffer memory ≥ 1.5MB     

2.4 
Αριθμός παρεχόμενων θυρών 10/100/1000 
auto-sensing ≥ 48     

2.5 

Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν 

λειτουργία auto negotiation (speed, 

flow control) NAI     

2.6 

Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν 

λειτουργία αυτόματης εναλλαγής 

MDI/MDIX NAI     

2.7 Store and forward ΝΑΙ     

2.8 Eνσωματωμένες θύρες 10G SFP+  ≥ 4     

2.9 Δυνατότητα στοίβαξης (stacking) ΝΑΙ     

2.10 
Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν 
να συμμετέχουν στην ίδια στοίβα (stack) ≥ 4     

2.11 
Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα 
διαμεταγωγής (throughput) ≥ 176 Gbps     

2.12 Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN ≥ 512     

2.13 Αριθμός MAC διευθύνσεων ≥ 16K     

2.14 
Ταχύτητα προώθησης πακέτων (packet 
forwarding rate) ≥ 164 Mpps     

2.15 Port Mirroring ΝΑΙ     

2.16 Υποστήριξη MTU  
≥ 9200 
bytes     

2.17 Υποστήριξη 802.1q (VLAN tagging) ΝΑΙ     

2.19 Υποστήριξη 802.1v (protocol based VLANs) NAI     





 

 

2.20 Υποστήριξη 802.1p ΝΑΙ     

2.21 
Υποστήριξη 802.1d (Spanning Tree), 802.1s 
(MSTP) και 802.1w (RSTP) ΝΑΙ     

2.22 Υποστήριξη per VLAN RSTP NAI     

2.23 Υποστήριξη Voice VLAN NAI     

2.24 Υποστήριξη 802.3ad NAI     

2.25 Υποστήριξη 802.3x (flow control) NAI     

2.26 Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP) ΝΑΙ     

2.27 
Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 
802.3ae ΝΑΙ     

2.28 Υποστήριξη 802.1x ΝΑΙ     

2.29 Υποστήριξη 802.2 (Logical Link Control) ΝΑΙ     

2.30 Υποστήριξη 802.3ΑΧ (LAG Load Balancing) ΝΑΙ     

2.31 Yποστήριξη RIPv1, RIPv2 NAI     

2.32 Yποστήριξη IPv4/IPv6 NAI     

2.33 Port based QoS, Flow based QoS NAI     

2.34 L4 Trusted Mode (TCP/UDP) NAI     

2.35 Yποστήριξη UDLD NAI     

2.36 Yποστήριξη ISDP NAI     

2.37 Να διαθέτει USB port & Console Port NAI     

2.38 
Δυνατότητα διαχείρισης από web 
Interface&CLI ΝΑΙ     

2.39 Dual firmware images on-board ΝΑΙ     

2.40 Υποστήριξη Telnet/SSH, SNMPv1/v2/v3 NAI     

2.41 
Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 Snooping and 
Querier NAI     

2.42 Υποστήριξη RMON ΜΙΒ groups 1,2,3,9 NAI     

2.43 Υποστήριξη RADIUS, TACACS+, SNMP traps NAI     

2.44 IPv4 Static & Dynamic Routes ≥ 256     

2.45 

Να περιλαμβάνεται ένα καλώδιο Cable, 
SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct 
Attach Cable, 3 Meters NAI   

3 Εγγύηση       





 

 

3.1 

Life time Limited Hardware Warranty που να 
αποδεικνύεται με επίσημη δήλωση του 
κατασκευαστή NAI     

3.2 
24x7x365 phone support από τον 
κατασκευαστή NAI   

3.3 

Ανταπόκριση για το Hardware την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα On-Site μετά από την 
διάγνωση της βλάβης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών 
και της εργασίας από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

  

3.4 

Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική 
υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από 
τον κατασκευαστή και να αποδεικνύεται 
γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και 
δήλωση του κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

  

 

7.2.3 Πίνακες Έτοιμου Λογισμικού 

7.2.3.1 Λογισμικό Βάσης Δεδομένων 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή  
1.  Γενικά Χαρακτηριστικά:    

1.1.  Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση του 
προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. και η 
χρονολογία διάθεσης της 
προσφερόμενης έκδοσης. Η βάση θα 
χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των 
λειτουργικοτήτων των υφιστάμενων 
εφαρμογών.  

NAI   

1.2.  Υποστηριζόμενες πλατφόρμες υλικού 
και λογισμικού: 

o Unix και Linux 
o Windows 
o Το προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. 

πρέπει να διαθέτει τα ίδια 
χαρακτηριστικά σε όλες τις 
πλατφόρμες που είναι 
διαθέσιμο και επιπλέον, οι Β.Δ. 
που διαχειρίζεται πρέπει να 
μπορούν να μεταφερθούν από 
τη μια πλατφόρμα στην άλλη 
χωρίς προγραμματιστική 
παρέμβαση 

NAI   





 

 

1.3.  Συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής 
του προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ., του 
τρόπου συνεργασίας με το Λ.Σ. και του 
τρόπου αξιοποίησης της φυσικής 
αρχιτεκτονικής του συστήματος 

NAI   

2.  Δυνατότητες εξυπηρετητή (server):    

2.1.  Multithreading NAI   

2.2.  Παράλληλη εκτέλεση ενός query και 
DML (Insert,Update,Delete) διαδικασιών 

NAI   

2.3.  Υποστήριξη της δυναμικής αλλαγής 
(resizing) των δομών μνήμης ενός 
instance του Σ.Δ.Β.Δ. 

NAI   

2.4.  Υποστήριξη της Java από το kernel του 
Σ.Δ.Β.Δ. και όχι από εξωτερικά προϊόντα 
(ενσωματωμένο JVM) για την εκτέλεση 
Java stored procedures κλπ. 

NAI   

2.5.  Υποστήριξη της XML από το ίδιο το 
kernel του Σ.Δ.Β.Δ. και όχι με τη χρήση 
εξωτερικών προϊόντων: 

o να διαθέτει native XML τύπο 
δεδομένων 

o να υποστηρίζει XML Schema και 
XPath 

o να υποστηρίζει update σε 
επίπεδο τμήματος (subpart) ενός 
XML αρχείου 

o να διαθέτει XML Developers Kit 
 

NAI   

2.6.  Δυνατότητα αυτόματης διαχείρισης των 
αποθηκευτικών χωρών και δυναμικής 
προσθήκης και αφαίρεσης δίσκων χωρίς 
την διακοπή λειτουργίας του 
συστήματος. 

NAI   

2.7.  Δυνατότητα αυτόματης και δυναμικής 
ισοκατανομής των δεδομένων και του 
Ι/Ο στους αποθηκευτικούς δίσκους τόσο 
κατά την προσθήκη νέων ή την αφαίρεση 
τους από το σύστημα, χωρίς διακοπή 
λειτουργίας των εφαρμογών που 
εξυπηρετεί και των δεδομένων που 
διαχειρίζεται. 

NAI   

2.8.  Το λογισμικό της βάσης δεδομένων 
πρέπει να παρέχει και το απαραίτητο 
λογισμικό για την διαχείριση των 
εξωτερικών δίσκων στους οποίους 
αποθηκεύονται τα δεδομένα με 
δυνατότητες mirroringκαι striping. 

NAI   





 

 

2.9.  Υποστήριξη μεταφοράς φυσικών 
αρχείων της βάσης δεδομένων μεταξύ 
διαφορετικών λειτουργικών 
συστημάτων π.χ. από Windows σε Linux 
ή από Windows σε AIX. 

NAI   

3.  Δυνατότητες φυσικής και λογικής 
οργάνωσης: 

   

3.1.  Υποστήριξη πολλαπλών block sizes στην 
ίδια Β.Δ. 

NAI   

3.2.  Δυναμική διαχείριση των χώρων 
αποθήκευσης 

NAI   

3.3.  Κατανομή της Β.Δ. και των δομών της σε 
πολλαπλά αρχεία/δίσκους με 
δυνατότητα ελέγχου κατανομής από το 
χρήστη 

NAI   

3.4.  Δυναμική αλλαγή της δομής των 
πινάκων και των indexes της Β.Δ. χωρίς 
αποκλειστικό κλείδωμα των πινάκων και 
των indexes καθ’ όλη τη διάρκεια των 
αλλαγών. Θα πρέπει να παρέχεται 
δυνατότητα για: 

- online table reorganization 
- online δημιουργία index και index 

rebuilds 
- online table και index shrink 

NAI   

3.5.  Υποστήριξη πολλαπλών versions 
πινάκων με δυνατότητες merge, conflict 
detection & resolution, discard κλπ. Και 
με διασφάλιση του transaction 
consistency 

NAI   

3.6.  Ανάγνωση και τροποποίηση δεδομένων 
από εξωτερικά δομημένα αρχεία σαν να 
είναι κανονικοί πίνακες της βάσης 
δεδομένων και με δυνατότητα 
δημιουργίας indexes. 

NAI   

4.  Προσδιορισμός των ορίων (αν 
υπάρχουν) στα εξής: 

   

4.1.  Μέγιστο μέγεθος της Β.Δ.  NAI   

4.2.  Μέγιστος αριθμός πινάκων και views NAI   

4.3.  Μέγιστο μέγεθος ενός πίνακα NAI   

4.4.  Μέγιστο μέγεθος μιας στήλης NAI   

4.5.  Μέγιστο μέγεθος μιας γραμμής NAI   

4.6.  Μέγιστο πλήθος γραμμών/πίνακα NAI   

4.7.  Μέγιστο πλήθος στηλών/πίνακα NAI   





 

 

4.8.  Μέγιστο πλήθος δεικτών/πίνακα NAI   

4.9.  Μέγιστο πλήθος στηλών/δείκτη NAI   

4.10.  Υλοποίηση SQL: NAI   

4.11.  Υποστήριξη ANSICoreSQL:2011 NAI   

4.12.  Επέκταση με procedural δυνατότητες (να 
δοθεί σύντομη περιγραφή) 

NAI   

4.13.  Υποστήριξη stored procedures 

Κατ’ επιλογή κλήση μιας procedure με τα 
δικαιώματα του χρήστη που τη 
δημιούργησε (definer’s rights) ή του 
χρήστη που την εκτελεί (invoker’s rights). 

NAI   

4.14.  Υποστήριξη database triggers με 
δυνατότητες ενεργοποίησής τους: 

- μια φορά, ανεξαρτήτως των 
εγγραφών που επηρεάζει η 
εντολή που τον ενεργοποίησε 
(triggering statement) 

- για κάθε μια εγγραφή που 
επηρεάζεται από την εντολή που 
τον ενεργοποίησε (triggering 
statement) 

- πριν ή μετά την μεταβολή της 
εγγραφής 

- για εντολές insert, update, 
delete σε views 

- για system και user events 
(startup, shutdown, logon, 
logoff, server errors, κλπ) 

NAI 

 

  

4.15.  Υποστήριξη αυτόνομων nested 
transactions 

NAI   

4.16.  Υποστήριξη resumable εντολών (π.χ. 
import, CREATE TABLE κλπ.) 

NAI   

5.  Υποστηριζόμενοι τύποι πεδίων:    

5.1.  Να υποστηρίζονται πεδία τύπου Date και 
Time 

NAI   

5.2.  Να υποστηρίζεται η αποθήκευση και 
επεξεργασία εικόνων (images) και 
κειμένου (text), καθώς και άλλων 
multimedia δεδομένων (π.χ. video, 
audio), με δυνατότητα διαχείρισης 
αυτών των τύπων (π.χ. image crop scaling 
και format conversion, free text indexing 
και retrieval κλπ.) μέσα από την γλώσσα 
SQL, σε συνδυασμό με τα απλά 
αλφαριθμητικά δεδομένα. 

NAI   





 

 

5.3.  Να υποστηρίζονται object datatypes με: 

- δυνατότηταορισμού user defined 
object data types 

- δυνατότητα ορισμού object 
references 

- υποστήριξη object views 

NAI   

6.  Δυνατότητες κατανεμημένης 
επεξεργασίας: 

   

6.1.  Υποστήριξη distributed queries και 
transactions με χρήση: 

- Cost-based, distributed query 
optimizer 

- Two–phase commit 

NAI   

6.2.  Δυνατότητα επικοινωνίας με ετερογενείς 
Β.Δ. 

NAI   

7.  Δυνατότητες ανοχής σε λάθη:    

7.1.  Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων 
ασφαλείας της Β.Δ. με υποστήριξη: 

- online backup/restore 
- incremental backup  
- parallel backup/restore 
- point-in-time recovery 
- block-level recovery 
- trial recovery 
- συμπίεση αχρησιμοποίητων 

blocks 
- automated disk-based backups 
- παράλληλη λήψη εφεδρικών 

αντιγράφων του ίδιου αρχείου 

NAI   

7.2.  Μηχανισμός αυτόματης ανάκαμψης 
(automatic recovery) της Β.Δ. από 
instance failures με υποστήριξη: 

- διαθεσιμότητας των δεδομένων 
της βάσης, αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση του roll-forward 
(πριν την ολοκλήρωση του roll-
back), με διασφάλιση της 
ακεραιότητας της βάσης  

- ελεγχόμενου από τον Data Base 
Administrator χρόνου 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
αυτόματης ανάκαμψης 

NAI   

7.3.  Υποστήριξη της επίλυσης προβλημάτων 
από ανθρώπινα λάθη με τη δυνατότητα 
διατήρησης των παλαιών τιμών των 
πεδίων της Β.Δ. και υποβολής queries για 
το περιεχόμενο της Β.Δ. κάποια χρονική 
στιγμή στο παρελθόν 

NAI   





 

 

7.4.  Υποστήριξη της επίλυσης προβλημάτων 
από ανθρώπινα λάθη με δυνατότητα 
online επαναφοράς ενός πίνακα που 
διαγράφηκε κάποια χρονική στιγμή στο 
παρελθόν  

NAI   

7.5.  Δυνατότητα ορισμού επιθυμητού 
σημείου επαναφοράς (restore point) της 
βάσης δεδομένων πριν από την εκτέλεση 
κάποιας batch διαδικασίας και 
επαναφοράς της βάσης σε αυτό το 
χρονικό σημείο σε περίπτωση λάθους 
χωρίς να απαιτούνται backup/restore 
διαδικασίες. 

NAI   





 

 

7.6.  Δυνατότητα πολλαπλά instances του 
προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. που 
λειτουργούν σε διαφορετικούς κόμβους 
(nodes) ενός hardware cluster να έχουν 
ταυτόχρονη πρόσβαση σε μια κοινή Β.Δ.: 

- να παρέχεται δυνατότητα active-
active λειτουργίας των instances 
του Σ.Δ.Β.Δ. και των κόμβων του 
cluster, τα οποία θα 
διαχειρίζονται μια μοναδική και 
ενιαία βάση δεδομένων  

- να διαμοιράζεται ο φόρτος 
εργασίας όλων των εφαρμογών 
μεταξύ όλων των κόμβων (load 
balancing) 

- να μην απαιτούνται αλλαγές στις 
εφαρμογές, αλλά ούτε και στη 
δομή της Β.Δ. όταν προστίθενται 
νέοι κόμβοι στο cluster 

- κάθε νέος κόμβος που θα 
προστίθεται θα γίνεται άμεσα 
ενεργός και θα αναλαμβάνει 
μέρος του φόρτου εργασίας και 
των συνδέσεων των υπαρχόντων 
εφαρμογών  

- να παρέχεται δυνατότητα 
διαφανούς εξυπηρέτησης των 
εφαρμογών που λειτουργούν σε 
ένα κόμβο του cluster από έναν 
άλλο κόμβο του cluster, σε 
περίπτωση παύσης λειτουργίας 
του πρώτου κόμβου (application 
failover)  

- να υποστηρίζεται application 
failover χωρίς να χάνονται τα 
δεδομένα των ανοικτών queries 
και των committed transactions 
των χρηστών κατά την εμφάνιση 
του προβλήματος 

ΝΑΙ   

8.  Ασφάλεια    





 

 

8.1.  Υποστήριξη κλειδώματος σε επίπεδο 
γραμμής πίνακα (row level locking), 
χωρίς περιορισμό στον αριθμό των 
χρηστών ή/και των transactions και με 
ταυτόχρονη εξασφάλιση της συνέπειας 
(consistency) και της ακεραιότητας 
(integrity) των δεδομένων. 

Ο μηχανισμός κλειδώματος δεν θα 
πρέπει να υποστηρίζει αυτόματο lock 
escalation, από το επίπεδο της γραμμής 
στο επίπεδο σελίδας (page) ή πίνακα. 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

  

8.2.  Να περιγραφεί ο τρόπος υλοποίησης των 
δυνατοτήτων περιορισμού χρήσης των 
Resources: 

- CPU time 
- μέγιστος αριθμός sessions 
- μέγιστο query execution time 
- άλλα resources 

ΝΑΙ 

 

  

8.3.  Να περιγραφούν οι δυνατότητες 
Auditing για επιτυχείς και ανεπιτυχείς 
ενέργειες σε επίπεδο πρόσβασης στη 
Βάση και στα Δεδομένα 

ΝΑΙ   

8.4.  Υποστήριξη επιλεκτικού auditing 
ερωτημάτων και DML 
(insert/update/delete) ενεργειών σε 
συγκεκριμένες εγγραφές και στήλες 
πινάκων και views της Β.Δ. 
 

ΝΑΙ   

8.5.   Το προσφερόμενο Σ.Δ.Β.Δ. πρέπει να 
διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό για 
τον προσδιορισμό και την εφαρμογή 
πολιτικών ασφάλειας (security policies) 
που περιορίζουν δυναμικά τις γραμμές 
ενός πίνακα στις οποίες έχει πρόσβαση 
ένας χρήστης, ανεξάρτητα από την 
εφαρμογή που αυτός χρησιμοποιεί  

 

ΝΑΙ   

8.6.  To προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει 
να υποστηρίζει τον περιορισμό 
πρόσβασης χρηστών με ισχυρούς 
κωδικούς που απαιτούν διάκριση πεζών 
κεφαλαίων. 

ΝΑΙ   





 

 

8.7.  Η βάση δεδομένων θα πρέπει να 
διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό που 
υποστηρίζει την συνολική και επιλεκτική 
(στήλη, πίνακα, κλπ.) κρυπτογράφηση 
και αποκρυπτογράφηση των 
αποθηκευμένων ευαίσθητων 
δεδομένων που υποστηρίζει τα διεθνή 
αποδεκτά πρότυπα αλγορίθμων 
κρυπτογράφησης το Data Encryption 
Standard (DES, 3DES, 2-key) και το 
Advanced Encryption Standard (AES) 
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε 
προγραμματιστική παρέμβαση στις 
εφαρμογές. 

ΝΑΙ   

8.8.  Ενσωματωμένο γραφικό περιβάλλον 
κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης, με τις 
παρακάτω δυνατότητες: 

- διαχείριση database instances 
στο δίκτυο (π.χ. start, stop, 
recovery)  

- διαχείριση αντικειμένων της 
βάσης (π.χ. χρηστών, πινάκων, 
views, stored procedures κλπ.) 

- έλεγχος γεγονότων (events) και 
χρονοπρογραμματισμός jobs 

ΝΑΙ  

 

 

 

8.9.  Πλήρης υποστήριξη Unicode v5 
character sets (συμπεριλαμβανομένων 
των ελληνικών) και των UTF-8 και UTF-16 
encodings 

ΝΑΙ   

 

 

7.2.3.2 Λογισμικό Web / Application Server 

7.2.3.2.1 Απαιτήσεις Application Server 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1.1.  Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του 
προσφερόμενου εξυπηρετητή Εφαρμογών 
για την λειτουργία των υφιστάμενων 
εφαρμογών. Να αναφερθεί η χρονολογία 
διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης 

ΝΑΙ   





 

 

1.2.  Ο προσφερόμενος εξυπηρετητής 
Εφαρμογών πρέπει να καλύπτεται πλήρως 
από εξουσιοδοτημένη υποστήριξη στην 
Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 
γραφείο εκπροσώπησης στην Ελλάδα. 

ΝΑΙ   

1.3.  Ο προσφερόμενος Εξυπηρετητής 
Εφαρμογών να είναι διαθέσιμος στις 
παρακάτω πλατφόρμες λειτουργικών 
συστημάτων: 

o Unix 
o Linux 
o MS Windows 

ΝΑΙ   

1.4.  Να υπάρχει πλήρης συμβατότητα 
λογισμικού σε σχέση με την ευρύτερη λύση 
που θα προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος 
στην τεχνική προσφορά του με την 
προσκόμιση των ανάλογων βεβαιώσεων 
του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Το 
λογισμικό τουApplication server θα πρέπει 
συμβατό με το λογισμικό του Database 
server 

ΝΑΙ   

1.5.  Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει 
να επιτρέπουν στον φορέα την μελλοντική 
επέκταση / παραμετροποίηση / 
τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο 
παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την 
ανάπτυξη νέων 

ΝΑΙ   

1.6.  Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει 
να επιτρέπουν τυχόν μελλοντική 
αναβάθμιση των συστημάτων Η/Wτου 
έργου που θα φιλοξενήσουν το εν λόγω 
λογισμικό. (εξαιρείται η περίπτωση 
αύξησης του αριθμού των CPUs) 

ΝΑΙ   

2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

2.1.  Μηχανισμός ορισμού : προφίλ χρηστών 

λιστών ελεγχόμενης πρόσβασης (access 
control list),ομάδων χρηστών 

ΝΑΙ   

2.2.  Υποστήριξη των πρωτοκόλλων: 
HTTPSSSL/TLS 

ΝΑΙ   

2.3.  Δυνατότητες auditing ΝΑΙ   

3.  ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ    

3.1.  Για τον προσφερόμενο εξυπηρετητή 
εφαρμογών να προσφέρει δυνατότητες 
ανάπτυξης εφαρμογών με γλώσσες 
προγραμματισμού τέταρτης γενιάς (4GL) 

ΝΑΙ   





 

 

3.2.  Ενσωματωμένες δυνατότητες στον 
application server για λειτουργία σε 
περιβάλλον cluster. Να υποστηρίζεται η 
δυνατότητα loadbalancing τουλάχιστον σε 
επίπεδο υπηρεσιών cache, HTTP και 
εφαρμογών, καθώς και η δυνατότητα 
διαφανούς για τον τελικό χρήστη fail-
overγια: 

HTTP sessions database connections session 
αντικείμενα 

ΝΑΙ   

3.3.  Να αναφερθούν οι δυνατότητες 
μετάπτωσης του εξυπηρετητή εφαρμογών 
και υπηρεσιών/ εφαρμογών οι οποίες 
εκτελούνται σε αυτόν σε 
εφεδρικό/πλεονάζον υλικό (φυσικός 
εξυπηρετητής). 

ΝΑΙ   

3.4.  Δυνατότητες για loadbalancing σε 
clusteredπεριβάλλοντα και για fail-overτου 
επιπέδου εκτέλεσης εφαρμογών 

ΝΑΙ   

3.5.  Κεντρική διαχείριση του εξυπηρετητή 
εφαρμογών μέσω Web-
basedπεριβάλλοντος 

ΝΑΙ   

3.6.  Να αναφερθούν άλλα σημαντικά 
χαρακτηριστικά του προσφερόμενου 
εξυπηρετητή εφαρμογών 

ΝΑΙ   

 

 

 

7.2.3.2.2 Απαιτήσεις Web Server 

 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

1.1.  Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του 
προσφερόμενου εξυπηρετητή WEB. Να 
αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της 
προσφερόμενης έκδοσης. 

ΝΑΙ   

1.2.  Ο προσφερόμενος Εξυπηρετητής 
Εφαρμογών να είναι διαθέσιμος στις 
παρακάτω πλατφόρμες λειτουργικών 
συστημάτων: 

o Unix 
o Linux 
o MS Windows 

ΝΑΙ   





 

 

1.3.  Να υπάρχει πλήρης συμβατότητα 
λογισμικού σε σχέση με την ευρύτερη λύση 
που θα προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος. 

ΝΑΙ   

1.4.  Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει 
να επιτρέπουν στον φορέα την μελλοντική 
επέκταση / παραμετροποίηση / 
τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο 
παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την 
ανάπτυξη νέων 

ΝΑΙ   

1.5.  Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει 
να επιτρέπουν τυχόν μελλοντική 
αναβάθμιση των συστημάτων Η/Wτου 
έργου που θα φιλοξενήσουν το εν λόγω 
λογισμικό. (εξαιρείται η περίπτωση 
αύξησης του αριθμού των CPUs) 

ΝΑΙ   

2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

2.1.  Μηχανισμός ορισμού : προφίλ χρηστών 

λιστών ελεγχόμενης πρόσβασης (access 
controllist),ομάδων χρηστών 

ΝΑΙ   

2.2.  Υποστήριξη των πρωτοκόλλων: 
HTTPSSSL/TLS 

ΝΑΙ   

2.3.  Δυνατότητες auditing ΝΑΙ   

3.  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑWEB SERVER    

3.1.  Υποστήριξη HTTP 1.0 και 1.1 πρωτοκόλλου ΝΑΙ   

3.2.  Υποστήριξη ανοικτών τεχνολογιών 
ανάπτυξης προγραμμάτων που 
συνεργάζονται άμεσα με τον εξυπηρετητή 
διαδικτύου (π.χ. CGI, Fast CGI, Perl, PHP, 
κ.α) 

ΝΑΙ   

3.3.  
Εξυπηρέτηση τόσο στατικού, όσο και 
δυναμικού περιεχομένου. 

ΝΑΙ   

3.4.  Κεντρική διαχείριση του εξυπηρετητή 
διαδικτύου μέσω Web-
basedπεριβάλλοντος 

ΝΑΙ   

3.5.  Υποστήριξη virtual hosts    

 





 

 

7.2.4 Πίνακες Εφαρμογών – Υποσυστημάτων 

7.2.4.1 Γενικές Απαιτήσεις 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές της ενότητας 7.1.4  ΝΑΙ   

2.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην 
προσφορά του ενότητα 1.200 λέξεων κατά μέγιστο με 
τίτλο «Αντίληψη του Προσφέροντος για το λογισμικό 
εφαρμογών όπως αυτό προδιαγράφεται στην ενότητα 
7.1.4 της παρούσας διακήρυξης». Από το κείμενο 
πρέπει να αναδεικνύονται: 

α) η αντίληψη του προσφέροντος για τις 
απαιτήσεις του έργου 

β) οι εφαρμοσμένοι μέθοδοι και τα μέσα που 
προτίθεται να χρησιμοποιήσει  

γ) η κατανόηση της στόχευσης του αντικειμένου 
του έργου και οι διασυνδέσεις του 

δ) η συνάφεια των δράσεων που θα αναληφθούν 
για την υλοποίηση του τελικού αποτελέσματος 

ε) αρχιτεκτονική λύση τόσο στο επίπεδο του 
εξοπλισμού όσο και του λογισμικού (ο 
συγκεντρωτικός πίνακας πάσης φύσεως άυλου 
εξοπλισμού τρίτων δεν συμπεριλαμβάνεται στις 
1.200 λέξεις είναι όμως υποχρεωτικό να 
επισυνάπτεται).  

Τα ανωτέρω αναφερόμενα είναι τα ελάχιστα απαιτητά. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να προσθέσει κατά την 
κρίση του και άλλα εφόσον δεν ξεπεράσει το όριο των 
1.200 λέξεων περίπου σε γραμματοσειρά Times New 
Roman 12 pt ή άλλη ευανάγνωστη γραμματοσειρά 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

  

3.  

Να διατυπωθούν αναλυτικά:  

α) η στόχευση, λειτουργικότητα και χρήση των 
προσφερόμενων εφαρμογών 

β) οι διασυνδέσεις των εφαρμογών μεταξύ τους με 
σκοπό την δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος 
εργασίας (εσωτερική διαλειτουργικότητα) για τους 
χρήστες  

γ) Οι υπηρεσίες και μηχανισμοί 
διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα 

Για όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να αναφερθούν 
διαδικασίες ‘Audittrail’ και ασφάλειας. 

ΝΑΙ   





 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

4.  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει και να 
περιγράψει αναλυτικά τα τυχόν έτοιμα λογισμικά που 
θα προσφέρει (π.χ. εργαλεία ανάπτυξης, υποδομή 
λογισμικού, σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων (RDBMS) κλπ.) και που απαιτούν οι 
εφαρμογές που θα προσφέρει, είτε αυτά αποτελούν 
εμπορικό είτε ελεύθερο λογισμικό (opensource). 

ΝΑΙ   

 

7.2.4.2 Υποσύστημα Ψηφιακής Αναβάθμισης των συστημάτων του Οργανισμού, Ανάπτυξη Εφαρμογών, 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Γενικά Χαρακτηριστικά    

2. 2 

Πλήρης Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και 
προδιαγραφές της ενότητας7.1.4.3.1 
Να περιγραφεί αναλυτικά πως επιτυγχάνεται 
αυτό. 

ΝΑΙ   

3.  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει 
και να περιγράψει τα λογισμικά που θα 
προσφέρει (π.χ. πλατφόρμα ανάπτυξης, υποδομή 
λογισμικού, σχεσιακό σύστημα διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων (RDBMS) κλπ.) και που 
απαιτούν οι εφαρμογές που θα αναπτύξει, είτε 
αυτά αποτελούν εμπορικό είτε ελεύθερο 
λογισμικό (opensource). 

ΝΑΙ   

 

7.2.5 Πίνακες Παρεχόμενων Υπηρεσιών 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 Υπηρεσίες Ψηφιοποίηση των φακέλων Μητρώου 
εργαζομένων 

   

1.  
Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 7.1.11.1 ΝΑΙ   

 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης       

2.  
Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 7.1.11.2 ΝΑΙ   

3.  
Εκπαίδευση τελικών χρηστών εν ώρα εργασίας στην 
χρήση και λειτουργία των εφαρμογών 
(onthejobtraining) 

ΝΑΙ 
 

 

 Υπηρεσίες Δράσεων Ευσθητοποίησης     

4.  
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.1.11.5 ΝΑΙ   





 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 Υπηρεσίες Πιλοτικής – Παραγωγικής Λειτουργίας      

5.  
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.1.11.3 ΝΑΙ    

 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης    

6.  
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.1.11.4 ΝΑΙ    

 





 

 

7.2.6 Αυτοψία  του προς Ψηφιοποίηση Υλικού 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Προσκόμιση Βεβαίωση Αυτοψίας του Προς Ψηφιοποίηση Υλικού ΝΑΙ   

 

7.3  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

[Για συμβάσεις άνω των ορίων: 
Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
«www.promitheus.gov.gr». 
Συνημμένα της παρούσας διακήρυξης περιλαμβάνονται: 
- Πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) της παρούσας διακήρυξης σε 

μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
διακήρυξης. 

- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείου.xml το οποίο θα μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να το συμπληρώσουν. 

 

7.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Λυκούργου 12, ΤΚ 10551, Αθήνα 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

                                                           
1  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………2 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................…………………………………..3  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων»4 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............5  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 6 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

                                                           
2   ο.π. υποσ. 3. 
3  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
4  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 
118/2007.  
5 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
6  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 





 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 7.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της8.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Λυκούργου 12, ΤΚ 10551, Αθήνα 

 

                                                           
7  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 
4281/2014).  
8  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 





 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης «Ψηφιακή Αναβάθμιση του 

Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ 

Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας 

Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

                                                           
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται 
η σχετική σύμβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 





 

 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

7.5  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρείας 

(επωνυμία, διεύθυνση, κλπ) 

 

Προς:  Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών 
Υπαλλήλων 

Ημερομηνία: __/__/ 2021 
 
 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για την «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού 
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Αναβάθμιση του 
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» με Κωδικό ΟΠΣ 5070973 
 

Εξοπλισμός 

 

                                                           
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 





 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ      
(τχ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.         

2.         

3.         

4.         

    ΣΥΝΟΛΟ    

 

Έτοιμο Λογισμικό 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ      
(τχ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.         

2.         

3.         

4.         

    ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

Εφαρμογές  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ      
(σε τχ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.         

2.         

3.         

4.         

…        

    ΣΥΝΟΛΟ    

Υπηρεσίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.        

2.        





 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

…       

ΣΥΝΟΛΟ      

 

Άλλες Δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.        

2.        

3.        

ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 

ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

1Ο         

2Ο         

3Ο         

 

Συγκεντρωτικός  Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Αναδόχου  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΠΑ [€] 





 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€]10 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα : 

................................................................................................................................ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

(Σημείωση προς προσφέροντες: να αναγραφεί ολογράφως η τιμή της προσφοράς με ακρίβεια δύο 
δεκαδικών ψηφίων) 

Ανοιγμένο κόστος σάρωσης ανά σελίδα:………. ευρώ  

Σημείωση: To ανοιγμένο κόστος σάρωσης ανά σελίδα θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των σχετικών με 
την ενέργεια παρελκόμενων δαπανών του Αναδόχου στο πλαίσιο του έργου. 

 

Τρόπος Πληρωμής: 

 

Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την __/__/ 202... 

(Σημείωση προς προσφέροντες: τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας 
του διαγωνισμού). 

Με εκτίμηση, 

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 

 

 

 

  

                                                           
10 Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» στον πίνακα «Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Αναδόχου».  





 

 

7.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

1. Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης 

1.1 Αντίληψη και Κατανόηση του έργου παρ. 7.1.2, 7.1.3 
 

1.2 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική - Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά 
Λύσης παρ. 7.1.4.1, 7.1.4.2 

1.3 Λειτουργικές απαιτήσεις Εφαρμογών παρ. 7.1.4.3 
1.4 Οριζόντιες Απαιτήσεις παρ. 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10 

2. Προδιαγραφές Υπηρεσιών 

2.1 Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης παρ 7.1.11.1 

2.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού 7.1.11.2 

2.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής - Παραγωγικής  Λειτουργίας παρ 7.1.11.3 

2.4 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης παρ 7.1.11.4 

2.5 Δράσεις Ευαισθητοποίησης 7.1.11.5 

3. Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης 'Έργου 

3.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης παρ. 7.1.12 

3.2 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου παρ. 7.1.13 

3.3 
Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα - 
Χρόνος παράδοσης του συστήματος) παρ. 7.1.14, 7.1.16 

4. Πίνακες Συμμόρφωσης 

4.1 Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης 

5. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (χωρίς τιμές) 

5.1 Συμπληρωμένους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές 





 

 

 

 

 

7.7  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Εγχειρίδιο Κανονισμού Μερίσματος 

Τονίζεται ότι το εν λόγω Εγχειρίδιο δίνεται ώστε να γίνει αντιληπτή η λογική και οι κανόνες που διέπουν τον 
Κανονισμό Μερίσματος, με σκοπό τη διευκόλυνση της υλοποίησης του επιδεικτικού. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 

 

 
 
 
 
 

 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
 
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΄Η ΑΠΟΛΥΣΗΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ 
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  
4. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ  
6. ΠΟΣΟΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  
 
 
 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΄Η 
ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (άρθρα 40, 41 Π.Δ 422/1981) 

 
α) Ο μέτοχος  δικαιούται μερίσματος λόγω απομάκρυνσης από την υπηρεσία, εφόσον έχει τις εξής προϋποθέσεις: 
i)  αν απομακρυνθεί από την υπηρεσία και έχει 20 έτη συμμετοχής 
ii) αν απολυθεί από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή κατάργησης θέσης και έχει 15 έτη συμμετοχής. 
β) Οι μέτοχοι του Ταμείου οι οποίοι δικαιούνται σύνταξης από το Δημόσιο και δεν συμπληρώνουν το απαιτούμενο κατά 
περίπτωση κατώτατο όριο συμμετοχής για την απόκτηση δικαιώματος μερίσματος από το Ταμείο, μπορούν να 
εξαγοράσουν, με αίτησή τους, χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που υπολείπεται για την απόκτηση του δικαιώματος αυτού 
και πάντως όχι περισσότερο από δύο έτη (Ν.512/1976). Οι εισφορές για την εξαγορά του πιο πάνω χρόνου, 
υπολογίζονται βάσει  του μηνιαίου μισθού του κλιμακίου αποχώρησης από την υπηρεσία, που ισχύουν κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης. Το ποσό της οφειλής που προκύπτει εξοφλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. 
γ) Οι δικαιούμενες σύνταξης από το Δημόσιο, έγγαμες γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι ή χήρες με ανήλικα παιδιά ή 
διαζευγμένες με ανήλικα παιδιά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 166/2000 «Κώδικας 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» δικαιούνται μερίσματος από το Ταμείο από την επομένη της διακοπής της 
μισθοδοσίας τους, εφόσον κατά την ημέρα της αποχώρησής τους από την υπηρεσία, είχαν 15 έτη τουλάχιστον 
συμμετοχής στο Ταμείο και εφόσον καταβάλουν τις αντίστοιχες κρατήσεις για την εξαγορά του υπόλοιπου χρονικού 
διαστήματος μέχρι τη συμπλήρωση 20 ετών συμμετοχής, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ταμείου. 
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2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ 
(άρθρο 40, Π.Δ,422/1981) 
 

α) Ο μέτοχος δικαιούται μερίσματος εφόσον δικαιωθεί συντάξεως από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής 
ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 1 του Π.Δ. 166/2000 
«Κώδικας Πολιτικών Στρατιωτικών Συντάξεων» ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και έχει κατά την ημέρα της 
αποχώρησης από την υπηρεσία δέκα έτη συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να εξαγοράσει το χρονικό 
διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών συμμετοχής.  
Ειδικότερα στην περίπτωση της απόλυσης λόγω νόσου, αν δεν συμπληρώνει τη δεκαπενταετή συμμετοχή, αλλά έχει 
τουλάχιστον 7 έτη, 6 μήνες και 1 ημέρα αναγνωρίζονται δύο έτη σύμφωνα με το Ν.512/76 και στη συνέχεια 5 έτη, 5 μήνες 
και 29 ημέρες σύμφωνα με το Ν.267/76 ώστε να συμπληρωθούν 15 έτη ασφάλισης. 

   + 2    Ν. 512/76 + 50% ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΚΝ2) 
  9-6-1 
 
5-5-29  Ν. 267/76 (ΚΝ3) 
   15 
 

      β) Ο μέτοχος δικαιούται μερίσματος, εφόσον δικαιωθεί συντάξεως από το Δημόσιο λόγω απόλυσης από την υπηρεσία 
για σωματική ή διανοητική ανικανότητα από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της 
υπηρεσίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τα εκατό (50%) ή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και έχει 
15 έτη συμμετοχής στο Ταμείο. Στην περίπτωση αυτή μπορεί με αίτηση του, να εξαγοράσει το χρονικό διάστημα που 
υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών συμμετοχής, ανεξάρτητα από το χρόνο συμμετοχής στο Ταμείο. Η εξαγορά 
γίνεται με την καταβολή για κάθε μήνα που εξαγοράζεται χρηματικού ποσού ίσου προς την τακτική μηνιαία εισφορά 
προσαυξημένη κατά ποσοστό πενήντα τα εκατό (50%). Για χρονικό διάστημα μικρότερο από ένα μήνα καταβάλλεται η 
εισφορά ενός μηνός. 

      γ) Οι εισφορές υπολογίζονται βάσει του ποσοστού εισφοράς και του μηνιαίου μισθού του κλιμακίου αποχώρησης από 
την υπηρεσία που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Το ποσό της οφειλής που προκύπτει εξοφλείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. 
 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΦΑΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  (άρθρο 43 Π.Δ 422/1981) 
 

α) Σε περίπτωση θανάτου στην υπηρεσία του μετόχου, η ορφανική οικογένεια αυτού δικαιούται μερίσματος, εφόσον 
μέχρι την ημέρα του θανάτου του ο μέτοχος είχε συμπληρώσει 15 έτη συμμετοχής στο Ταμείο. 
β) Ειδικότερα, εάν ο αποβιώσας  δεν συμπλήρωσε τη δεκαπενταετή συμμετοχή, αλλά έχει τουλάχιστον 7 έτη, 6 μήνες και 
1  ημέρα αναγνωρίζονται δύο έτη σύμφωνα με το Ν.512/76 και στη συνέχεια 5 έτη, 5 μήνες και 29 ημέρες σύμφωνα με το 
Ν.267/76 ώστε να συμπληρωθούν 15 έτη ασφάλισης. 
+2           Ν.  512/76 + 50% ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΚΝ2) 
9-6-1 
 
 
5-5-29    Ν. 267/76 (ΚΝ3) 
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γ) Οι δικαιούμενες συντάξεως από το Δημόσιο ορφανικές οικογένειες των μετόχων που πεθαίνουν στην υπηρεσία, των 
οποίων ο θάνατος οφείλεται πρόδηλα και αναμφισβήτητα στην υπηρεσία, δικαιούνται μερίσματος από το Ταμείο με την 
προϋπόθεση της συμπλήρωσης 15 ετών συμμετοχής σ’ αυτό και επιτρέπεται η εξαγορά, ανεξάρτητα με το χρόνο 
συμμετοχής τους, του υπόλοιπου χρονικού διαστήματος μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών συμμετοχής κατόπιν αίτησής 
τους.  
δ) Αν ο μέτοχος πεθάνει στην υπηρεσία προτού συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής  στο Ταμείο, τα μέλη της 
ορφανικής οικογένειάς του, εφόσον θα είχαν δικαίωμα να λάβουν  μέρισμα από μεταβίβαση, δικαιούνται όλα μαζί μόνον 
εφάπαξ παροχή, το ποσό της οποίας  είναι 1.467,35 ευρώ εφόσον ο θανών είχε έως 3 έτη συμμετοχής, 2.201,03 ευρώ 
εφόσον ο  θανών είχε 3 έως 6 έτη συμμετοχής και 2.934,71 ευρώ εφόσον ο θανών είχε πάνω από 6 έτη  συμμετοχής. Το 
ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η οποία εγκρίνεται από 
τον Υπουργό Οικονομίας και  Οικονομικών.(Ν.1395/1983) 
 

4. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  
(άρθρο 44  Π.Δ 422/1981) 

 
α) Το δικαίωμα για την απονομή του μερίσματος αρχίζει: 
i) για τους μετόχους από την επομένη της διακοπής μισθοδοσίας τους 
ii) για τις χήρες και τα ορφανά του μετόχου από την επομένη του θανάτου του ή της διακοπής της  μισθοδοσίας του κατά 
περίπτωση 
iii) για τις χήρες και τα ορφανά του μερισματούχου, από την 1η του επόμενου μήνα που επήλθε ο θάνατος. 
β) Το μέρισμα διακόπτεται στην περίπτωση επανόδου του μετόχου στην υπηρεσία, από την  προηγούμενη ημέρα που 
αρχίζει να μισθοδοτείται. Δε θεωρείται επάνοδος στην υπηρεσία ο διορισμός συνταξιούχου σε θέση εκτάκτου υπαλλήλου, 
εφόσον ο διοριζόμενος δικαιούται να λαμβάνει εκτός του μισθού του εκτάκτου υπαλλήλου και τη σύνταξη από το δημόσιο 
ταμείο. 
γ) Αν το τριμηνιαίο μέρισμα πληρώθηκε πριν από την επάνοδο του μετόχου στην υπηρεσία, το επί πλέον ποσό 
επιστρέφεται από τον ίδιο μέσα σε ένα μήνα από τη διακοπή. Η καθυστέρηση μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, 
έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του μετόχου να καταβάλει τόκο υπερημερίας. 
δ)  Ο χήρος/χήρα δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο θανάτου 
του μετόχου. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται 
μέρισμα για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή μερίσματος αναστέλλεται μέχρι τη 
συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας του/της. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον 
και για όσο χρόνο ο χήρος/χήρα έχει τέκνο ή τέκνα που είναι α) ανήλικα β) ενήλικα και άγαμα, τα οποία φοιτούν σε 
ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή ισότιμες σχολές της αλλοδαπής έως και την ηλικία των 24 ετών γ) ανίκανα άνω του 67% για την άσκηση 
βιοποριστικού επαγγέλματος.  Η καταβολή του μερίσματος παύει αν ο χήρος/χήρα τελέσει νέο γάμο. 
ε) Τα ορφανά τέκνα των μετόχων δικαιούνται μέρισμα, εφόσον είναι ανήλικα και άγαμα. Η ενηλικίωση επέρχεται με 
τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου έτους της ηλικίας. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων που φοιτούν σε ανώτατες 
και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής δικαιούνται μέρισμα μέχρι το τέλος των σπουδών τους 
και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα. Το 
μέρισμα καταβάλλεται με την προσκόμιση σε ετήσια βάση πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το οποίο 
προκύπτει η κανονική φοίτηση του σπουδαστή 
στ)  Με τα ανήλικα τέκνα εξομοιώνονται και τα ενήλικα άγαμα ορφανά, εφόσον είναι ανίκανα για την άσκηση 
βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω 
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5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ (άρθρο 45 Π.Δ 422/1981) 

α) Το δικαίωμα για την απονομή μερίσματος των έγγαμων μετόχων μεταβιβάζεται στις χήρες και τα ανήλικα ορφανά 
παιδιά των μετόχων που πέθαναν στην υπηρεσία, καθώς και των μερισματούχων, αν ο γάμος τελέστηκε έξι (6) 
τουλάχιστον μήνες πριν από το θάνατο του μετόχου, εκτός αν από το γάμο αυτό γεννήθηκαν παιδιά, οπότε ο γάμος 
αναγνωρίζεται οποτεδήποτε και αν τελέστηκε.  
β) Την οικογένεια αποτελεί ο χήρος ή η χήρα είτε έχει παιδιά είτε όχι. Αν χάσει το δικαίωμα μερίσματος ο χήρος/α, λόγω 
γάμου ή θανάτου, τα ορφανά παιδιά όσα και αν είναι αποτελούν οικογένεια.  

γ) Συγχώνευση περισσοτέρων των δυο μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων στο ίδιο ή τα ίδια 
πρόσωπα δεν επιτρέπεται. 

 
6. ΠΟΣΟΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (άρθρο 46 Π.Δ 422/1981) 
 

α) Το ποσό του δικαιούμενου μερίσματος διαμορφώνεται κατά περίπτωση ως εξής: 
• Η/Ο χήρα/χήρος σύζυγος δικαιούται τα 4/8 του μερίσματος. 
• Η/Ο χήρα/χήρος σύζυγος μαζί με ένα ορφανό παιδί δικαιούται τα 5/8 του 
μερίσματος. 
• Η/Ο χήρα/χήρος μαζί με δύο ορφανά ή περισσότερα παιδιά τα 6/8 του μερίσματος. 
• Το ένα ορφανό παιδί δικαιούται τα 4/8, τα δύο ορφανά παιδιά τα 6/8. 
β) Το μέρισμα του μετόχου που ήταν θύμα τρομοκρατικής ενέργειας μεταβιβάζεται ολόκληρο στις ορφανικές οικογένειες. 
Τα δικαιούχα πρόσωπα αν είναι έστω και ένα, λαμβάνουν  ολόκληρο το μέρισμα του αποβιώσαντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
2. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΣΤΟ ΜΤΠΥ  
3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ  
4. ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  
5. ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ 
6. ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ   

  

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Για να χορηγηθεί από το Μ.Τ.Π.Υ. μέρισμα, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει ορισμένα έτη ασφάλισης 
20 ή 15 κατά περίπτωση. 

Εκτός από το χρόνο που πραγματοποιείται στην ασφάλιση του Ταμείου, η ισχύουσα νομοθεσία αναγνωρίζει κι άλλο 
χρόνο ασφάλισης, ο οποίος προστίθεται στο χρόνο ασφάλισης του Ταμείου, ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος χρόνος 
που απαιτείται για τη θεμελίωση του δικαιώματος.  

Εάν ο μέτοχος συνταξιοδοτηθεί προτού συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. για απονομή 
μερίσματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούται επιστροφή των ατομικών του κρατήσεων, εφόσον έχει 
ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ταμείο τουλάχιστον τριών ετών, δεν έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει ή να 
εξαγοράσει υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συμμετοχής και δεν έχει 
δικαίωμα να ζητήσει την απονομή σύνταξης ή μερίσματος με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί 
διαδοχικής ασφάλισης, με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό. (άρθρο 40 παρ.4 
ν.4670/2020) 

Ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο τρόπος καταβολής της εφάπαξ επιστροφής της προηγουμένης περίπτωσης 
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

2. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΣΤΟ ΜΤΠΥ (άρθρο 36 Π.Δ 
422/1981) 

 
Α. Χρόνος συμμετοχής στο Ταμείο (πραγματικής ασφάλισης) είναι:  
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   α) Ο χρόνος συμμετοχής (ασφάλισης) των προσώπων που γίνονται υποχρεωτικά μέτοχοι      του Ταμείου, από την 
ημερομηνία της δημοσίευσης του διορισμού τους στο Φ.Ε.Κ. μέχρι την ημέρα που ο υπάλληλος έπαψε να 
μισθοδοτείται, εφόσον βέβαια καταβληθούν οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές.  
 β)  Ο χρόνος κάθε κανονικής άδειας που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα κάθε έτος, ο χρόνος της εκπαιδευτικής άδειας, 
ο χρόνος της διαθεσιμότητας, ή αργίας. 

ΣΗΜ. Η μετάταξη ισοδυναμεί με διορισμό, σύμφωνα με την απόφαση του Σ.τ.Ε. 1956/58. Ημερομηνία έναρξης της 
συμμετοχής θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ.  
     γ) Ο χρόνος της τυπικής ασφάλισης εξομοιώνεται με χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης (απόφαση Σ.τ.Ε. 707/67). 

  δ) Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των αποκατασταθέντων με το Ν. 193/75, ο οποίος        αναγνωρίζεται αναδρομικά 
μετά την μονιμοποίηση τους με το Ν. 765/78 (από 26-10-78). 
    στ) Ο χρόνος της απόσπασης. Από 1/1/2001 οι αποδοχές βαρύνουν την υπηρεσία υποδοχής. 

ζ) στην περίπτωση της απεργίας, μόνο για το χρονικό διάστημα το οποίο κρίνεται                 συντάξιμο από το ΓΛΚ. 
 

 Β. Στην περίπτωση καταβολής σύνταξης και μισθού (μέρους) συγχρόνως σε 
 συνταξιούχους και υπαλλήλους, ο χρόνος απασχόλησης δεν λογίζεται συντάξιμος (Ν.Δ. 
641/70). Λογίζεται συντάξιμος αν λαμβάνεται μόνο σύνταξη ή μόνο μισθός.  

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (άρθρο 33 Π.Δ 
422/1981) 
 
α) Όλη η πολιτική ή στρατιωτική (άρθρο 20, παρ.2, Ν.2084/92) προϋπηρεσία μετόχου του 
Μ.Τ.Π.Υ., που αναγνωρίζεται συντάξιμη για τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο, 
αναγνωρίζεται και στο Μ.Τ.Π.Υ., μετά από αίτησή του με καταβολή εισφοράς. Η εισφορά 
αυτή υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που λαμβάνει ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής 
της αίτησης και σε ποσοστό 4% για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται, στο τμήμα του μισθού που γίνεται η τακτική κράτηση 
για το Μ.Τ.Π.Υ έως 31/12/2016 και 4,5% από 1/1/2017. 
Το πιο πάνω ποσοστό εισφορών μειώνεται στο μισό, ήτοι σε 2%, για τον αναγνωριζόμενο  χρόνο για τον οποίο είχε 
καταβληθεί από τον ενδιαφερόμενο εισφορά υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.  για οποιοδήποτε λόγο. 
Σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης των τακτικών εισφορών υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αυξάνεται  από την ίδια ημερομηνία 
ισόποσα και το ποσοστό εισφοράς του για αναγνώριση  προϋπηρεσίας. 
 

4. ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
 
Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας με εξαγορά, γίνεται μόνο και εφόσον, αυτή ζητηθεί στην αίτηση κανονισμού 
μερίσματος. 
Το ποσό της οφειλής που προκύπτει από την πιο πάνω περίπτωση αναγνώρισης μπορεί να εξοφλείται άτοκα είτε εφάπαξ, 
είτε σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις με επιλογή του ασφαλισμένου.  
Στην περίπτωση που δεν καταβληθεί η οφειλή (ή ένα μέρος αυτής) μέσα σε ένα έτος από την κοινοποίηση του σχετικού 
λογαριασμού, η οφειλή (ή το υπόλοιπο αυτής) αναπροσαρμόζεται με βάση το βασικό μισθό του μετόχου που ισχύει κατά 
το χρόνο της εξόφλησης. 
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5. ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί συντάξιμος ο χρόνος προϋπηρεσίας του υπαλλήλου, είναι ο υπολογισμός 
αυτού στην κύρια σύνταξη (ΓΛΚ) 
 

6. ΠΟΣΟΣΤΑ  ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 
α) Τα ποσοστά των τακτικών υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων ανέρχονται σε:  

• 2% έως 31/12/1968 
• 3% και πρόσθετη κράτηση 2% κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους, από 1/1/1969 έως 31/12/1975 
• 4% από 1/1/1976 έως 31/12/2016 
• 4,5% από 1/1/2017 βάσει του ν. 4488/2017 

β) Για αναδρομική εγγραφή καταβάλλεται εισφορά 4% επί του βασικού μισθού συν χρονοεπιδόματος και παροχών 
λαμβανομένων στη σύνταξη. 
γ) Επί των επιδομάτων καταβάλλεται εισφορά 1%. 
 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφο 1 του Π.Δ.422/81, κάθε δημόσιος υπάλληλος υποχρεούται – προκειμένου να 
εγγραφεί μέτοχος στο Μ.Τ.Π.Υ. – να καταβάλλει για δικαίωμα εγγραφής, ποσό ίσο με τις αποδοχές του πρώτου μήνα της 
μισθοδοσίας του. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 12 μηνιαίες δόσεις. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής δεν 
επιστρέφεται. Αν δεν καταβλήθηκε κατά το χρόνο υποχρέωσης της καταβολής, επιβαρύνεται με τόκους πενταετίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

3.  ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ 
 
Συγκεκριμένα, για τη θεμελίωση δικαιώματος σε μέρισμα, ισχύουν οι ακόλουθες 4 περιπτώσεις: 
1) Αφορά μετόχους που απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία τους και έχουν κατώτατο όριο  συμμετοχής στο ΜΤΠΥ 
λιγότερα από 20 έτη. 
Εφόσον ο μέτοχος δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο και δεν συμπληρώνει 20ετή συμμετοχή στο ΜΤΠΥ, που απαιτείται 
για θεμελίωση δικαιώματος μερίσματος, έχει δικαίωμα να εξαγοράσει με αίτησή του, τόσο χρόνο όσος υπολείπεται για 
τη συμπλήρωση της 20ετίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η συνολική συντάξιμη υπηρεσία να είναι 18 έτη για να εφαρμοστεί 
& ο Ν.512/1976 της αναγνώρισης των δύο πλασματικών ετών. 
2) Αφορά μετόχους που έχουν απολυθεί από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας ή κατάργησης  θέσης και έχουν 
κατώτατο όριο συμμετοχής λιγότερα από15 έτη. 
Εφόσον ο μέτοχος δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο και δεν συμπληρώνει 15ετή συμμετοχή  στο ΜΤΠΥ που απαιτείται 
για θεμελίωση δικαιώματος μερίσματος, έχει δικαίωμα να εξαγοράσει  με αίτησή του,  τόσο χρόνο όσος υπολείπεται για 
τη συμπλήρωση της 15ετίας. Απαραίτητη προϋπόθεση η συνολική συντάξιμη υπηρεσία να είναι 13 έτη για να εφαρμοστεί 
& ο Ν.512/1976 της αναγνώρισης των δύο πλασματικών ετών. 
3) Αφορά μετόχους που έχουν δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής  ανικανότητας μη 
οφειλόμενης στην υπηρεσία και έχουν κατά την ημέρα της εξόδου τους από την  υπηρεσία λιγότερα από 15 έτη 
συμμετοχής στο ΜΤΠΥ. 
Εφόσον ο μέτοχος δε συμπληρώνει 15ετή συμμετοχή στο ΜΤΠΥ που απαιτείται για θεμελίωση δικαιώματος μερίσματος, 
πρέπει να εξαγοράσει, όσο  χρόνο υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση 15ετούς συμμετοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η συνολική συντάξιμη υπηρεσία να είναι 13 έτη για να εφαρμοστεί & ο Ν.512/1976 της αναγνώρισης των δύο 
πλασματικών ετών. 
4) Αφορά μετόχους που έχουν δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο και έχουν απολυθεί από την 
υπηρεσία τους λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας οφειλόμενης στην υπηρεσία με 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. 
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο μέτοχος δεν συμπληρώνει 15ετία, έχει δικαίωμα, κατόπιν 
αιτήσεώς του και ανεξαρτήτως του χρόνου συμμετοχής, να εξαγοράσει όσο χρόνο υπολείπεται 
μέχρι τη συμπλήρωση 15ετούς συμμετοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

4.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
4. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
 

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΞΗΛΘΑΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/11/2011 ΕΩΣ 11/05/2016 

Με τους νόμους 4024/2011 και 4052/2012 αντικαταστάθηκαν οι Συντάξιμες Αποδοχές ΣΑ με τον Βασικό Μισθό ΒΜ και ο 
υπολογισμός του μερίσματος έγινε αναλογικός ως προς τα άλλα επιδόματα, με βάση το χρόνο συμμετοχής κάθε 
επιδόματος, καθιερώθηκε δε και ο μήνας συμμετοχής. 
Η τροποποίηση του άρθρου 49 του Π.Δ. 422/81 που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4024/2011 απέβλεπε στη 
διόρθωση της εσφαλμένης διατύπωσης του άρθρου 3 του Ν. 3336/2005, που είχε σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση 
του Ταμείου από τη βασική καταστατική του διάταξη της «…κατ αναλογία του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχή 
μερίσματος εις τους μετόχους και τας οικογένειας αυτών …». 
Ο υπολογισμός του μερίσματος βασίζεται στο βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού που έφερε ο 
υπάλληλος κατά την έξοδο από την υπηρεσία. 
Έτσι, το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981, αντικαθίσταται με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 4024/2011 ως εξής: 
Α. Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. είναι ίσο με το άθροισμα: 
α) του 20% του βασικού μισθού με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας επί τα έτη συμμετοχής στην ασφάλιση του 
Ταμείου, δια 35, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (α΄υπομέρισμα) και 
β) του 20% των «τυχόν άλλων αποδοχών» επί τα έτη συμμετοχής εκάστων στην ασφάλιση του Ταμείου, δια 35, επί 
το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (β΄υπομέρισμα). 
Β) Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον κανονισμό του μερίσματος, ο βασικός μισθός, το 
επίδομα χρόνου υπηρεσίας και οι τυχόν άλλες αποδοχές, είναι να έχουν υποβληθεί οι αποδοχές αυτές 
στη προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 περίπτωση α΄του π.δ. 422/81, όπως εκάστοτε ισχύει, 
κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Ουδεμία μισθολογική απολαβή ή τμήμα της δεν λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό, εάν δεν 
έχει υποβληθεί στην κράτηση που προαναφέρεται. 
Οι παράγραφοι 3,4 και 5 του άρθρου 49 του Π.Δ. 422/1981 (Α΄114) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 3 του Ν. 4024/2011 (Α΄226), αντικαθίστανται ως εξής: 
Ως βασικός μισθός για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται:  
α) για τα έτη υπηρεσίας έως 31/10/2011, ο βασικός μισθός του ΜΚ ή βαθμού και το χρονοεπίδομα που έφερε ο υπάλληλος 
την 31/10/2011 και β) για τα έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν από 01/11/2011 και μέχρι την έξοδο, ο βασικός μισθός του 
ΜΚ ή βαθμού και χρονοεπιδόματος που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, τα οποία 
υπολογιζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν το ποσό α΄υπομερίσματος. Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται 
τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές, αναλόγως των μηνών κατά 
τα οποία διενεργήθηκε επ’ αυτών η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 
του πδ 422/81, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και οι οποίες υπολογιζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 
δίνουν το ποσό β΄ υπομερίσματος. 
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Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων της παρ. 1, όπως αναλύονται στις παρ. 3 και 4, αποτελεί το συνολικό 
ποσό του δικαιούμενου μερίσματος, σύμφωνα με τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια μπορούν να 
αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα με τα κατά περίπτωση επιδόματα – αποζημιώσεις: 
Α1) α΄υπομέρισμα =(Α.α.+Α.β) 
Α.2) 20%*(ΒΜ+επιδομα χρόνου υπηρεσίας έως 31.10.2011)*[έτη έως 31.10.2011/35]*Σ 
Α.3) 20%*(ΒΜ+επιδομα χρόνου υπηρεσίας έως 01.11.2011)*[έτη από 01.11.2011/35]*Σ 
Β1) β΄υπομέρισμα = 20%*(«τυχόν άλλες αποδοχές»)*[μήνες/420]*Σ 
Μηνιαίο μέρισμα (Μ)=(Α΄υπομέρισμα +Β΄υπομέρισμα) 

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΞΗΛΘΑΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 12/05/2016 ΚΑΙ ΕΞΗΣ 

Επίσης, το άρθρο 49 του Π.δ. 422/1981 (Α΄ 114) αντικαθίσταται με όσα προβλέπονται στο Ν. 4387/2016 (Διατάξεις 
Μ.Τ.Π.Υ), άρθρο 48, παρ. 4., ως εξής: 
1. Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ίσο με το 
άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β): 
α) του βασικού μισθού επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο 
συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

Υπομέρισμα Μ.α = ΒΜ * ΧΣ * Σ, 
β) των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε 
είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση Α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή 
αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο (ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα υπομερίσματα Μ.β 
ανάλογα με το κατά περίπτωση επίδομα ή αποζημίωση): 

Υπομέρισμα Μ.β = ΛΑ * ΧΣ * Σ. 
Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής: 

Μ=μηνιαίο μέρισμα, 
Μ.α=α΄ υπομέρισμα, 
Μ.β = β΄ υπομέρισμα, 
ΒΜ = βασικός μισθός, 
ΛΑ = λοιπές αποδοχές, 
ΧΣ = χρόνος συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και 
αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, 
όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενος σε έτη, 
Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης.  
2. α) Ως βασικός μισθός (ΒΜ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το τμήμα εκείνο των συντάξιμων 
αποδοχών για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά το βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα 
χρόνου υπηρεσίας βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 
β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το τμήμα εκείνο των συντάξιμων αποδοχών 
για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά τις επιπλέον του βασικού μισθού (ΒΜ), λοιπές 
αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας 
ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι επί των αποδοχών αυτών 
διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση, σύμφωνα με την περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε. 
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3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζεται εντός του 
πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, που εκδίδεται ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, ως το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων 
ετήσιων εσόδων αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, τις τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, 
προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση 
 

2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 

Οι αποφάσεις του Δ.Σ του Μ.Τ.Π.Υ απονομής μερίσματος σχετικά με το δικαίωμα, το ποσό ή τις προϋποθέσεις του 

μερίσματος, υπόκεινται σε αναθεώρηση εντός έτους από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης. 

 

3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 

Το μέρισμα διακόπτεται, εφόσον ο μερισματούχος διορισθεί σε θέση μόνιμου τακτικού υπαλλήλου ή επανέλθει στην 
υπηρεσία λόγω πλάνης περί θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος. Οι συνταξιούχοι του δημοσίου τελούν σε 
αναστολή μερίσματος, εφόσον κατέχουν θέσεις  Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών των ΔΥΠΕ, Προέδρων, 
Αναπληρωτών Γενικών  Δ/ντών των ΔΥΠΕ, Προέδρων και μελών Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. 

 

4. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
 
Το δικαίωμα στο μέρισμα δεν παραγράφεται. Η παραγραφή αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα που παράγονται και 
τα οποία ανέρχονται δύο χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης κανονισμού μερίσματος. 

Η παραγραφή υπέρ του Δημοσίου του άρθρου 2 του Ν. 1877 δεν ισχύει διότι με το εδάφιο 2 παρ. 3 του άρθρου 5 του 
Ν.Δ. της 17/8/25 ορίζεται ότι για τις απαιτήσεις και δοσοληψίες μεταξύ του ΜΤΠΥ και του Δημοσίου δεν χωρούν οι ειδικές 
υπέρ του Δημοσίου βραχυχρόνιες παραγραφές. 

 

  





 

 

Σελίδα 185 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

5. ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ. 

Από το μενού «Προβολές Μετόχων-Μερισματούχων» -τόσο του νέου, όσο και του παλαιού CRM- ελέγχουμε 
πληκτρολογώντας το/τα ονοματεπώνυμο/-α του/της μερισματούχου την πιθανή αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας 
στο πρώην Τμήμα Μετόχων του Ταμείου (και νυν Τμήμα Προσθέτου Χρόνου Συμμετοχής) ή την υποβολή σχετικής αίτησης 
προς το Τμήμα αυτό. Σημειώνεται ότι η αναγνώριση είναι πιθανόν να έχει συμβεί με διαφορετικό Αριθμό Μητρώου 
Μ.Τ.Π.Υ. Σε περίπτωση που προκύψουν αποτελέσματα από την αναζήτηση αυτή, δρομολογούμε την αίτηση κανονισμού 
στο αρμόδιο τμήμα για έκδοση δελτίου καταβολών, δημιουργώντας το σχετικό βήμα στο CRM.  

Επίσης, πληκτρολογώντας είτε τον Α.Φ.Μ., είτε τον Αριθμό Μητρώου του Μ.Τ.Π.Υ., είτε το/τα ονοματεπώνυμο/-α 
του/της μερισματούχου στο πρόγραμμα «Πάπυρος» ελέγχουμε την πιθανή υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων που 
αφορούν στον/στην συγκεκριμένο μερισματούχο, τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά τον κανονισμό. Τα 
συμπληρωματικά έγγραφα θα πρέπει να εμφανίζονται και στις «Υποθέσεις» και μπορούμε να τα εμφανίσουμε σε αρχείο 
PDF, να τα εκτυπώσουμε ή να τα αναζητήσουμε.  

 

Β. ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ CRM 

 

Η αίτηση κανονισμού Μερίσματος πρέπει να βρίσκεται στο βήμα της Ταυτοποίησης από Τμήμα Μητρώου, δηλαδή να 
έχουν περαστεί και ταυτοποιηθεί τα ατομικά και υπηρεσιακά στοιχεία του/της υπαλλήλου από το αρμόδιο Τμήμα 
Μητρώου. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΜ 625198000 
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Εικόνα 1: Ανάπτυξη βημάτων στο CRM 

 

 

Εικόνα 2: Επιλογή βήματος: έλεγχος δικαιολογητικών. Ανοίγουμε το τρίτο βελάκι στην υπόθεση Ατομικό μέρισμα.  
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Ανοίγει νέο πινακάκι: 

Εικόνα 3: Επιλέγουμε «Έλεγχος δικαιολογητικών» ή «Για έλεγχο από Τμήμα Αναγνώρισης προϋπηρεσίας», εφόσον 
έχουμε διαπιστώσει ότι ο μέτοχος έχει αναγνωρίσει χρόνο προϋπηρεσίας στο Τμήμα Μετόχων. Στην περίπτωση αυτή σε 
αυτό το βήμα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα προσθετου χρόνου. Διαφορετικά επιλέγουμε το βήμα «Έλεγχος 
δικαιολογητικών» 

 

 

Εικόνα 4. Πατάμε αποθήκευση και το κουμπί «Ολοκλήρωση», κάτω από το όνομα του   υπαλλήλου, που 
επεξεργάζεται το μέρισμα. 
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Εικόνα 5. Ολοκλήρωση ελέγχου δικαιολογητικών. Με τον ίδιο τρόπο ανοίγουμε το επόμενο βελάκι, επιλέγουμε το 
βήμα «Ολοκλήρωση ελέγχου δικαιολογητικών», κάνουμε αποθήκευση και ολοκλήρωση. 

 

 

Εικόνα 6. Ολοκλήρωση ελέγχου δικαιολογητικών. 
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Εικόνα 7 . Έναρξη επεξεργασίας απόφασης. 
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Εικόνα 8. Έναρξη επεξεργασίας απόφασης, αποθήκευση και ολοκλήρωση  . 

 

 

 

Γ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. 

Από τις «Αποφάσεις» κάνουμε έλεγχο εκκρεμών αιτήσεων, πατώντας στο εικονίδιο με τη «φατσούλα» και δίνοντας 
Α.Φ.Μ. ή Α.Μ.Κ.Α. ανοίγει η απόφαση αναθεώρησης την οποία επεξεργαζόμαστε.  

Εικόνα 9. 
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Εικόνα 10. 1η καρτέλα Στοιχεία Απόφασης. 

 

Στην καρτέλα αυτή συμπληρώνουμε όσα στοιχεία λείπουν, τα οποία αντλούμε από το ηλεκτρονικό ή φυσικό ΔΑΥΚ, 
πατώντας το κουμπί «Δ» επάνω δεξιά στην καρτέλα. 

Την αιτία εξόδου, το μισθολογικό κλιμάκιο και το είδος φόρου τα επιλέγουμε ανοίγοντας τα αντίστοιχα βελάκια, ενώ 
πληκτρολογούμε το ΙΒΑΝ της τράπεζας. 





 

 

Σελίδα 192 

 

Εικόνα 11.Συμπληρωμένη η καρτέλα: Στοιχεία Απόφασης. 
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Εικόνα 12. Κάνουμε έλεγχο από το κουμπί «Αντιγραφή από ΓΛΚ», εάν έχει εκδοθεί η πράξη από τοΓΛΚ.

 

 

Εικόνα 13. Δεν έχει εκδοθεί η πράξη του ΓΛΚ. γιατί είναι κενά όλα τα πεδία. Στην περίπτωση αυτή όλη η επεξεργασία 
στηρίζεται στα στοιχεία του ΔΑΥΚ. 

 

 

 

Πατάμε έξοδο και συνεχίζουμε στην επόμενη καρτέλα: Στοιχεία απόφασης μερίσματος 
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Εικόνα 14. 

 

Στην καρτέλα αυτή συμπληρώνουμε: 

Ημερομηνία έναρξης μερίσματος: Η επομένη της τελευταίας ημέρας συμμετοχής: 7/11/2019 

Ημερομηνία εξόδου από την υπηρεσία: Η τελευταία ημέρα συμμετοχής: 6/11/2020 

Συντάξιμος Μισθός: Το ποσό που θα προκύψει από την καρτέλα Υπολογισμός Β.Μ. 

Εικόνα 15. Συμπληρωμένη η καρτέλα: Στοιχεία Απόφασης Μερίσματος. 
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Επόμενη Καρτέλα: Συμμετοχές. 

Εδώ συμπληρώνουμε το χρόνο υποχρεωτικής  συμμετοχής του/της μετόχου στο Ταμείο καθώς και τυχόν αναγνωρισθέντα 
χρόνο προϋπηρεσίας. Ο χρόνος υποχρεωτικής συμμετοχής χαρακτηρίζεται ΚΚΚ. Η κωδικοποιημένη επιλογή γίνεται 
ανοίγοντας το αντίστοιχο βελάκι. Ο χρόνος υποχρεωτικής συμμετοχής των υπαλλήλων αναγράφεται στο ΔΑΥΚ στο κεφ. 
4.1 Υπηρεσίες τακτικού υπαλλήλου.  

Συμπληρώνουμε ή διορθώνουμε -σε περίπτωση που διαπιστώσουμε λάθος- τα διαστήματα συμμετοχής στο Ταμείο. 
Καταλογίζεται οφειλή (ΚΚΚ) για το χρονικό διάστημα από το Φ.Ε.Κ. διορισμού έως την ανάληψη υπηρεσίας, σε 
συνδυασμό και με το κεφ. 5.5.1 του ΔΑΥΚ, Κρατήσεις σε ασφαλιστικά Ταμεία, όπου βεβαιώνεται η ημερομηνία έναρξης 
των κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.. Η χρέωση γίνεται σύμφωνα με τις αποδοχές και τα δεδομένα που ίσχυαν κατά την 
ημερομηνία της αίτησης ατομικού μερίσματος και το ποσοστό κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. αυτό που ίσχυε για το έτος που 
καταλογίζουμε την οφειλή, δηλ. 4% εάν χρεώνουμε Κανονικές Καταβολές για διάστημα από 1/1/1976-31/12/2016.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η χρέωση για αναδρομική εγγραφή για αιτήσεις μετά την 1/1/2017 γίνεται με ποσοστό κράτησης 4,5% 

 

Εικόνα 16: Συμπληρωμένη Καρτέλα: Συμμετοχές 

 

Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας από το Τμήμα Προσθέτου Χρόνου Συμμετοχής τα χρονικά διαστήματα που 
έχουν αναγνωριστεί στο Ταμείο εμφανίζονται πατώντας το κουμπί «Διαχείριση Συντάξιμων Συμμετοχών» και μπορούν 
να προσμετρηθούν, εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως συντάξιμα και συμπεριλαμβάνονται στην Πράξη Συνταξιοδότησης 
του Φορέα κύριας σύνταξης (άρθρο 33, Π.Δ. 422/81).  

Για το χρονικό διάστημα που εξοφλήθηκε το αναλογούν χρηματικό ποσό στο Μ.Τ.Π.Υ., αλλά δεν αναγνωρίζεται με τη 
Συνταξιοδοτική Πράξη, θα πρέπει να γίνει επιστροφή του ποσού αυτού. Η υπόθεση επιστροφής θα ελεγχθεί και -εάν 
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χρειαστεί- θα δρομολογηθεί από το Τμήμα Προσθέτου Χρόνου Συμμετοχής. 

Σημειώνεται ότι: 

• Από 1/1/2017 το ποσοστό κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. ανέρχεται σε 4,5% (αντί του 4% που ίσχυε έως 
31/12/2016) και διενεργείται: Επί του Βασικού Μισθού, του επιδόματος θέσης ευθύνης και (ανάλογα με την 
έναρξη ασφάλισης πριν ή μετά την 1/1/1993) επί της οικογενειακής παροχής, του επιδόματος επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής εργασίας, ή των απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών κ.α. Σύμφωνα με τα παραπάνω 
ελέγχουμε τη διενέργεια ορθών κρατήσεων από τα αναγραφόμενα στο Δ.Α.Υ.Κ. ή ανατρέχουμε στο αρχείο 
της Ε.Α.Π. 

• Η κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί του ποσού των 140,80 € (Ν. 3075/2002 ή Ν. 3513/2006) έπαψε να ισχύει από 
1/1/2017.  

• Δεν καταλογίζουμε οφειλή με τον κωδικό «ΚΧΜ», καθώς δεν απαιτείται πλέον συμπλήρωση διετίας σε 
κάποιον Βασικό Μισθό. Υπολογίζεται μέρισμα σύμφωνα με τα αποδοθέντα ποσά για όλο το χρονικό 
διάστημα συμμετοχής.  

• Τα ειδικά μισθολόγια όπως οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ. και το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. δεν έχουν πλέον 
χρονοεπίδομα, καθώς αυτό από 1/1/2017 συγχωνεύτηκε με τον Βασικό τους Μισθό (Ν. 4472/2017).  

• Από 1/1/2016 ισχύει το νέο μισθολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4354/2015.  
Εικόνα 17. Καρτέλα: Ανάλυση Μερίσματος. Τι πρέπει να συμπληρώσουμε: 

 

Στην καρτέλα αυτή με το είδος «Βασικός Μισθός» συμπληρώνουμε το χρονικό διάστημα συμμετοχής από έως, όπως 
προκύπτει από το «Γενικό Σύνολο» της προηγούμενης καρτέλας («Συμμετοχές»).  Στη στήλη «Ποσό» θέτουμε το 
αποτέλεσμα του υπολογισμού των μέσων συντάξιμων αποδοχών για τα έτη από το 2002 μέχρι την ημερομηνία εξόδου ο 
οποίος γίνεται στην επόμενη καρτέλα του CRM («Υπολογισμός Βασικού Μισθού»). Υπενθυμίζεται ότι για τα έτη 2002 και 
2003 θα πρέπει να αθροίσουμε το Βασικό Μισθό με το χρονοεπίδομα (Ε.Χ.Υ.). Από το έτος 2004 (πλην των ειδικών 
μισθολογίων) καταργείται το χρονοεπίδομα και ισχύει μόνο ο Βασικός Μισθός.  

Συμπληρώνουμε το ποσό των 140,80 Ν.3075/2002 ως εξής: Επιλέγουμε από το αντίστοιχο βελάκι: 
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Ποσό Ν.3075/2002 ή 3513/06: Από 01/07/2007 έως 31/12/2016. ποσό 140,80 

Η στήλη με τα ποσά συμπληρώνεται με βάση τους υπολογισμούς της επόμενης καρτέλας “Υπολογισμός Β.Μ.” 

Για τον υπολογισμό του υπομερίσματος από το επίδομα θέσης ευθύνης (Ν. 3620/2007) χρησιμοποιούνται οι δείκτες 
τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (καρτέλα «Υπολογισμός Βασικού Μισθού»). Διερευνούμε την τοποθέτηση σε θέση 
ευθύνης μετά την 1/1/2008 και υπολογίζουμε το ετήσιο ποσό που αποδόθηκε μετά την ημερομηνία αυτή. Αφαιρώντας 
το ποσό της στήλης του Βασικού Μισθού από το ποσό της στήλης του Δ.Α.Υ.Κ. «ΜΤΠΥ/Αποδοχ.» υπολογίζουμε 
το ποσό του επιδόματος θέσης ευθύνης που πιθανότατα στη στήλη «ΜΤΠΥ/Αποδοχ.» αθροίζεται και με το ποσό των 
140,80 €.  Για παράδειγμα εάν το αποτέλεσμα της παραπάνω αφαίρεσης (1670,8-1465=205,8) είναι ίσο με 205,80 €, 
αυτό θα αντιστοιχεί σε: 140,80 € + 65 € (δηλαδή αντιστοιχεί σε επίδομα θέσης ευθύνης προϊσταμένου Τμήματος). Η 
αφαίρεση αυτή διενεργείται αυτόματα από το σύστημα  στην επόμενη καρτέλα «Υπολογισμός Βασικού Μισθού», στην 
οποία θα απεικονιστεί το σύνολο του επιδόματος για κάθε έτος, δίχως το ποσό των 140,80 €. Για παράδειγμα στην 
Εικόνα 18 η διαφορά των ποσών στις δύο στήλες ανέρχεται σε 205,80 €. Το σύστημα αφαιρεί αυτομάτως τα 140,80 €, 
οπότε θα υπολογίσει για επίδομα θέσης ευθύνης το ποσό των 205,80-140,80 = 65 € μηνιαίως ήτοι των 65 * 12 = 780 € 
ετησίως για το έτος 2008.  

Στους υπαλλήλους που απέδιδαν (μέχρι τις 31/12/2016) κρατήσεις επί του ποσού των 140,80 € (Ν. 3075/2002 ή Ν. 
3513/2006), όπως είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι, υπολογίζουμε το εν λόγω ποσό με έναρξη την 1/7/2007 έως την 
ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής τους σχέσης, εφόσον αυτή συμβαίνει εντός του έτους 2016, δηλαδή το αργότερο 
μέχρι την 31/12/2016 και όχι μετά την 1/1/2017. Για το ποσό αυτό δεν χρησιμοποιούμε δείκτες τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής.  

 

Εικόνα 18. Επίδομα θέσης ευθύνης από ΔΑΥΚ 

 

Ειδικά για το έτος 2003 θα πρέπει να προσέξουμε το αποτέλεσμα της προηγούμενης αφαίρεσης, όταν δεν είναι μηδενικό. 
Μόνο για το έτος αυτό αποδόθηκαν υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. τακτικές κρατήσεις επί του ποσού των 176 €, των 149,67 € και 
των 129,13 € για τους διοικητικούς και όχι μόνο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ αντίστοιχα. Συνεπώς 
αποδίδουμε υπομέρισμα και για το ποσό αυτό, εφόσον προκύπτει κράτηση, αφού τιμαριθμοποιήσουμε το ετήσιο ποσό 
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(Εικόνα 19).  

Εικόνα 19. Ποσό έτους 2003 από ΔΑΥΚ (1112,69-688,89-248=176 * 12=2112) 

 

Τελειώνοντας την εργασία μας στην καρτέλα αυτή (είτε και ενδιάμεσα εφόσον επιθυμούμε) δεν παραλείπουμε να 
πατήσουμε το κουμπί «Υπολογισμός» για να προκύψει το ποσό του μηνιαίου μερίσματος ως άθροισμα των επιμέρους 
υπομερισμάτων. Προσοχή: Δεν υπολογίζεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή για το τελευταίο έτος υπηρεσίας πριν 
τη συνταξιοδότηση.  
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Εικόνα 20. Τελική Ανάλυση Μερίσματος. 

 

 

Καρτέλα: «Υπολογισμός Β.Μ.»  

Στην καρτέλα αυτή γίνεται ο υπολογισμός των μέσων αποδοχών με τους δείκτες αναπροσαρμογής, όπως ο Ν. 
4387/2016 επιτάσσει.  
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Εικόνα 21. Υπολογισμός Βασικού Μισθού. 

  

 

Πρώτα συμπληρώνουμε το πεδίο «Είδος» επιλέγοντας «Βασικός Μισθός». Στη συνέχεια με τα κουμπιά 
«Αρχικοποίηση Υπολογισμού» και «Ενημέρωση Από ΔΑΥΚ», προκύπτουν οι συνολικές τιμές ανά έτος. Σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε λόγο δεν προέκυψαν ορθά ποσά, έχουμε τη δυνατότητα να τα διορθώσουμε στη στήλη «Μισθός». 
Εξετάζουμε την ορθότητα των ημερών στη στήλη «Χρόνος Ασφάλισης»: Θα πρέπει να αναγράφονται οι ακριβείς ημέρες 
ανά έτος που κατέβαλε ο μερισματούχος. Για παράδειγμα ο αριθμός 306 για το έτος 2019 στην Εικόνα 21 σημαίνει ότι ο 
μερισματούχος απέδωσε το ποσό των 21.340,47 € από 1/1/2019 έως 06/11/2019, οπότε και έληξε η συμμετοχή του, ήτοι 
για (30 . 10) + 6 = 306 ημέρες. Ο κάθε μήνας θεωρείται ότι αποτελείται από τριάντα (30) ημέρες.  

Πατώντας το κουμπί «Υπολ.» προκύπτει ο τελικός Β.Μ. ο οποίος τίθεται στην στήλη «Ποσό» της καρτέλας «Ανάλυση 
Μερίσματος» (Εικόνα 20) και προκύπτει το υπομέρισμα του Βασικού Μισθού, σύμφωνα με το χρόνο συμμετοχής.  

Παρόμοια στο πεδίο «Είδος» μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο από τα άλλα επιδόματα, όπως το επίδομα θέσης 
ευθύνης (Εικόνα 22). Τότε και πάλι με τα κουμπιά «Αρχικοποίηση Υπολογισμού» και «Ενημέρωση Από ΔΑΥΚ», 
προκύπτουν οι συνολικές τιμές ανά έτος έχοντας ήδη γίνει η αφαίρεση του ποσού του Βασικού Μισθού και του ποσού 
των 140,80 € από το ποσό της στήλης του Δ.Α.Υ.Κ. «ΜΤΠΥ/Αποδοχ.» (Εικόνα 18). Ελέγχουμε τα ποσά που προκύπτουν 
ανά έτος στη στήλη «Μισθός» και πατάμε το «Υπολ.». για να βρεθεί το μέσο ποσό για το επίδομα θέσης ευθύνης που 
θα τεθεί στην στήλη «Ποσό» της καρτέλας «Ανάλυση Μερίσματος» (Εικόνα 20) και προκύπτει το υπομέρισμα του 
επιδόματος θέσης ευθύνης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που αυτό χορηγείτο.  
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Εικόνα 22. Υπολογισμός Επιδόματος θέσης ευθύνης 

 

Με παρόμοιο τρόπο προκύπτει το ποσό για το επίδομα του έτους 2003 (Εικόνα 19) καθώς και τα υπομερίσματα για 
τα άλλα συντάξιμα επιδόματα των ειδικών μισθολογίων, όπως και των επιδομάτων που από 1/1/2017 υπόκεινται σε 
κράτηση 4,5%. Το ποσό των 2112 € στην Εικόνα 19 αντιστοιχεί στο μηνιαίο ποσό των 176 €  (καθώς πρόκειται για 
υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ) επί τους 12 μήνες του έτους 2003 (12 . 176 = 2112).  

Εικόνα 23.  Ποσό έτους 2003 
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Προσοχή: Πριν πατήσουμε το κουμπί «Υπολ.» προσέχουμε στη στήλη «Χρόνος Ασφάλισης» να θέσουμε τον 
ορθό αριθμό ημερών του έτους κατά τις οποίες αποδόθηκε το συνολικό ποσό και για τα έτη που δεν αποδόθηκε 
καθόλου ποσό θέτουμε 0, διαφορετικά θα προκύψει λανθασμένο ποσό μέσου όρου στο πεδίο «Τελικός Β.Μ.».  

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι στην καρτέλα αυτή θα προκύψει η ίδια εικόνα ανεξαρτήτως του είδους του επιδόματος 
που θα επιλέξουμε από το πεδίο «Είδος». Γι’ αυτό φροντίζουμε να μηδενίσουμε τα ποσά των επιδομάτων που δεν 
σχετίζονται με εκείνο το επίδομα του οποίου το μέσο όρο επιθυμούμε να προσδιορίσουμε. Στην Εικόνα 22 τα ποσά και 
ο χρόνος ασφάλισης που αντιστοιχούσαν στο επίδομα θέσης ευθύνης και είχαν εμφανιστεί αρχικά έχουν μηδενιστεί. 
Όμοια στην Εικόνα 23 έχουν μηδενιστεί τα ποσά και ο χρόνος ασφάλισης που αντιστοιχούσαν στο επίδομα του έτους 
2003 και είχαν εμφανιστεί αρχικά.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4354/2015 και Ν. 4472/2017, η αύξηση στις αποδοχές αποδίδεται σε τέσσερις (4) 
ισόποσες δόσεις, μία για κάθε έτος, με έναρξη το έτος 2016 και 2017 αντίστοιχα. Επομένως απαιτείται να ελεγχθεί εάν 
οι κρατήσεις υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. διενεργήθηκαν επί του πλήρους ποσού ή επί των δόσεων και αναλόγως να υπολογίσουμε 
το ετήσιο ποσό που θα τεθεί στη στήλη «Μισθός».  

Σε περίπτωση που το Δ.Α.Υ.Κ. δεν περιλαμβάνει τα ορθά στοιχεία, θα πρέπει να διορθώσουμε τη στήλη «Μισθός» 
για καθένα από τα έτη μετά το 2016, υπολογίζοντας τα ορθά ετήσια ποσά.  

 

Για να κάνουμε σαφέστερα τα προηγούμενα ας θεωρήσουμε υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ ο οποίος κατά το μήνα 
Δεκέμβριο του έτους 2015 κατείχε το ΜΚ 5 του βαθμού Γ του μισθολογίου  του Ν. 4024/2011, ήτοι είχε Βασικό Μισθό 
1379 €. Έστω ότι ο υπάλληλος αυτός με την εφαρμογή του μισθολογίου του Ν. 4354/2015 κατατάσσεται από 1/1/2016 
στο 11ο  ΜΚ της κατηγορίας του, που αντιστοιχεί σε 1458 €, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση στο Βασικό του Μισθό.  

Η αύξηση αυτή των 79 € (=1458-1379) αποδίδεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις των 19,75 € έκαστη (79: 4 = 19,75 ) 
μία ανά έτος, με έναρξη το έτος 2016. Συνεπώς ο υπάλληλος αυτός (ανεξαρτήτως του πότε θα αποχωρήσει από την 
υπηρεσία) δικαιούται Βασικό Μισθό: 

Από 1/1/2016: Το ποσό των 1379 + 19,75 = 1398,75 €. 

Από 1/1/2017: Το ποσό των 1379 + 19,75 + 19,75 = 1418,50 €. 

Από 1/1/2018: Το ποσό των 1379 + 19,75 + 19,75 + 19,75 = 1438,25 €. 

Από 1/1/2019: Το ποσό των 1458 €.  

Όσον αφορά το έτος 2016 αναμένεται να έχουν διενεργηθεί κρατήσεις επί του πλήρους Βασικού Μισθού, κάτι που το 
επιβεβαιώνουμε με έλεγχο κρατήσεων από το Δ.Α.Υ.Κ. (στήλη «ΜΤΠΥ/ Αποδοχ.») ή το αρχείο της Ε.Α.Π. Έτσι, στο 
προηγούμενο παράδειγμα θα έπρεπε να υπολογιστεί (για το έτος 2016) συνολικό ποσό: 12 . 1458 = 17.496 €.  

Όμως, για τα έτη μετά το 2017 διενεργείται κράτηση επί του καταβαλλόμενου ποσού (σε δόσεις) και όχι επί του 
πλήρους Βασικού Μισθού. Εφόσον το διαπιστώσουμε και αυτό (από το Δ.Α.Υ.Κ. ή το αρχείο της Ε.Α.Π.) αποδίδουμε 
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ανάλογα. Δηλαδή στο προηγούμενο παράδειγμα εφόσον υπήρξε συμμετοχή για ολόκληρο το έτος 2017 υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 
επί του ποσού των 1.418,50 €, θα έπρεπε να υπολογιστεί (για το έτος αυτό) συνολικό ποσό:  12 . 1418,50 = 17.022 € και 
όχι 12 . 1458 = 17.496 €, όπως πιθανόν να αναγράφει το Δ.Α.Υ.Κ. και υπολογίζει και το CRM. Επομένως στην περίπτωση 
αυτή διορθώνουμε ως προς το ορθό ποσό τη στήλη «Μισθός» και κατόπιν πατάμε το κουμπί «Υπολ.» 

 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ 

Μόλις ολοκληρώσουμε την εργασία μας πατάμε το κουμπί «Έλεγχος Εκκρεμοτήτων», η υπόθεση μετατρέπεται σε 
«Προς Έλεγχο» και τη διαβιβάζουμε για έλεγχο και έγκριση από τον ελεγκτή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
 

6. ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία κανονισμού των ως άνω αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4387/2016, θα πρέπει να έχει περιέλθει στο Ταμείο το 

«επικαιροποιημένο» - ηλεκτρονικό Δ.Α.Υ.Κ. που περιλαμβάνει στοιχεία της Μισθοδοσίας του υπαλλήλου 
από το έτος 2002 μέχρι τη λήξη της συμμετοχής του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αρ. πρωτοκόλλου 
11750/0092/13-2-2018 κοινή εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η 
Συνταξιοδοτική Πράξη, κατ’ εξαίρεση στις αιτήσεις αυτές, δεν απαιτείται σύμφωνα με την με αρ. 
9/12.3.2019 απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ του Μ.Τ.Π.Υ. 

Κατά τη διαδικασία κανονισμού του μερίσματος των αιτήσεων με χαρακτηρισμό 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ακολουθούμε τα ίδια βήματα που προβλέπονται στη 

διαδικασία κανονισμού ατομικού μερίσματος, όπως αυτά αναφέρονται στον σχετικό οδηγό, με την εξής 
διαφοροποίηση: 

1). Ελέγχουμε αν στο ΔΑΥΚ και την Συνταξιοδοτική Πράξη αναγράφεται ως αιτία εξόδου ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΗ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, οπότε αυτή η αιτία 

καταχωρείται και στο CRM κατά τη διαδικασία κανονισμού του μερίσματος. 

2). Για να θεωρείται η προς επεξεργασία αίτηση πλήρης δικαιολογητικών θα πρέπει στο ΔΑΥΚ να 
επισυνάπτονται: 

  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην  οποία θα δηλώνεται 
εάν ο αιτών παραμένει χήρα/χήρος κι εάν εισπράττει άλλο μέρισμα.   Επίσης να μας δηλώνει αν τα τέκνα 
της ορφανικής οικογένειας παραμένουν  άγαμα στις περιπτώσεις που σπουδάζουν και δεν έχουν 
συμπληρώσει το 24ο έτος της  ηλικίας τους. 

  Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας όλων των μελών της ορφανικής 

οικογένειας, ή αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης, εάν δεν έχει εκδοθεί 

ταυτότητα. 

  Οι ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ όλων των μελών της ορφανικής οικογένειας. 

  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων, στην οποία θα φαίνεται 

ευκρινώς το ΙΒΑΝ και θα φέρεται ως πρώτη/πρώτος δικαιούχος η χήρα / ο χήρος. 

  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή εγγυτέρων συγγενών. 

  Πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου των τέκνων, εάν σπουδάζουν  ή ολοκλήρωσαν 
τις σπουδές τους. 

  Γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή στην περίπτωση αναπηρίας. 

Στην περίπτωση που κάποια από τα ανωτέρω έγγραφα δεν επισυνάπτονται 
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ενημερώνουμε με έγγραφο την ορφανική οικογένεια σχετικά, ζητώντας την αποστολή  τους. 

3). Δεδομένου ότι απαιτείται δεκαπενταετής συμμετοχή για τον κανονισμό μερίσματος. 

α. Εάν τα έτη συμμετοχής είναι λιγότερα από 10, η ορφανική οικογένεια δικαιούται 

εφάπαξ βοήθημα και η αίτηση προωθείται προς επεξεργασία στο ΤΜΗΜΑ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ. 

β. Εάν τα έτη συμμετοχής είναι μεταξύ 10 και και 15 ετών, αποστέλλουμε έγγραφο 

στην ορφανική οικογένεια με το οποίο τους ενημερώνουμε για το δικαίωμά τους να 

επιλέξουν, είτε την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος, είτε τον κανονισμό μερίσματος με αναγνώριση του 
χρόνου που υπολείπεται έως τη συμπλήρωση της δεκαπενταετίας. 

Επισημαίνεται ότι, για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην υπηρεσιακή εγκύκλιο αρ. 2/2014 Σειρά Β’. 
 

4). ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. 

Όπως προαναφέρθηκε ακολουθούμε τα ίδια βήματα που προβλέπονται στη διαδικασία 
κανονισμού ατομικού μερίσματος, όπως αυτά αναφέρονται στον σχετικό οδηγό, με τις 
εξής επισημάνσεις-διαφοροποιήσεις: 

* Στο σημείο της καταχώρησης του αριθμού λογαριασμού του θανόντος 

καταχωρούμε μηδενικό λογαριασμό ΙΒΑΝ GR 1701100000000000000000000.(είκοσι μηδενικά) 
 
 




	5.847.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 
	7.250.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
	- προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης φυσικού αντικειμένου: 
	έως του ποσού των 1.754.100,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 2.175.084,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
	- προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης έως του ποσού των 1.169.400,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 1.450.056,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
	Συνολική εκτιμώμενη αξία: 8.770.500,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 10.875.420,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
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