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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 
 

ΠΡΑΞΗ 
«Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας 

κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

 
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών /  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

τον υπ’ αριθμ. 05505/2014  δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου 
«Ανάπτυξη Εφαρμογής Λογισμικού /  

Βάσης Δεδομένων» 
 
 

προϋπολογισμού  97.560,98 πλέον ΦΠΑ,  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
παρόντα τεύχη δημοπράτησης και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική προσφορά.  

 
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικού Πόρους 
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Μέρος Α΄: Γενικά 
Άρθρο 1: Στοιχεία Διαγωνισμού - Αναθέτουσα Αρχή-Ορισμοί-Δημοσίευση 

 

1.1. Στοιχεία Διαγωνισμού-Αναθέτουσα Αρχή-Ορισμοί-Δημοσίευση 

Αναθέτουσα Αρχή: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τίτλος Έργου: 
Ανάπτυξη Εφαρμογής Λογισμικού /  

Βάσης Δεδομένων 

Προϋπολογισμός πλέον ΦΠΑ: 

Ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια 

εξήντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά 

(97.560,98 €)  πλέον ΦΠΑ. 

Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ: 

Εκατόν Είκοσι Χιλιάδες  ευρώ (120.000€) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση του έργου: 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικούς 
Πόρους 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών  

Τρίτη 09.09.2014 

Ώρα υποβολής προσφορών  Έως τις 13:30 
Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού: Παρασκευή 12.09.2014 

Κριτήριο κατακύρωσης: 
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
απόψεως προσφορά για το σύνολο των 

υπηρεσιών 
 

1.2. Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας Αναθέτουσας Αρχής: 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Α. Πανούτσος 

Διεύθυνση: Χρήστου Λαδά 6 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 727 5012 

Fax: 210 272 5010 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rc@elke.uoa.gr 

 
 

mailto:rc@elke.uoa.gr
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1.3. Ορισμοί 

 
1.3.1. Σύμβαση : Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των  συμβαλλομένων μερών για το 

προκηρυσσόμενo έργο.  
1.3.2. Αναθέτουσα Αρχή : το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας που θα υπογράψει με τον  Ανάδοχο /Αναδόχους  τη 
σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. 

1.3.3. Ανάδοχος/Ενδιαφερόμενος : Οι προκρινόμενοι του διαγωνισμού που θα κληθούν να 
υπογράψουν τις συμβάσεις  και να εκτελέσουν  το έργο. 

1.3.4.  Συμβατικά τεύχη : το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον 
Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και 
περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την προκήρυξη και το τεύχος με 
τους όρους της προκήρυξης, γ. η τεχνική προσφορά του αναδόχου και δ. την οικονομική 
προσφορά του Αναδόχου. 

1.4. Δημοσιότητα – Δαπάνες Δημοσίευσης: 

1.4.1.  Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων   
Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Παρασκευή 11.07.2014 

1.4.2.  Ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: Παρασκευή 
11.07.2014 

1.4.3.    Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.elke.uoa.gr:  Δευτέρα 14.07.2014 
 

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο διαγωνισμού- Προϋπολογισμός 

2.1 Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Αντικείμενο της προκήρυξης είναι «Ανάπτυξη Εφαρμογής Λογισμικού / Βάσης Δεδομένων», με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για το 

σύνολο των υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο μέρος Ζ της παρούσας διακήρυξης, 
προϋπολογισμού 97.560,98 € πλέον ΦΠΑ ή 120.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι η κ. Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», του Άξονα προτεραιότητας 13: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον 
Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της 
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού  στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του Άξονα προτεραιότητας 14: 
«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού  στις 3 Περιφέρειες 
Σταδιακής Εξόδου», και του Άξονα προτεραιότητας 15: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον 
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Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της 
Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού  στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» και ειδικότερα του 
Υποέργου 3 με τίτλο : «Υποέργο 3 - Ανάπτυξη Εφαρμογής Λογισμικού/ Βάσης Δεδομένων», της 
Πράξης/Δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 
Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία». Η Πράξη/Δράση θα 
συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους, σε 
σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό του. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 
2012ΣΕ09180151. 
 
 

2.2. Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των Ενενήντα επτά χιλιάδες 
πεντακόσια εξήντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (97.560,98 €)  πλέον ΦΠΑ ή Εκατόν Είκοσι 
Χιλιάδες  ευρώ (120.000€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

Άρθρο 3: Εφαρμοστέα Νομοθεσία – Τεύχη Διαγωνισμού-Συμβατικά Τεύχη 

3.1 Εφαρμοστέα Νομοθεσία: 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως 
ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. 

 
3.1.1. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

3.1.2. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με 
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

3.1.3. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως 
εφαρμόζεται αναλογικά για Υπηρεσίες 

3.1.4. Ο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3840/ 2010 (ΦΕΚ 53 Α΄/ 31 – 3 – 2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των 
διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα 

3.1.5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

3.1.6. Το άρθρο 2, παρ. 2 (δδ) του  Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
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(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 
σε συνδυασμό με το άρθρο 238, παρ. 2β. του Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης 
διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ν4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012).  

3.1.7. Τα άρθρα 21 και 28 του Ν 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄). 
3.1.8. Η Υπουργική Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, 

αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (α’ τροπ/ση: 
ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009 αριθ. πρωτ. 43804 /ΕΥΘΥ 2041/09, 

– – 
αριθ. πρωτ. 5058/ΕΥΘΥ 138/2013), 

3.1.9. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3.1.10. Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
του ∆ημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 

3.1.11. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) 

3.1.12. Το Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

3.1.13. Το Ν.3918/2011 « Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις)» 
(ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011), και ιδίως τα άρθρα 13-16. 

3.1.14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3.1.15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

3.1.16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης 
και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις 
παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 

3.1.17. Το Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1177/2009, της Επιτροπής  της 30ηςΝοεμβρίου 2009 που 
τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, όπως αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 
1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου2013 

3.1.18. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ «για την τροποποίηση των Οδηγιών 
89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων». 
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3.1.19. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά 
τον παρόντα Διαγωνισμό. 

3.1.20. Το άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις 
του ν. 4093/2012». 

3.1.21. Την υπ. Αρ.  Πρωτ. 2120/ 20-06-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη 
εθνικού συστήματος πρόληψης και αντιμετώπισης της υπερβαρότητας και 
παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία» με κωδικό MIS 370545 και την 
υπ. αρ. 2284/ 03-05-2013  1η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη εθνικού 
συστήματος πρόληψης και αντιμετώπισης της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά 
την παιδική και εφηβική ηλικία. 

3.1.22. Η από 07.02.2014 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών  περί της Εγκρίσεως Διενέργειας 
του παρόντος Διαγωνισμού και σύστασης επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών (ΑΔΑ: 
ΒΙΡ846ΨΖ2Ν-1Α2 ). 

3.1.23. Την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.9.96, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 
3848/2010 και κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 
3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156). 

3.1.24. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του 
άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 1967 Β’ της 05.10.07) καθώς και την 
αυθεντική ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που 
πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α’), όπως 
ισχύει σήμερα. 

3.1.25. Η από 1376/Φ.ΠΡΟΕΓΚ.370545_3/25.06.2014 Διατύπωση Γνώμης για τη 
δημοπράτηση του υποέργου 3 «Ανάπτυξη Εφαρμογής Λογισμικού – Βάση 
Δεδομένων»  της πράξης «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 
Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» με κωδικό 
ΟΠΣ 370545.  
 
 

3.2. Τεύχη Διαγωνισμού – Συμβατικά Τεύχη 

Τα τεύχη του Διαγωνισμού, τα οποία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθίστανται 
συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 
3.2.1. Το συμβατικό κείμενο (Σύμβαση) που θα υπογραφεί, σύμφωνα με το συνημμένο 

στην παρούσα προκήρυξη σχέδιο Σύμβασης. 
3.2.2. Η τεχνική  και οικονομική προσφορά του αναδόχου 
3.2.3. Η παρούσα Προκήρυξη με τα αναπόσπαστα Τεύχη της 

 
 
 

Άρθρο 4: Παραλαβή Τευχών Διαγωνισμού – Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών / Διευκρινίσεων 

 
4.1. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που 

θα προκύψουν διατίθενται: A) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη 
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διεύθυνση http://www.elke.uoa.gr. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώνουν τα στοιχεία της εταιρείας τους (Επωνυμία, Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, 
e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας), προκειμένου να τηρηθεί αρχείο 
ενδιαφερομένων και να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν 
τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί ευθύνη κάθε 
ενδιαφερομένου να λάβει γνώση για τις τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις. Η 
αναζήτηση των διευκρινίσεων – τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της 
Διακήρυξης.  
Β) σε έντυπη μορφή και δωρεάν έως την Τρίτη 09.09.2014  από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας – ΕΚΠΑ - Πανεπιστημιούπολη, αρμόδιο πρόσωπο: Πληροφορίες Π. 
Κάσσαρη – τηλ. 2132013384 , e-mail: childhood-obesity@med.uoa.gr, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 10.00 – 14.00. 
Σε περίπτωση που τα τεύχη του διαγωνισμού παραληφθούν μέσω Courier, το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 
παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται 
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και 
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 
νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

4.2. Σε κάθε  περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω 
συμπληρωματικές πληροφορίες  αυτές δίνονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών αιτήσεις παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών ή διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται γραπτώς στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – ΕΚΠΑ, αρμόδιο πρόσωπο Α. 
Πανούτσος, – τηλ. 210-727 5012, Fax 210-727 5010, email: rc@elke.uoa.gr 

4.3. Οι διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του Φορέα, ο οποίος και 
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός του 
προαναφερθέντος διαστήματος, εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκυρα στοιχεία 
επικοινωνίας. Αποτελεί ευθύνη των ενδιαφερομένων που έχουν προμηθευτεί την 
προκήρυξη σε έντυπη μορφή να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Φορέα και να 
ενημερώνονται. 

4.4. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

4.5. Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα 
στο παρόν άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινίσεων συνάγεται, 
κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου. 

4.6. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, και 
αποκρούσεις όρων της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

 

http://www.elke.uoa.gr/
https://webmail01.uoa.gr/src/read_body.php?mailbox=INBOX&passed_id=10736&startMessage=21
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Άρθρο 5: Γλώσσα Διαδικασίας 

 
5.1.    Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση, τα 

οποία θα εκδίδονται από την αναθέτουσα αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. 
5.2. Κάθε συνεννόηση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των ενδιαφερομένων, των 

διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή 
υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή θα 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

5.3. Οι ενδιαφερόμενοι, οι διαγωνιζόμενοι και ο προσωρινός ή οριστικός ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους 
με την Αναθέτουσα Αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία κατάλληλων διερμηνέων. 

 

Άρθρο 6: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό 

 
6.1. Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο το  τεκμήριο ότι ο 

διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του – σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, 
κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας προκήρυξης και των 
τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο 
άρθρο 3.1 της παρούσας προκήρυξης. 

6.2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος 
έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των τευχών. 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 

Άρθρο 7: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

7.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

   (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που 
ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

   (β) Ενώσεις των πιο πάνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων εφόσον καθένας από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση (α) και υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 12.1 του παρόντος 
Κεφαλαίου.  
Οι ενώσεις αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση δύναται να 
υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δικαιούται να συμμετέχει μόνο με μία 
προσφορά. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα στο διαγωνισμό, δεν 
μπορούν να συμμετέχουν στον ίδιο διαγωνισμό και ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης 
προσώπων, οι υποβληθείσες προσφορές τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες και οι 
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ανωτέρω συμμετέχοντες αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει 
και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 

 
Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος “παρέχων υπηρεσίες” αφορά όλες τις 
προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες. 
 
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα 
στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο 
πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να 
αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους 
εγκατάστασής τους με ανάλογο πιστοποιητικό ή, εφόσον τέτοιο πιστοποιητικό δεν 
εκδίδεται στο οικείο κράτος, να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.  
 
Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα 
πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
(άρ. 4 Π.Δ. 60/2007). 

 

7.2. Δεν γίνονται δεκτοί 

(α) Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού  που συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται 
από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 
(δ) Όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν προσφορά κατά την οποία προτίθενται να 
αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την υλοποίηση τμήματος 
του υπό ανάθεση έργου.  
(ε) Όσες επιχειρήσεις υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
(στ) Όσοι έχουν διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
(ζ) Όσοι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7.1 
της παρούσας. 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Συμβατική Διάρκεια – Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής 

 

Άρθρο 8: Συμβατική Διάρκεια 
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Η διάρκεια της Σύμβασης  ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και τις 30.06.2015, 
ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου του ερευνητικού προγράμματος. Σε περίπτωση 
παράτασης του προγράμματος θα παραταθεί αντίστοιχα και η χρονική διάρκεια της σύμβαση, 
χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. 
 

Άρθρο 9: Αμοιβή Αναδόχου 

 
 Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των υπηρεσιών  θα οριστεί με την απόφαση 
κατακύρωσης, με βάση την οικονομική προσφορά του αναδόχου, που επισυνάπτεται στη 
σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
 Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και δέχονται ότι το συνολικό αυτό ποσό  θα 
παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και 
αποκλείεται απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτού 
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για έκτακτους λόγους που δεν μπορούν να 
προβλεφθούν και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού που έκανε και με 
βάση τον οποίο καταρτίστηκε η παρούσα σύμβαση.  

 

Άρθρο 10: Τρόπος Πληρωμής 

 
10. 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με την χρηματορροή της Πράξης μετά  την 

παραλαβή κάθε παραδοτέου, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η 
εν λόγω πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και 
εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών δαπανών :  
Α) Δελτίο Αποστολής / Τιμολόγιο 
Β) Πρακτικό βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών από την Επιτροπή Παραλαβής  
από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν τα παραδοτέα  που ζητήθηκαν. 
Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
Δ) Απόδειξη είσπραξης και  
Ε) Εξουσιοδότηση του υπαλλήλου που εισπράττει. 
Ειδικότερα: 

10.2.  Σε περίπτωση ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που 
έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Σύμβαση. 

10.3. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ως 
εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό 
και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο 
συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της υπηρεσίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως και δεν 
εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές 
σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως.   
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10.4.  Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 
μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, 
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

10.5.  Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. 
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών.  
  Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται 
κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της 
κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή σε κάθε πληρωμή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του 
οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό 
οικονομικής διαχείρισης.  

 
 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ : Περιεχόμενα Προσφοράς – Διαγωνιστική Διαδικασία 

 

Άρθρο 11: Τόπος, Τρόπος και Χρόνος υποβολής της Προσφοράς 

 

11.1.    Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Τρίτη 09.09.2014 και ώρα 13.30 μ.μ. 
Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας – ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ, 2ος όροφος, και 
πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 

11.2.     Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να 
περιέλθει και να παραληφθεί, με απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε 
έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη.  

11.3.     Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, με τη διαδικασία που ορίζει το 
άρθρο 5. 

11.4.  Τα δικαστικά έγγραφα και πιστοποιητικά δύνανται να κατατεθούν και σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Ν. 
2690/1999. 

11.5 Οι προσφορές που θα υποβληθούν, πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο 
σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιμέρους, ανεξάρτητα 
σφραγισμένους, φακέλους (με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 
και Οικονομικής Προσφοράς) με την ένδειξη:  
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«Ανάπτυξη Εφαρμογής Λογισμικού / Βάσης Δεδομένων» 
Κωδικός Έρευνας: 70/3/12119 

Αρ. διακήρυξης 05505/2014 
 
 

που θα αναφέρει την αναθέτουσα αρχή, την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και τα 
στοιχεία του αποστολέα.  
 
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω 
αριθμό αντιτύπων: 

 
Φάκελος Α με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ » 
Περιλαμβάνει τα ζητούμενα στο Άρθρο 12.1 Δικαιολογητικά 

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο   

και ένα πλήρες ηλεκτρονικό σε μη επανεγγράψιμα μέσα (CD). 
 

 
Φάκελος Β με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » 

Περιλαμβάνει τα ζητούμενα στο Άρθρο 12.2 Δικαιολογητικά καθώς και τoν Πίνακα 
Συμμόρφωσης 

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο  

και ένα πλήρες ηλεκτρονικό σε μη επανεγγράψιμα μέσα (CD). 
 

 
Φάκελος Γ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ »,  
επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. 

Περιλαμβάνει συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής 
Προσφοράς 

Ένα (1) Πρωτότυπο και δύο (2) Αντίγραφα  
και ένα πλήρες ηλεκτρονικό σε μη επανεγγράψιμα μέσα (CD). 

 
 
και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα σφραγισμένο φάκελο.  

 
11.6. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής της προσφοράς 

τοποθετούνται σε ανεξάρτητο φάκελο με την ένδειξη ‘ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’.  
11.7. Τα αντίτυπα με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ” . 
11.8. Τα αντίτυπα με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ”. Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα 
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

11.9. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
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ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

11.10 Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού έγκαιρα. 

11.11. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

11.12. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς  
όρους, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  

11.13.Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι 
επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.  

11.14. Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής και της 
Οικονομικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων μονογράφονται από την Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

11.15.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 
και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 
διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις 
αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι 
προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.  

11.16.Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα 
συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε 
θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών 
χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων 
εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντας όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, 
συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της 
έννοιας τους.  

11.17.Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν 
γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς 
θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των 
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού.  

11.18.Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη πλέον ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη.  

11.19.Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο 
είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από 
σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού διατηρεί πάντοτε και σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού το δικαίωμα να 
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ζητήσει διευκρινίσεις από συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

11.20.Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον 
αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο 
σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές 
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 

11.21.Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

11.22.Εναλλακτικές προσφορές για το προκηρυσσόμενο έργο δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 
που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

11.23.Η υποβολή, από έναν συμμετέχοντα, μίας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για κάθε 
τμήμα του έργου δεν συνιστά αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά. 

11.24.Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 
έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις 
οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα 
τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα  και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

Άρθρο 12: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 
Τα δικαστικά έγγραφα και πιστοποιητικά δύνανται να κατατεθούν και σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Ν. 2690/1999. 

12.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, στον 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά :  

Α. Έλληνες πολίτες 

(1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15 της παρούσας και 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ υπόδειγμα 2 της παρούσας. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 
παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).  
(2) Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ. 1 
περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 
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(3.1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει  
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την παραγρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.4111/20131, στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 
προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

 
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και του 

άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 
σελ. 48). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

 
2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας, απάτης  
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (αρθ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 
και αρθ. 35 παρ. 1) 

 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν: 

 Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 

 ή ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι:  
α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

                                                           
1
 Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημέρας  υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 
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β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας  του  
διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο 
άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 

 
(3.2.) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται : 

 Ότι οι υποψήφιοι δεν υποβάλουν προσφορά κατά την οποία προτίθενται να 
αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα την υλοποίηση 
τμήματος του υπό ανάθεση έργου.  

 Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό 
τους.  

 Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που σχετίζεται με την αναβολή ή 
ακύρωση του διαγωνισμού ή  υπαναχώρησή της ή την κρίση της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης καλούμενης εφεξής ως «Επιτροπή». 

 
(4) Ισολογισμούς, αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών, 
από τους οποίους να προκύπτει για κάθε έτος, ότι ο κύκλος εργασιών τους είναι τουλάχιστον 
στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού. 
Εάν, όμως, η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το 
υπό υπηρεσία υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών 
ισολογισμών, υποβάλει όσους ισολογισμούς υπάρχουν, και για τα υπόλοιπα της τριετίας έτη 
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό καθώς και τραπεζικές 
βεβαιώσεις σύμφωνα με τις οποίες θα αποδεικνύεται πιστοληπτική ικανότητα του 
υποψηφίου τόσο για έκδοση εγγυητικών όσο και για λήψη δανείου τουλάχιστον στο 100% 
του συνολικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού. 
Εφόσον δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση του συνολικού 
ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη και τραπεζικές 
βεβαιώσεις σύμφωνα με τις οποίες θα αποδεικνύεται η πιστοληπτική του ικανότητα τόσο 
για την έκδοση εγγυητικών όσο και για την λήψη δανείου τουλάχιστον στο 100% του  
συνολικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού. 
 
(5) Υπεύθυνη δήλωση με αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά στην 
εκτέλεση έργων συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης των τριών 
τελευταίων ετών. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί ο μέσος όρος του κύκλου 
εργασιών συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης κατά τη διάρκεια των 
τριών (3) τελευταίων ετών να υπερβαίνει (ή να ισούται με) το 100% του συνολικού 
προϋπολογισμού του  διαγωνισμού. 
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Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής των 
ανωτέρω παραγράφων 4 και 5, από τρίτους, σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 
(παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – εντός του 
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι 
για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους 
πόρους. 
 
(6) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να 
είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό 
ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να :  
• διαθέτει εμπειρία και επαγγελματική μεθοδολογία στους τομείς των συστημάτων 
Ιατρικής πληροφορικής με Κωδικοποίηση, ενημέρωση και διαχείριση ιατρικών πληροφοριών 
και στην ανάπτυξη και διαχείριση Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων που να περιλαμβάνουν 
δυνατότητες έξυπνης αναζήτησης σε δομημένο ή αδόμητο περιεχόμενο. 
• διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, 
Υπηρεσίες) ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες. 
        Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 Παρουσίαση της οργανωτικής δομής του (οργανόγραμμα) με σαφή αναφορά στις 
οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την ανωτέρω 
Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

 Περιγραφή των μέτρων, ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελματικών πιστοποιήσεων 
ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την 
διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 
 
(7) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου 
όσον αφορά τα εξής : (α) Συστημάτων Ιατρικής πληροφορικής με Κωδικοποίηση, ενημέρωση 
και διαχείριση ιατρικών πληροφοριών και (β) Ανάπτυξη και διαχείριση Δημόσιων 
Διαδικτυακών Τόπων που να περιλαμβάνουν δυνατότητες έξυπνης αναζήτησης σε δομημένο 
ή αδόμητο περιεχόμενο 
Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει 
ολοκληρώσει την υλοποίηση, σε ένα (1) αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο έργο (η σε κάθε 
τομέα), τα τελευταία 5 έτη, με επιτυχία. 
• Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς 
απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, 
οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών ή/και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και 
τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του. 
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• Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως,  εντός του αρχικού προϋπολογισμού, 
εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου Έργου 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 Συνοπτική παρουσίαση των σχετικών με το παρόν έργο, σε Πίνακα των 
κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος 
κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. 
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο 
υπόδειγμα: 
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Όπου: 

 «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: ενδεικτικά: βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο  
πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-
ιδιώτη 

 εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει 
συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

 εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό 
ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

 
(8) Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας 
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών 
προσόντων και εμπειρίας.  
Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

 το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους  
του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%). 

 ως μέλη της Ομάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλους Διευθυντή έργου (project director) 
και Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλοι ή στελέχη  

 να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά 
προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία -που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 3 τελευταία έτη- 
η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού 
αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης 
συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης : 
 

 Πίνακας των στελεχών και υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 

Εταιρία (σε 
περίπτωση 

Ένωσης  
Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου - Θέση στο 

σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπο-
μήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής* (%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    

 

 Πίνακας των στελεχών και υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Επωνυμία 
Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου – Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπο-
μήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής* (%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    

 

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

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου – Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης 

Ανθρωπο-
μήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχής* 

(%) 

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

 
Ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των 
συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 1, 2, 3). 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 
δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 
 
(9) Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο υπόδειγμα 5, από τα οποία να αποδεικνύεται για κάθε μέλος ευθέως και χωρίς 
άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η 
εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει 
περιγραφεί να συμμετέχει στην ομάδα Έργου. 
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(10) Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 (Παράρτημα ΙΙ) 

 

Β. Αλλοδαποί 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α. Έλληνες πολίτες 
υποβάλλονται και από τους αλλοδαπούς Προσφέροντες, ενώ στις περιπτώσεις που η 
δημοσίευσή τους δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της 
χώρας τους, υποβάλλονται σχετικά ισοδύναμα έγγραφα θεωρημένα από την αρμόδια κατά 
περίπτωση Αρχή. 
 

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α. Έλληνες πολίτες. 
 
Επιπλέον, ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα: 

  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: Να δηλώνεται ότι μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις 
αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η 
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

 
H υπεύθυνη δήλωση για μη καταδίκη για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 
π.δ. 60/2007 και της περ.1 του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 αφορά στο 
πρόσωπο των διαχειριστών, ομορρύθμων  εταίρων στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και του 
προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στις περιπτώσεις Α.Ε. 
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από 
τους διαχειριστές, από τους ομόρρυθμους εταίρους, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από 
τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. ή από οποιονδήποτε 
άλλο πρόσωπο έχει την εντολή και την εξουσία εκπροσώπησης και δέσμευσης των ως άνω  
νομικών προσώπων έναντι  τρίτων και της Αναθέτουσας Αρχής βάσει νόμιμων παραστατικών 
εκπροσώπησης.  
 
Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων 
και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα: 
 
2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   

 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 
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 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτού. 

 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση 
σε συγκεκριμένο πρόσωπο που θα παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών.  

 
2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

 Φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού το οποίο έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή και ευκρινές 
φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων 
των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 

 Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 
 
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 
χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους 
ημεδαπούς. 
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία 
προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό 
νομιμοποιητικό όρο. 
 
Δ. Συνεταιρισμοί  

 
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, Β, και 
Γ.  

 Διευκρινίζεται ότι : 
 η υπεύθυνη δήλωση για το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  
 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ 

αυτόν. 
 

Ε. Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  αναδόχου, που συμμετέχει στην 
ένωση.  Κάθε ανάδοχος που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των 
ανωτέρω περιπτώσεων του άρθρου 7.  
 
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  
 

 Η ένωση αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους υποψηφίους  που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους 
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εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
αναγράφεται το μέρος των ειδών ή του έργου που αναλαμβάνει ο καθένας στο σύνολο 
της προσφοράς.  

 Στην αίτηση συμμετοχής επισυνάπτεται ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο να ορίζονται : 
α)  Η έκταση και το είδος συμμετοχής στο έργο και του ποσοστού αμοιβής, καθενός από τα μέλη 
της ένωσης σε περίπτωση ανάληψης του έργου 
β) Το μέλος της ένωσης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που θα είναι επικεφαλής της ένωσης (leader) 
γ) Τυχόν εξουσιοδότηση για κατάθεση της κοινής προσφοράς και εκπροσώπησης της ένωσης στη 
φάση του διαγωνισμού.  
Η μη προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών στο φάκελο των δικαιολογητικών 
κατά την υποβολή της προσφοράς συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου από τον 
διαγωνισμό. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των 
ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή 
αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος 
(με όριο όμως η μη ουσιώδης τροποποίηση της προσφοράς).  

 Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή θα αντιμετωπίζει τους προσφέροντες με γνώμονα 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης. 

  Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης 
και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για 
συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά 
την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 
(α) τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 
υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, 

  (β) οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά 
από όλα τα μέλη. 

 Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
(3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής 
του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 

 Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής, από τρίτους, σύμφωνα με το 
άρθρο 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 
προσκόμιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης 
δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του 
υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

  Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

12.2. Δικαιολογητικά Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 
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τα παρακάτω σε σειρά: 
 

1 Προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης έργου 

1.1 Αντίληψη του υποψηφίου για το περιβάλλον και το αντικείμενο του έργου 
1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης έργου - Ανάλυση του έργου σε πακέτα εργασίας, 

επιμέρους δραστηριότητες και παραδοτέα 
1.3 Αναλυτική περιγραφή προτεινόμενης λύσης με αναφορά στα τεχνικά και 

λειτουργικά στοιχεία του έργου 
1.4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

  
2 Οργάνωση και Διοίκηση Ομάδας Έργου 
2.1 Αναλυτικό Οργανωτικό Σχήμα της Ομάδας Έργου και περιγραφή ρόλων 
2.2 Πρόταση Συστήματος Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου 
2.3 Σύστημα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων 

  
3 Πίνακες Συμμόρφωσης 
  
4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 

 Η εμφάνιση τιμής/τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της 
Προσφοράς. 

 Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές 
παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό 
προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει 
το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (χωρίς 
τιμές). 

 
Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.) 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη, 
αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  
 
 Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η 
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως 
απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν 
πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί 
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προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που 
υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη 
συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η 
απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή 
πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα 
του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 
αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την 
υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή 
αποτελεί ελάχιστη.  

 
 Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης 
και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την 
κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην 
αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 
είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). 
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ 
θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί 
η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 
προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

 
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και 
η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
 
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία 
κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 
 
Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους 
στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 
 
Μετά τη σύναψη της Σύμβασης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μεθοδολογίας που δηλώθηκε με 
την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.  Σε περίπτωση ανώτερης βίας και 
μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή της μεθοδολογίας με 
απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου. 
 
 
Επισημαίνεται ότι στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 
(συμπεριλαμβανομένων όρων όπως «δωρεάν») συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
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12.3. Οικονομική Προσφορά 

 
1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει τον ‘Πίνακα Ανάλυσης της Οικονομικής 

Προσφοράς’, Παράρτημα Ι της παρούσας καθώς και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της 
οικονομικής προσφοράς που αναγράφονται στο κεφάλαιο Δ της παρούσας.  

2. Tυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό για κάθε 
αντικείμενο / υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά. 

3. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 
4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον 
υποψήφιο. 

 

Άρθρο 13: Κριτήριο Κατακύρωσης 

13.1. Επιλογή αναδόχου 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
Μέρος Ζ’ της παρούσας διακήρυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 (παρ. 2,α ΙΙ) του Π.Δ. 
118/2007, και στις από άποψη περιεχομένου αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.  

 Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος 
επιλέγεται αυτός που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 
προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. 
β) 

        Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική 
προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.  

      Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 
περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.         
Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή στο άρθρο 
8α του ιδίου Διατάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις αυτές, η κατακύρωση 
γίνεται στον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση 
που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με  την  
αμέσως επόμενη  και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψηφίους δεν προσκομίζει, 
σύμφωνα με τους όρους συμφερότερη προσφορά και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 
από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

      Στις περιπτώσεις που  ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 
της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος 
προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του 
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άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της 
παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 
συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής 
του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται 
τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών 
προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 

 

13.2.  Διαδικασία Αξιολόγησης 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών θα γίνει με βάση τα κριτήρια και με τους 
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας του πίνακα Α. 

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ - ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Αναλυτικά: αξιολογείται ο βαθμός αντίληψης του υποψήφιου σχετικά με τις απαιτήσεις της 
παρούσας Προκήρυξης, η κατανόηση των προβλημάτων που ενδέχεται να εμφανισθούν κατά την 
υλοποίηση του έργου, οι τρόποι με τους οποίους ο υποψήφιος σκοπεύει να επιλύσει τα 
προβλήματα και να υλοποιήσει το ζητούμενο έργο. Αξιολογείται ο τρόπος οργάνωσης της 
παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υλικού και τις απαιτούμενες προδιαγραφές του 
έργου. Αξιολογείται επίσης η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί. 

Η διασφάλιση της ποιότητας του έργου με σαφή τα τεχνικά χαρακτηριστικά που τυχόν θα 
προταθούν και που προάγουν την ποιότητα εκτέλεσης των εργασιών και υλικών σε σχέση με το 
τελικό παραδοτέο. Συμφωνία ή τυχόν απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου με 
αντίστοιχη αιτιολόγηση. 

 

 

Β’ ΟΜΑΔΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της Ομάδας Β αξιολογείται, η οργανωτική αποτελεσματικότητα ως ενιαία 
παραγωγική μονάδα των συντελεστών υλοποίησης του έργου όπως προκύπτει από την σύνθεσή 
της (στελέχη, συνεργάτες, συντονιστής ομάδας) και η σαφήνεια των επιμέρους εργασιών με τα 
αντίστοιχα παραδοτέα. Επίσης αξιολογείται το σύστημα συνεργασίας και επικοινωνίας με την 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο ορθολογικός χρονικός προγραμματισμός σε σχέση με την οργάνωση – 
κατανομή των ανθρωπίνων πόρων που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την υλοποίηση του 
έργου. Επίσης θα αξιολογηθεί η τεχνική συνδρομή – συντήρηση και η εγγύηση των εργασιών και, 
ενδεχομένως, υλικών κατά την περίοδο της παραγωγικής λειτουργίας στα πλαίσια της σύμβασης, 
δηλαδή, η αποκατάσταση – συντήρηση είτε προληπτικά είτε επανορθωτικά βλαβών που 
οφείλονται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά σε κακοτεχνίες ή ελλιπείς εργασίες με σκοπό τη 
σταθεροποίηση των χαρακτηριστικών λειτουργικότητας, αξιοπιστίας και πληρότητας όλων των 
παραδοτέων.  
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Πίνακας Α: Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές 

 

 
Κριτήρια Αξιολόγησης 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Βαθμολογία 
100-110 

Σταθμισμένη 
Βαθμολογία  

Α’ ΟΜΑΔΑ - Αντίληψη, οργάνωση και 
μεθοδολογία   

70% 
  

Τεχνική κατανόηση του έργου και 
συμμόρφωση με τις απαιτούμενες 
τεχνικές προδιαγραφές. 

20% 
  

Κάλυψη των απαιτήσεων, μεθοδολογία 
και οργάνωση παραγωγής . 

30%   

Διασφάλιση της ποιότητας του έργου με 
σαφή περιγραφή των τεχνικών 
χαρακτηριστικών που προτείνονται και 
προάγουν την ποιότητα εκτέλεσης των 
εργασιών και υλικών σε σχέση με το 
τελικό παραδοτέο. 

20%   

Β ΟΜΑΔΑ - Εκτίμηση απόδοσης 30%   

Διαθεσιμότητα και κατανομή των 
ανθρωπίνων πόρων, συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

10%   

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  10%   

Τεχνική συνδρομή – υποστήριξη κατά την 
παραγωγική λειτουργία στα πλαίσια της 
σύμβασης 

10%   

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους να απαντήσουν σε τυχόν 
διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι είναι 
υποχρεωμένοι, επί ποινή αποκλεισμού, να ανταποκριθούν στην πρόσκληση. 

 

13.3.  Διαδικασία Αξιολόγησης 

1.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια: 
(α) Τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών  
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(β) Οικονομική αξιολόγηση των προσφορών  
(γ) Τελική κατάταξη των προσφορών με βάση το μικρότερο Κ/Β  
1.2. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως προσφορά. 
1.3. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής : 

 είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,  

 παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.  

 παρουσιάσουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσματα σε ενδεχόμενες δοκιμές επίδοσης και 
επίδειξης 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα 
καταχωρισθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 
 
Παρατηρήσεις 
 
Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή  μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του προμηθευτή οι 
οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος 
προμηθευτής θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει 
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση. 
 
 
2. Μέθοδος Αξιολόγησης  
 
Συμφερότερη Προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) Κ/Β όπου: 
(α)  Κ = Συνολικό Κόστος υπηρεσιών 
(β) Β = S(βi * σi), δηλαδή το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων 

κάθε ομάδας ή υποομάδας κριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας (σi).  Τα στοιχεία βi και οι αντίστοιχοι συντελεστές σi δίνονται στον παρακάτω 
Πίνακα Α. 

 
Για τις δύο ομάδες βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται 

μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των 
ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Όλα τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολόγησης, 
βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των υπηρεσιών. Η βαθμολογία κάθε 
στοιχείου καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι 
απαιτήσεις της προκήρυξης (γενικοί όροι και τεχνικές προδιαγραφές). Η βαθμολογία αυτή 
αυξάνεται μέχρι βαθμούς 110 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της 
προκήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο 
του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική 
βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 
των στοιχείων και των δύο ομάδων.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που έχει 
τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία. 

Επισημαίνεται ότι για κάθε είδος θα προκύπτει λόγος Κ/Β, όπου Κ είναι το κόστος των 
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προσφερόμενων υπηρεσιών και Β η βαθμολογία που παίρνουν οι υπηρεσίες  σύμφωνα με τα 
κριτήρια αξιολόγησης - πίνακες κριτηρίων / συντελεστών. 

 
 

Άρθρο 14: Η Ισχύς των Προσφορών 

14.1.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για  έξι (6) μήνες, προθεσμία που 
αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν προκύψει θέμα 
παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Επιτροπή θα απευθύνει γραπτώς ερώτημα 
προς τους υποψήφιους, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι  
υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε 
περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις 
συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  παρατάσεις. 

14.2.     Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό  μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, 
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

14.3.     Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο που κρίθηκε ανάδοχος μέχρι 
και την τελευταία οριστική τμηματική παραλαβή της προμήθειας. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: Εγγύηση Συμμετοχής 

 

15.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανόμενου 
ΦΠΑ (ΠΔ 118/2007, Άρθρο 25) ήτοι, 6.000,00€. 

15.2. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα.  

15.3 Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).  
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15.4.Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα 
διακήρυξη υπόδειγμα 2 και να περιλαμβάνει καταρχήν: 

    α. Την ημερομηνία έκδοσης.  
    β. Τον εκδότη. 
    γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
    δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
    ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
   στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψηφίου 
 υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
    ζ. Τους όρους ότι : 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως 
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
 
η. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το προκηρυσσόμενο έργο. 
θ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

 
 Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά 
είναι: 
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 

 (2) ο αριθμός της διακήρυξης 
 (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
 (4) η ημερομηνία έκδοσής της 
 (5) τα στοιχεία του υποψηφίου υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση 
του προμηθευτή από την Υπηρεσία. 

 
15.6.  Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους υποψηφίους, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο 

διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της 
υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο κατωτέρω Άρθρο 21, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη 
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται 
έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. 

15.7.    Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον 
χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο 
διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς 
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υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
οριστικής κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή γενικότερα των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
Στην περίπτωση ένωσης υποψηφίων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 
 

Άρθρο 16: Διαγωνιστική Διαδικασία 

 

16.1. Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς: 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού , η οποία προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 26 του Ν.4024/2011 παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, δημοσία κατά την Παρασκευή 12.09.2014, και ώρα 
10:00, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας – ΕΚΠΑ – Πανεπιστημιούπολη, 2ος όροφος , 
τηλ. 210 727 5012, Fax 210 727 5010 
 
Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο  των εγγράφων, δικαιολογητικών και των 
τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.   
Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα  της 
αντίστοιχης Προσφοράς.   
Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται   σύμφωνα με τα παρακάτω:  
 

Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών και φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

 
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε 

επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού,  με την εξής διαδικασία: 
 
Στο Στάδιο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού αριθμεί, 

μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των  προσφορών και ελέγχει αν 
υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις 
υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι 
υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.  

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους 
δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει 
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική 
προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ 
αυτούς.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
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σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την 
ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί από την πρόσκληση.  

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή  Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, 
δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης. Η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των 
δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Σε κλειστή συνεδρίαση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού 
ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές, λαμβάνοντας υπ’ όψη της 
και τα σχετικά δείγματα.  

 
Σημείωση: 
 
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

 το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, 

 οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον 

υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα 
με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Προκήρυξης, εντός δύο (2) ημερών από την με 
απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση. 

 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του 

σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων 
στοιχείων.  

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται από την Επιτροπή Διενέργειας 
και Αξιολόγησης του διαγωνισμού Πρακτικό  αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των 
Προσφορών.  Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία εγκρίνει ή 
απορρίπτει την εισήγηση της αξιολόγησης. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κοινοποιείται 
στους συμμετέχοντες. 

 

Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος 
των Οικονομικών Προσφορών και ενημερώνει σχετικά με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) - τρεις (3) ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης 
του φακέλου - τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.   

Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να 
παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 
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εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού. 
Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού 
μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών όσων 
κυρίως Προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων 
δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.  

 Σημείωση: 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

 το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, 

 οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον 
υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα 
με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Προκήρυξης, εντός δύο (2) ημερών από την με 
απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση. 

 
Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, μπορεί να 

ζητηθεί εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η 
εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ 
μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση των 
υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών την 
αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει 
διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες 
οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται.  

 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται από την Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης του διαγωνισμού Πρακτικό με το οποίο εισηγείται την αποδοχή ή την 
αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών. 

 

Γ’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Δικαιολογητικών - Κατακύρωση 

 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων  στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, 
με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και 
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δικαιολογητικά που ορίζονται στη Διακήρυξη τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το 
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που 
ορίζεται από σχετική πρόσκληση. 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού διενεργεί την αποσφράγιση και τον έλεγχο του φακέλου 
των δικαιολογητικών μετά από σχετική πρόσκληση η οποία αποστέλλεται τρεις (3) ημέρες προ 
της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου σε όλους όσους δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και παρουσία αυτών.  

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών / ή εξέταση από την 
Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων κατά το προηγούμενο 
στάδιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού συντάσσει το τελικό 
πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών την κατακύρωση του Διαγωνισμού. Η 
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κοινοποιείται σε όλους τους υποψήφιους Αναδόχους. 
 

Άρθρο 17: Δικαιολογητικά για την κατακύρωση 

 
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να 
υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του 
φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση, κατά την διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007.  

Τα δικαστικά έγγραφα και πιστοποιητικά δύνανται να κατατεθούν και σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Ν. 2690/1999. 

 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παρακάτω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του 
υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 
υποψήφιος. 
 
 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  
 
 Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής των ακόλουθων δικαιολογητικών, 
η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. 
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Α. Οι Έλληνες Πολίτες. 

(1) Απόσπασμα Ποινικού  Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : 
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). 
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 
173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
5) υπεξαίρεση 
6) εκβίαση  
7) πλαστογραφία 
8) ψευδορκία 
9) δωροδοκία 
10) δόλια χρεοκοπία  
11)  απάτη 
12)  Παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 35 παρ. 1)  
 
Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αποσπάσματος ποινικού μητρώου  ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από σχετική ένορκη βεβαίωση του 
τελευταίου στην οποία θα δηλώνεται η αδυναμία έκδοσης αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου από αρμόδια αρχή καθώς και ότι δεν έχουν εκδοθεί 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα εις βάρος του 
υποψηφίου. 
 
 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την 
Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : 
 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
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(3)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους  με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  στην επιχείρησή του . Για τη 
διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται   

i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, 
θεωρημένη από αρμόδια αρχή και   

 
(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  
 
(5)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. 
 
(6) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: 
 
 Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημοσίου 
 Ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού 
Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 Ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό δεν έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται 
και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 
 Ότι οι επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 
 Ότι δεν έχουν διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
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Β. Οι Αλλοδαποί. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α. Έλληνες πολίτες 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αποσπάσματος ποινικού μητρώου  ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από σχετική ένορκη βεβαίωση του 
τελευταίου στην οποία θα δηλώνεται η αδυναμία έκδοσης αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου από αρμόδια αρχή καθώς και ότι δεν έχουν εκδοθεί 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα εις βάρος του 
υποψηφίου. 
 
 
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 
 
 

Γ. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α. Έλληνες πολίτες και Β΄ 
Αλλοδαποί 
 
 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου  ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι: 
 
φυσικά πρόσωπα 
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
Πρόεδρος και  Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί του. 
 
και επιπλέον 
 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).  

 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην 
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κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης2, στο μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. 
και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της 
έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση3.  

 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου 
της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 
του Π.Δ. 118/2007).  
 
 
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 
 
 

Δ. Οι Συνεταιρισμοί 

 Κατά περίπτωση,  τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Α. Έλληνες 
πολίτες και Β΄ Αλλοδαποί  
 
και επιπλέον 
 
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 
 

Ε. Ενώσεις υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην 
ένωση (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007).  
 
Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους 
τους προμηθευτές που αποτελούν ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη.  
 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. 

                                                           
2
. Προσοχή: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν 

τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση 

της Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της.  
3
. Προσοχή: Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1990 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 

3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007).    

ΑΔΑ: 7Κ5Φ46ΨΖ2Ν-ΗΣΣ



 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» 
 

 

 

 

 
Σελίδα 43 από 134 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
 
Με την συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

  
www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε υποψήφιο, που 
συμμετέχει στην ένωση. 
 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο.  Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την 
ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικαταστάτη.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 
Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική 
κατάσταση των συμμετεχόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις 
πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση αυτών. Όταν οι 
πληροφορίες αφορούν έναν συμμετέχοντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά 
αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 
συμμετέχων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των 
διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 
 
 

Άρθρο 18: Απόρριψη προσφορών 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 
 

 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και 
αιρέσεις,  

 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, 

 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια 
της παρούσας, 

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε 
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οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, 

 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό πλέον ΦΠΑ της προμήθειας, 

 η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 
60/2007 και τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία,  

 ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην 
παρούσα, 

 ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος του απαιτουμένου στην παρούσα διακήρυξη, 

 παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, 

 δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 
αναφέρονται. 

 

Άρθρο 19: Ματαίωση 

 
 Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  
 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την 
ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται τις προσφορές. Η 
Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος 
να προσφεύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης  του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να 
προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει 
το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, 
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο 
δ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 
118/2007. 
 
 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο μέρος Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 (παρ. 2,α ΙΙ) 
του Π.Δ. 118/2007, και στις από άποψη περιεχομένου αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.  
  
 Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος  
επιλέγεται αυτός που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες 
που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β) 
 Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική 
προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.  
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 Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 
περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής  
 Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή στο άρθρο 8α του 
ιδίου Διατάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον 
υποψήφιο με την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά 
τα  ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με  την  αμέσως επόμενη  και ούτω καθ΄ 
εξής. Αν κανένας από τους υποψηφίους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους συμφερότερη 
προσφορά και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος 
προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 
και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. 
Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα 
ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 
118/07. 
 
 

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 20: 

 
 Ενστάσεις κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σ’ αυτόν 
και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007όπως αυτό ισχύει σήμερα. 
Ειδικότερα: 
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του 
φορέα ως εξής: 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 
 
 Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 
της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση εξετάζεται από αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον 
διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει  τη σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.  
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Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την 
προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους 
της προκήρυξης. 
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.  
 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή 
οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο 
ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 
 Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά  εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και 
εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 
διάστημα τριών (3)  εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος  έλαβε γνώση της σχετικής 
πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό 
όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.  
δ) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα και την πληρότητα των 
δικαιολογητικών του άρθρου 17 του παρόντος μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων 
ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των 
ως άνω δικαιολογητικών. 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον 
ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 
και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες 
μέρες  από τη λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός 
της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, προσκομίζεται παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο 
αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 
(“παράβολα από κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των 
ανωτέρω ποσών.  
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Ο υποψήφιος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 
 

Άρθρο 21:Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις 

 
21.1.   Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου 

υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, 
συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Μέρος Ζ΄, Σχέδιο 
Σύμβασης, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. 

21.2.  Ο υποψήφιος ανάδοχος/  ανάδοχοι καλείται να υπογράψει τη σύμβαση το αργότερο 
μέσα σε 15 μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, Υπόδειγμα 3 (αρ 23 
του ΠΔ118/2007). Αν περάσει η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών χωρίς ο υποψήφιος 
ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 
και Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007. 

21.3.  Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση 
αποστέλλεται τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή 
στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε 
εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και 
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

21.3.  Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή 
κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 
παρούσας.  

21.4.  Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της 
διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της 
συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα 
της διαδικασίας ή της σύμβασης.  

21.5  Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία 
της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και 
η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 
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Κανένας από τους  υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του μετά 
την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  
 (α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.  
 (β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της Εγγύησης  
Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.  

21.6.  Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο 
κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη υπόδειγμα 3 στο Παράρτημα ΙΙ, η 
οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος  που του 
κατακυρώθηκε, χωρίς Φ.Π.Α., ισχύος όση η χρονική διάρκεια της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, πλέον δυο μηνών.  

21.7.    Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  

21.8. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής στον  αναδόχου. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου 
επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της σύμβασης και την οριστική παραλαβή του 
έργου. 
Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και 
μη, αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 

21.9.  Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου 
(Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης) μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο και η 
τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο. Σε περίπτωση τροποποίησης θα 
εξασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου όπως προδιαγράφηκε. 

21.10.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να 
υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν 
καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και 
να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη 
διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο 
επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. 
Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην 
Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση. 

 
 

Άρθρο 22:Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
22.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με 

τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της 
Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
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22.2. Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να 
υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί 
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. 
Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες 
αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή 
του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση 
αυτής. Εφόσον ο Ανάδοχος κατοικεί ή εδρεύει στην αλλοδαπή, ο εκπρόσωπός του και ο 
αναπληρωτής αυτού πρέπει να κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. 

22.3.  Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι μεταξύ άλλων 
εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση 
και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με 
τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

22.4. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα 
εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο καταστατικό του Έργου τότε οι 
αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα 
τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου 
δεν ταυτίζεται με τη Μελέτη Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να 
παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου. 

22.5.  Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

22.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο 
Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

22.7.   Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

22.8.  Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν 
την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως 
στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 
συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 
Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε 
αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους 
του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση 
με άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της 
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με 
άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 
αντικατάσταση. 
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22.9. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 
λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά 
το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες 
τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με 
άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή. 

22.10.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων 
και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα 
Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που 
απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που 
αναλαμβάνει με την παρούσα. Τέτοιου είδους εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί 
μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης προς την Αναθέτουσα Αρχή και 
λήψης σχετικής έγκρισης, που παρέχεται μόνον εγγράφως. Σε καμία δε ανάλογη 
περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η 
Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό 
τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για 
λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν 
προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά 
αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή 
εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) 
η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

22.11. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα 
ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί 
ο Ανάδοχος, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

21.12. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή της εφαρμογής λογισμικού/βάσεως 
δεδομένων μέχρι την οριστική παραλαβή του. 

22.13.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση, τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι 
από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. 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 του 
Έργου. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας του, για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με 
τους ίδιους όρους.  

22.14.  Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά 
εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι 
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης, η 
Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα 
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τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της 
δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη 
κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο. 

22.15.  Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν 
επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση 
οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. 
Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης 
δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν 
γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα 
Αρχή εγκρίνει με Απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η 
πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει την Ανάδοχο ένωση  έκπτωτο.  

22.16. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν 
τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε 
περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 
μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να 
συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από 
μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση 
λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 
περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση. 

22.17.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση 
των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

22.18.    Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες 
παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με 
αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε 
ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά 
στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις. 

22.19.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν 
από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) 
(ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ 
εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, 
ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της 
εκπαίδευσης). 

22.20. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα 
πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 
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22.21. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

 
 Άρθρο 23 : Εμπιστευτικότητα 
 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει 
εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

 Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου 
που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 
(Φορέα Λειτουργίας). 

 Ειδικότερα:  
i) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς 

τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο 
Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή)– υπερκείμενος ή υποκείμενος 
αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την 
προηγούμενη δική του έγκριση. 

ii) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και 
τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή ή/ και του 
Φορέα Λειτουργίας. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι 
γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα 
Λειτουργίας ή την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό 
πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για 
τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

iii) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με 
τα συμφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει με τη 
λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν 
στο Φορέα Λειτουργίας ή / και την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των 
αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση 
του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από 
αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του 
Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

iv) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 
προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και 
καλή λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην 
Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα Λειτουργίας και στα άτομα που ορίζονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων 
αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του 
Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

v) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και 
οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις 
παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση 
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υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο 
Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της 
αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 
απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

vi) Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που 
τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή 
πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά 
φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα 
δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

vii) Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, 
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, 
τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

 
 
 Άρθρο 24 : Πνευματικά Δικαιώματα 
 
24.1. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 

Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και 
δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα 
που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα 
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα 
διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά) πλήρως και απολύτως, εκτός και αν ήδη 
προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

24.2. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην 
κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε 
ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 
έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

24.3. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα 
παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 
παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή οι 
οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις 
εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της 
εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και 
μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης 
μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του 
Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της 
σύμβασης. 

24.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
24.5. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο 

για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί της μελέτης και του λογισμικού, η 
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και 
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εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε 
περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε 
δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη 
αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

 

Άρθρο 25: Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 

 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των ειδών, τους οποίους θα παραδώσουν στους 
χώρους που θα υποδείξει το ΕΚΠΑ.  Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 26: Τόπος Παροχής υπηρεσιών και παράδοση του έργου (παραδοτέων) 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής θα γίνει στους χώρους του αναδόχου, η εγκατάσταση της βάσης 
δεδομένων θα γίνει στην ΗΔΙΚΑ και η εκπαίδευση των διαχειριστών της εφαρμογής θα γίνει στο 
χώρο εργασίας τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και τον πηγαίο κώδικα καθώς και 
τις όποιες αλλαγές-αναβαθμίσεις πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συμβατικής 
υποχρέωσης του αναδόχου. Ο ανάδοχος κατά την όποια αναβάθμιση της εφαρμογής, μετά την 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας δεν θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα της βάσης 
δεδομένων και οι όποιοι έλεγχοι θα γίνονται σε δοκιμαστικά δεδομένα. 
 

Άρθρο 27: Παραλαβή Έργου - Περίοδος Εγγύησης 

 
27.1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνεται σε δύο στάδια,  

 Προσωρινή Παραλαβή η οποία αφορά στην παράδοση των παραδοτέων στους χώρους 
του Πανεπιστημίου 

 Οριστική Παραλαβή  
 Η οριστική  ποιοτική και ποσοτική παραλαβή ορίζεται να γίνει εντός δεκαπέντε (15) 

ημερών από την ημέρα της παράδοσης (προσωρινή παραλαβή των παραδοτέων) 
27.2. Στην περίπτωση που παρατηρούνται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής  των 

παραδοτέων ή και αργότερα, παραδοτέα με ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει 
τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

27.3. Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα 4), η αξία 
της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

27.4. Σε περίπτωση προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το 
παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) 
ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης.  
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27.5. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου 
του Έργου. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με 
τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στην σχετική παράγραφο.  

27.6. Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα 
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

27.7. Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου κατά την 
Περίοδο Συντήρησης θα καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης Συντήρησης, όπου θα 
συμπεριλαμβάνονται και οι, στην παρούσα Διακήρυξη, οριζόμενες ποινικές ρήτρες. 

27.8.  Η Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια της συντήρησης διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί ή να 
επανεντάσσει οποιοδήποτε από τα υπό προμήθεια είδη (λογισμικό) στη Σύμβαση 
Συντήρησης, αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το κόστος συντήρησης. 

27.9.  Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, τα 
συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που θα 
είχαν εάν το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από τη συντήρηση. 

 

Άρθρο 28: Ανωτέρα Βία 

 
28.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. 

28.2.   Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
28.3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών των εγκαταστάσεων 
του αναδόχου. 
Γενική ή μερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 
Πλημμύρα. 
Σεισμός.  
Πόλεμος.  
Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 
Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

28.4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει 
εντός δέκα (10) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά 
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

28.5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 
Αναδόχου τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της 
προμήθειας. 
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Άρθρο 29: Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 

 
  
29.1.   Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων, θα επιβάλλονται  

αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.  
29.2. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται  αναλογικά οι διατάξεις 

του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου». 

29.3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του 
αναθέτοντος. 

29.4. Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. 

29.5. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί − παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, 
κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με το άρθρο 32 του π.δ.118/10.7.2007. 

 

Άρθρο 30: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

 

30.1.    Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά 
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της σύμβασης.  

30.2.  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα 
τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

30.3.       Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, 
να  προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε 
διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 
συμφωνήσουν.  Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω 
Παράγραφο. 
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ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

A1. Γενική Περιγραφή του Έργου 

 

Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού με σκοπό την καταχώρηση, αναδίφηση και 
επεξεργασία δεδομένων ιατρικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη 
Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική 
και Εφηβική Ηλικία». 

Μέσω της εφαρμογής αυτής, οι ιατροί – χρήστες του συστήματος θα καταχωρούν δεδομένα 
ιστορικού ασθενών καθώς και δεδομένα διαδοχικών επισκέψεων που σχετίζονται με το 
παραπάνω πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επιτελικοί χρήστες θα έχουν δυνατότητα επεξεργασίας των 
καταχωρημένων δεδομένων καθώς και παραγωγής αναφορών και στατιστικών αποτελεσμάτων. 

Η όλη εφαρμογή θα φιλοξενηθεί σε servers που θα διατεθούν από την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελείται από τα παρακάτω: 

■ Ανάπτυξη Κεντρικής Βάσης Δεδομένων 

■ Ανάπτυξη συστήματος κρυπτογράφησης και ασφάλειας δεδομένων. 

■ Ανάπτυξη και εγκατάσταση εφαρμογής λογισμικού με αντικείμενο την ηλεκτρονική 
καρτέλα του ασθενούς 

■ Εγκατάσταση/Φιλοξενία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι έως τη λήξη της Πράξης (30/6/2015). 

 

Περιβάλλον του Έργου 

Φορείς Υλοποίησης και Λειτουργίας 

 Δικαιούχος είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ)  

 Φορέας Πρότασης το Υπουργείο Υγείας 

 Φορέας Λειτουργίας το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» (Τμήμα Ενδοκρινολογίας, 

Μεταβολισμού και Διαβήτη) 
 

Σύνοψη του Προγράμματος ΕΣΠΑ 

Η παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα, 
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και έχει πάρει διαστάσεις ‘επιδημίας’ τόσο στη χώρα μας όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.  Στην 
Ελλάδα, το ποσοστό υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία 
ανέρχεται στο 30%. Δεδομένου ότι στη χώρα μας έχουμε περίπου 100,000 γεννήσεις τον χρόνο, 
σε 18 χρόνια (από την γέννηση μέχρι την ενηλικίωση) θα έχουμε 1,800,000 παιδιά και εφήβους 
στη χώρα μας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, αυτή τη χρονική στιγμή, 600,000 παιδιά και έφηβοι 
(30% του 1,800,000) στην Ελλάδα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα.  

Οι επιπλοκές της παχυσαρκίας είναι πολλές και περιλαμβάνουν ινσουλινοαντοχή και διαβήτη 
τύπου 2, υπέρταση, διαταραχές του ενδοθηλίου, καρδιαγγειακά προβλήματα και υπερλιπιδαιμία, 
και ευθύνονται για ένα σημαντικά υψηλό ποσοστό των  δαπανών της δημόσιας υγείας. Καθώς τα 
παχύσαρκα παιδιά ενηλικιώνονται, αντιμετωπίζουν ένα πλήθος ιατρικών προβλημάτων που 
οφείλονται στην παχυσαρκία σε νεώτερες ηλικίες. Η νοσηρότητα και θνησιμότητα που 
συνοδεύουν την παχυσαρκία αυξάνουν επίσης ραγδαία και ευθύνονται για ένα σημαντικά υψηλό 
ποσοστό των  δαπανών της δημόσιας υγείας. Για τούς λόγους αυτούς η παχυσαρκία θεωρείται 
μια από τις πιο σοβαρές απειλές της δημόσιας υγείας τόσο στην χώρα μας όσο και στον υπόλοιπο 
κόσμο.  

Η προοδευτική αύξηση της συχνότητας της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας στη χώρα μας 
υποδηλώνει ότι το ισχύον σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό ως προς την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Αίτια της μη ικανοποιητικής αυτής αντιμετώπισης περιλαμβάνουν:  

1) πλημμελή καταγραφή του δείκτη μάζας σώματος σε παιδιά και εφήβους που 
προσέρχονται σε Παιδιάτρους ή Γενικούς Γιατρούς για οξέα ή χρόνια ιατρικά 
προβλήματα,  

2) έλλειψη σαφούς καθοδήγησης των Παιδιάτρων, Γενικών Γιατρών και άλλων επιστημόνων 
υγείας σχετικά με το πώς θα διακινήσουν ένα υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδί,  

3) έλλειψη συντονισμού των φορέων που εμπλέκονται στην υγεία του παιδιού σχετικά με 
την αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας,  

4) έλλειψη ικανοποιητικής ενημέρωσης των γονέων καθώς και όλων των φορέων που 
σχετίζονται με την εκπαίδευση, τη διατροφή και την άσκηση του παιδιού σχετικά με την 
πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας.  

Για τον λόγο αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο να δοθεί έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην 
αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Αυτός 
είναι ο μόνος τρόπος να βοηθήσουμε αποτελεσματικά στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της 
χώρας μας κατά την ενήλικη ζωή, καθώς και στην ελάττωση του κόστους νοσηλείας τους λόγω 
των επιπλοκών της παχυσαρκίας.  

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης 
παρέμβασης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά την 
παιδική και εφηβική ηλικία, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τόσο τις δομές του υπάρχοντος δημοσίου 
συστήματος υγείας όσο και όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

Το Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία 
Σοφία» θα αποτελέσει Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας 
κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία στην Ελλάδα και θα αναλάβει τον συντονισμό και 
διεκπεραίωση όλων των σχετικών δράσεων.  
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Το Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική 
και Εφηβική Ηλικία θα καταγράψει τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και εφήβους, θα 
συγκεντρώσει πρωτόκολλα θεραπείας και παρέμβασης στο νοσούντα πληθυσμό και θα βάλει τις 
βάσεις για τη διαχρονική παρακολούθηση και αντιμετώπιση όλων των παιδιών και εφήβων με 
υπερβαρότητα και παχυσαρκία από τη γέννηση μέχρι και την ενηλικίωση στην Ελλάδα.  

Στόχοι του έργου είναι:  

1) να καταγράψει τα ανθρωπομετρικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη μάζας 
σώματος, σε παιδιά και εφήβους που προσέρχονται σε Παιδιάτρους ή Γενικούς Γιατρούς 
για οξέα ή χρόνια ιατρικά προβλήματα,  

2) να καθοδηγήσει με σαφήνεια τους Παιδιάτρους, Γενικούς Γιατρούς και άλλους 
επιστήμονες υγείας σχετικά με το πώς θα διακινήσουν ένα υπέρβαρο ή παχύσαρκο παιδί,  

3) να συντονίσει τους φορείς που εμπλέκονται στην υγεία του παιδιού σχετικά με την 
αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας, και  

4) να ενημερώσει επιστήμονες υγείας και γονείς, καθώς και όλους τους φορείς που 
σχετίζονται με τη διατροφή και την άσκηση του παιδιού, σχετικά με την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας. 

 

Χρήστες του Συστήματος 

Οι χρήστες του συστήματος ταξινομούνται ως εξής: 

 Απλοί χρήστες (ιατροί) 

 Επιτελικοί χρήστες 

 Διαχειριστές συστήματος και βάσης δεδομένων 

Οι απλοί χρήστες είναι οι ιατροί οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν την «Εφαρμογή Καταχώρησης, 
Διαχείρισης και Αναδίφησης Δεδομένων» για την καταχώρηση δεδομένων που αφορούν ασθενείς 
και τις επισκέψεις τους σύμφωνα με την περιγραφή λειτουργικών προδιαγραφών που γίνεται σε 
επόμενες παραγράφους. 

Οι επιτελικοί χρήστες είναι επιλεγμένα πρόσωπα τα οποία έχουν ρόλο λειτουργικής διαχείρισης 
και συγκεκριμένα: δυνατότητα ελέγχου των χρηστών, της πρόσβασης και των σταθερών 
στοιχείων των εφαρμογής.  

Οι διαχειριστές συστήματος είναι πρόσωπα με τεχνικές δεξιότητες που αφορούν την 
αντιμετώπιση προβλημάτων και ζητημάτων διαχείρισης του Λειτουργικού Συστήματος και της 
Βάσης Δεδομένων. 

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου  

Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως προκηρύσσεται στην 
παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής η «Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση 
της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου.  
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Περιβάλλον Εγκατάστασης Εφαρμογής 

Η εφαρμογή θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητές (servers) που θα διατεθούν από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε 
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε).  

Από την ΗΔΙΚΑ θα διατεθούν:  

 ΔΥΟ  servers  64bit,  2 cores,  16 GB Ram,  100 GB Hard disk drive 

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

 Πρόσβαση στα Web Services για «ΑΜΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ» και «ΜΗΤΡΩΟ ΙΑΤΡΩΝ». 

Οι servers θα διατεθούν χωρίς λειτουργικό σύστημα, οπότε είναι ευθύνη του αναδόχου να 
εγκαταστήσει λειτουργικό σύστημα και να διαθέσει τις ανάλογες άδειες. Τα ίδια ισχύουν και για 
το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (RDBMS) που θα χρησιμοποιηθεί. Ευθύνη του 
αναδόχου είναι η εγκατάσταση λογισμικού ασφαλείας έτσι ώστε η συνολική εγκατάσταση να 
επιτυγχάνει στη δοκιμασία προσβολής (penetration test) που θα διενεργηθεί από την ΗΔΙΚΑ. 

Μετά την εγκατάσταση και κατά τη λειτουργία της εφαρμογής η ΗΔΙΚΑ θα διενεργήσει δοκιμασία 
προσβολής (penetration test) στην οποία οι 2 servers πρέπει να επιτύχουν. Στην αντίθετη 
περίπτωση ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να θεραπευτεί η παραπάνω 
αδυναμία. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη λειτουργία της εφαρμογής καθώς και την ευθύνη διαχείρισης των 
ΔΥΟ servers ως Διαχειριστής (Administrator) για το χρονικό διάστημα της ανάπτυξης της  
εφαρμογής έως και τη λήξη της περιόδου υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας. 

Το λειτουργικό σύστημα το οποίο θα εγκατασταθεί στους διατιθέμενους εξυπηρετητές (servers) 
είναι επιλογή και ευθύνη του αναδόχου.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να αναφέρουν το λειτουργικό σύστημα που θα εγκαταστήσουν 
καθώς και κατάλογο των λογισμικών και μηχανισμών ασφάλειας που θα υιοθετήσουν. 

Η δαπάνη για το λειτουργικό σύστημα καθώς και τα λογισμικά ασφαλείας που θα 
χρησιμοποιηθούν βαρύνει τον ανάδοχο. 

ΑΔΑ: 7Κ5Φ46ΨΖ2Ν-ΗΣΣ



 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» 
 

 

 

 

 
Σελίδα 61 από 134 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
 
Με την συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

  
www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

Εφαρμογή Καταχώρησης, Διαχείρισης και Αναδίφησης Δεδομένων 

1.1. Μη Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογής 

Εγκατάσταση 

Η εφαρμογή θα πρέπει να λειτουργεί στο λειτουργικό σύστημα που θα επιλέξει να εγκαταστήσει 
στους servers ο ανάδοχος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το λειτουργικό σύστημα το οποίο θα 
εγκατασταθεί στους διατιθέμενους εξυπηρετητές (servers) είναι επιλογή και ευθύνη του 
αναδόχου.  

Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί ως web εφαρμογή με χαρακτηριστικά «Rich Internet Application» και 
θα είναι προσβάσιμη μέσω μιας ip Διεύθυνσης η οποία θα διατεθεί από την ΗΔΙΚΑ. Θα πρέπει να 
εκτελείται σε τρεις ή περισσότερες από τις ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές περιήγησης ιστού 
(web browsers). 

Όλες οι διεπαφές χρήστη (user interface) θα είναι στην ελληνική γλώσσα. 

 

Βάση Δεδομένων 

Για τις ανάγκες της εφαρμογής Καταχώρησης και Διαχείρισης Δεδομένων θα αναπτυχθεί 
κατάλληλη Βάση Δεδομένων βασισμένη σε Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (RDBMS) της 
επιλογής του αναδόχου το οποίο θα πρέπει να είναι ένα από τα ευρέως γνωστά και 
χρησιμοποιούμενα συστήματα. Για την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων ο ανάδοχος θα λάβει 
υπόψη του τις Λειτουργικές και Μη Λειτουργικές Προδιαγραφές της εφαρμογής οι οποίες 
παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους. 

Το σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων θα αξιολογηθεί ως προς τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

 Υποστήριξη ακεραιότητας αναφοράς δεδομένων 

 Υποστήριξη triggers 

 Υποστήριξη database procedures 

 Υποστήριξη κρυπτογράφησης δεδομένων 

 Επεκτασιμότητα 

 Ευκολία διαχείρισης 

 

Κρυπτογράφηση Δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών θα πρέπει να αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων 
κρυπτογραφημένα. Η ανάκτηση των κρυπτογραφημένων δεδομένων θα είναι αυτόματη και 
διαφανής για τον τελικό χρήστη. Η κρυπτογράφηση θα πρέπει να βασίζεται στην ενεργοποίηση 
εγγενών χαρακτηριστικών του Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων. Ο ανάδοχος πρέπει να 
τεκμηριώσει και να εγγυηθεί την ικανοποιητική απόδοση  της εφαρμογής σε συνθήκες 
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πραγματικού χρόνου (κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των δεδομένων on-the-fly). 

Ο ανάδοχος θα περιγράψει και θα τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό εφικτό. Οι 
κωδικοί κωδικοποίησης – αποκωδικοποίησης θα δοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή και 
συγκεκριμένα στην Επιτροπή Παραλαβής του έργου. 

 

Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Τα δεδομένα που διαχειρίζεται η εφαρμογή θα πρέπει προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη 
γνωστοποίηση, αλλοίωση, ή καταστροφή. Ο ανάδοχος θα περιγράψει και θα τεκμηριώσει τον 
τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό εφικτό.   

Η επικοινωνία με τον Server του συστήματος θα γίνεται μέσω πρωτοκόλλων ασφαλείας https και 
SSL (128bit). Τόσο τα UserId όσο και τα passwords των χρηστών αποθηκεύονται σε 
κρυπτογραφημένη μορφή στη βάση δεδομένων.  

Η ασφάλεια του συστήματος θα πρέπει να διασφαλίζεται τόσο σε ό,τι αφορά την πιθανότητα 
απώλειας δεδομένων για οποιοδήποτε λόγο, μέσω του παρεχομένου συστήματος αυτόματης 
λήψης εφεδρικών αντιγράφων, όσο και σε ό,τι αφορά εξωτερικούς κινδύνους, ιούς, κλπ. μέσω 
καταλλήλων συστημάτων προστασίας από ιούς. 

Επίσης, ειδικά σε ό,τι αφορά το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων, τονίζεται η σημασία 
της διασφάλισης της δυνατότητας ανάκαμψης της βάσης δεδομένων σε μια συνεπή κατάσταση 
μετά από πτώση του συστήματος. 

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

 την Ασφάλεια 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 οργανωτικό- 
διοικητικές διαδικασίες. 

Για το 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) 

 την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας του ιατρικού απορρήτου όπως αυτή αποτυπώνεται 
από τον Υπουργείο και τη κείμενη νομοθεσία. (πχ Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας 
Ν3418/2005).  

 τις σύγχρονες εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής - Επικοινωνιών 

 τις βέλτιστες πρακτικές (best practice) στο χώρο της Ασφάλειας στις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής - Επικοινωνιών 
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 τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού 

Στα πλαίσια της εφαρμογής θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να υποστηρίζονται τα παρακάτω: 

 έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήματος, εφαρμογής, εγγράφων, βάσεων 
δεδομένων και αρχείων 

 ασφαλής διαχείριση, καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης 

 δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων που θα έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης 

 κεντρικό σύστημα διαχείρισης χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων 

 καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσης 
δεδομένων και εφαρμογών 

 σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων (data integrity) 

 κρυπτογράφηση για τη μεταφορά δεδομένων πάνω από ανασφαλή δίκτυα 

 δυνατότητες καταγραφής γεγονότων και ενεργειών (event logging) 

Αυτόματη αποσύνδεση 

Εάν μετά την σύνδεση στην εφαρμογή παρέλθει συγκεκριμένος χρόνος αδράνειας χωρίς να 
εκτελεστεί οποιαδήποτε ενέργεια του χρήστη, τότε η σύνδεση πρέπει να διακόπτεται αυτόματα. 
Ο χρόνος αυτός θα πρέπει να είναι κεντρικά ρυθμιζόμενος από συγκεκριμένους (επιτελικούς) 
χρήστες της εφαρμογής. 

 

Απαιτήσεις Ευχρηστίας 

Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του συστήματος πρέπει να είναι η ευκολία και φιλικότητα 
χρήσης. Το περιβάλλον εργασίας πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους εισαγωγής 
δεδομένων ή υποστήριξης των διαδικασιών.  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τις δυνατότητες που 
προσφέρονται σχετικά με την ευχρηστία του συστήματος, για τις χρονοβόρες διαδικασίες όπως 
εισαγωγή δεδομένων με καταχώρηση κτλ. Ο ανάδοχος κατά τη φάση του σχεδιασμού του 
συστήματος θα πρέπει να λάβει υπόψη του διεθνή πρότυπα που αφορούν χαρακτηριστικά όπως 
ευκολία μάθησης, κατανόησης και λειτουργίας του συστήματος (ISO/IEC 25010:2011) καθώς και 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος (ISO/DIS 9241-11). Η υψηλή ευχρηστία 
του συστήματος θα πρέπει να διασφαλίζει όσον αφορά τους χρήστες: 

 αυξημένη απόδοση και παραγωγικότητα 

 μειωμένα λάθη κατά τη χρήση του λογισμικού 

 αυξημένη ακρίβεια της εισαγωγής δεδομένων από το χρήστη και της κατανόησης των 
δεδομένων εξόδου της εφαρμογής 

 μειωμένη ανάγκη για τεχνική υποστήριξη 
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Ο σχεδιασμός των εφαρμογών πρέπει να επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με 
διαδικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις καθημερινές εργασίες τους με ευκολία και 
βεβαιότητα μετά από μια μικρής διάρκειας εκπαίδευση και εξοικείωση με το νέο περιβάλλον. 

Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του συστήματος πρέπει να είναι η ευκολία και φιλικότητα 
χρήσης. Το περιβάλλον εργασίας πρέπει να είναι το οικείο περιβάλλον του διαδικτύου και των 
διαδικτυακών πυλών, η πρόσβαση στο σύστημα να είναι δυνατή μέσα από οποιονδήποτε web 
browser χωρίς εγκαταστάσεις στον χρήστη, όλες οι συνιστώσες διεπαφής με το χρήστη (UI 
components) ακολουθούν το κοινό θέμα εμφάνισης (theme) της εφαρμογής, ενώ υπάρχει ενιαία 
και συνεπής (consistent) διάταξη των στοιχείων κάθε επιμέρους εφαρμογής ώστε να μην 
αποπροσανατολίζεται ο χρήστης. 

Θα πρέπει να παρέχονται μηχανισμοί καταχώρησης δεδομένων οι οποίοι να διαθέτουν 
ενδεικτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 την ομαλή συνέχιση της καταχώρησης στοιχείων στο σύστημα από τον χρήστη, καθώς και 
την αποφυγή διπλών λανθασμένων εγγραφών. 

 κατά την εισαγωγή των στοιχείων να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι διασταύρωσης 
ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, η πληρότητα και η συνέπεια των στοιχείων 

 να υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές σε πεδία φορμών ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης 
κατά την εισαγωγή δεδομένων 

 να χρησιμοποιούνται στο μέγιστο δυνατό λίστες επιλογής δεδομένων 

 η επεξεργασία (εισαγωγή, διαγραφή, μεταβολή) δεδομένων να γίνεται από μια κοινή 
διεπαφή χρήσης και για ομοιομορφία των οθονών αλλά και μεγαλύτερη αξιοπιστία και 
ευκολία στην εισαγωγή νέων πεδίων στις διαχειριζόμενες οντότητες 

 θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος εγκυρότητας κατά την εισαγωγή δεδομένων προς αποφυγή 
λαθών των χειριστών/χρηστών (validation) 

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: 

 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 
πρέπει να είναι συνεπές. Στο επίπεδο των εφαρμογών και διαδραστικών λειτουργιών, 
παρόμοιες λεκτικές και λειτουργικές απεικονίσεις πρέπει να αντιστοιχούν σε ανάλογα 
αποτελέσματα. 

 Αξιοπιστία: Ο χρήστης πρέπει να έχει σαφείς διαβεβαιώσεις αλλά και επίκτητη αντίληψη 
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) 
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 οι πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες 

 η συμπεριφορά του συστήματος είναι προβλέψιμη 

 Απόκριση: Οι λειτουργίες του εσωτερικού δικτυακού κόμβου - Intranet πρέπει να έχουν 

χρόνο απόκρισης  5 sec. Στο χρόνο απόκρισης δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος 
καθυστέρησης που μπορεί να οφείλεται στη δυσλειτουργία του βασικού λογισμικού 
υποδομών του Φορέα. Τα βήματα και οι ενέργειες από την πλευρά του χρήστη για κάθε 
επιθυμητή λειτουργία πρέπει να είναι ελαχιστοποιημένα και ανάλογα με το προφίλ του. 

 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 έτσι ώστε να παρέχεται πρόσβαση στην 
κατάλληλη πληροφορία ανάλογα με τις λειτουργίες και το ρόλο του εκάστοτε χρήστη. 

 Παροχή βοήθειας με tutorials και user guides όπου κριθεί απαραίτητο από τη Φάση 
Ανάλυσης.  

 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. 

 Όλο το περιβάλλον χρήστη (user interface, on-line help, 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 (keyboard shortcuts). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην πρότασή του να περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα 
ακολουθήσει για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των υποσυστημάτων, τεκμηριώνοντας έτσι την 
συστηματική του προσέγγιση για διασφάλιση των παραπάνω αρχών. 

 

Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογής 

 

Στη συνέχεια περιγράφεται η απαιτούμενη λειτουργικότητα της Εφαρμογής Καταχώρησης και 
Διαχείρισης Δεδομένων με τη μορφή σεναρίων χρήσης ή, αλλιώς, περιπτώσεων χρήσης (Use 
Cases). 

Η λειτουργικότητα που παρατίθεται είναι ενδεικτική και η ελάχιστη απαιτούμενη. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει υποχρέωση να περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 
περιπτώσεις χρήσης που θα ενσωματώνονται στην εφαρμογή κατά τρόπο ώστε να 
ικανοποιούνται οι σκοποί του προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
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ΗΛΙΚΙΑ» η γενική περιγραφή της εφαρμογής που ακολουθεί, καθώς και οι απαιτήσεις ασφάλειας 
και ευχρηστίας που προαναφέρθηκαν.  

 

Γενική περιγραφή της εφαρμογής 

Η εφαρμογή διαχειρίζεται την καταγραφή των στοιχείων των ασθενών με σκοπό την αυτόματη 
εξαγωγή θεραπευτικής οδηγίας καθώς και την ιστορική και στατιστική παρακολούθηση των 
δεδομένων που θα συλλεχθούν. 

Η λειτουργία της εφαρμογής συνοπτικά έχει ως εξής: 

Ο ιατρός εγγράφεται στην εφαρμογή δίνοντας μια σειρά από προσωπικά και επαγγελματικά 
στοιχεία και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) λαμβάνει τον κωδικό πρόσβασής του. Ως 
όνομα χρήστη θα χρησιμοποιείται ο ΑΜΚΑ του ιατρού. Η σύνδεση στην εφαρμογή γίνεται 
εισάγοντας τον ΑΜΚΑ ως όνομα χρήστη και ως κωδικό πρόσβασης αυτόν που έχει ληφθεί με 
email. Θα υπάρχει πρόνοια για αποστολή νέου κωδικού πρόσβασης αν αυτός χαθεί. 

Για κάθε ασθενή που καταχωρείται στο σύστημα εισάγονται κάποια προσωπικά και δημογραφικά 
στοιχεία ενώ το στοιχείο μοναδικής ταυτοποίησης είναι ο ΑΜΚΑ του ασθενούς. Τα στοιχεία αυτά 
του ασθενούς εισάγονται από τον πρώτο ιατρό που θα επισκεφθεί ο ασθενής. Ο ασθενής μπορεί 
να επισκεφθεί και άλλους ιατρούς. Το σύστημα πρέπει να αποθηκεύει ως χαρακτηριστικό κάθε 
ασθενούς τον τελευταίο ιατρό που έχει επισκεφθεί. Μετά την εισαγωγή ενός ασθενούς στο 
σύστημα είναι πλέον διαθέσιμη στους ιατρούς η καρτέλα του. 

Η καρτέλα του ασθενούς, εκτός από τα προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία του, περιλαμβάνει 
το ιστορικό του αποτελούμενο από μία σειρά κωδικοποιημένων πληροφοριών αλλά και 
ελεύθερου κειμένου καθώς και όλες τις επισκέψεις που έχει κάνει σε κάθε ιατρό. Για κάθε 
επίσκεψη τηρούνται επίσης δεδομένα τα οποία είναι είτε κωδικοποιημένα είτε ελεύθερο 
κείμενο. Σε κάθε επίσκεψη καταγράφονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία βάρους και ύψους από τα 
οποία, σε συνδυασμό με το ιστορικό, παράγεται η Θεραπευτική Οδηγία. Η Θεραπευτική Οδηγία 
παράγεται βάσει συγκεκριμένου αλγορίθμου ο οποίος βασίζεται στα δεδομένα της επίσκεψης 
καθώς και στο ιστορικό και θα περιγραφεί στη συνέχεια. 

Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στις δυνατότητες επεξεργασίας και διαγραφής δεδομένων. 
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τέτοιοι περιορισμοί είναι οι ακόλουθοι:  

 Ένας ασθενής δεv διαγράφεται από το σύστημα αν έχει καταχωρημένες επισκέψεις.  

 Ένας ιατρός δεv μπορεί να αλλάξει δεδομένα επισκέψεων σε άλλους ιατρούς. Επίσης δεv 
διορθώνει δεδομένα δικής του επίσκεψης μετά την παρέλευση 48 ωρών από την ώρα 
καταχώρησης της επίσκεψης.  

 Ένας ιατρός δεν διαγράφεται από τον κατάλογο χρηστών αν έχει καταχωρημένους ασθενείς 
και επισκέψεις 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα βασικά σενάρια χρήσης ή περιπτώσεις χρήσης (use cases) της 
εφαρμογής. Τα σενάρια αυτά περιγράφουν την απαραίτητη λειτουργικότητα χωρίς να ορίζουν 
απαραίτητα και τον τρόπο υλοποίησης της λειτουργικότητας αυτής. Ο υποψήφιος ανάδοχος, 
ανάλογα με τα εργαλεία ανάπτυξης που θα χρησιμοποιήσει, είναι ελεύθερος να προτείνει και να 
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εφαρμόσει τον βέλτιστο τρόπο υλοποίησης των  

 

Διαδικασία Σύνδεσης (Login)  

1) Το σύστημα εμφανίζει:  

 Λογότυπο και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία για την εφαρμογή. 

 Σύντομες οδηγίες σχετικά με την εγγραφή και είσοδο χρηστών.  

 Πεδίο με τίτλο ΑΜΚΑ  

 Πεδίο με τίτλο Κωδικός Πρόσβασης  

 Επιλογές: <Εισαγωγή στο Σύστημα>, <Εγγραφή στο Σύστημα> και <Έχω ξεχάσει τον κωδικό 
πρόσβασης>. 

2) Ο χρήστης εισάγει τον ΑΜΚΑ του και τον Κωδικό Πρόσβασης που ήδη διαθέτει και επιλέγει 
<Εισαγωγή στο Σύστημα> 

3) Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων πρόσβασης και εμφανίζει την «Σελίδα 
Επιλογής Εργασίας». 

Εξαιρέσεις: 

1. Ο χρήστης δε διαθέτει κωδικό πρόσβασης: 

Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης επιλέγει <Εγγραφή στο Σύστημα> και οδηγείται στη 
«Διαδικασία Εγγραφής»  

2. Ο κωδικός πρόσβασης σε συνδυασμό με τον ΑΜΚΑ δεν είναι έγκυρα: 

Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα και παραμένει στην ίδια οθόνη. 

Στην τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια εμφανίζεται ANTI-BOT service με υποχρέωση 
συμπλήρωσης χαρακτήρων που εμφανίζονται στην οθόνη. 

3. Ο χρήστης έχει χάσει τον κωδικό πρόσβασης : 

Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνει το πεδίο ΑΜΚΑ και επιλέγει <Έχω ξεχάσει τον κωδικό 
πρόσβασης>. 

Το σύστημα δημιουργεί νέο κωδικό πρόσβασης και στέλνει σχετικό μήνυμα στο email του 
χρήστη. 

 

Διαδικασία Αποσύνδεσης (Logout) 

Η επιλογή για Αποσύνδεση πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλες τις σελίδες της εφαρμογής μετά τη 
διαδικασία Σύνδεσης. 

1) Ο χρήστης επιλέγει <Αποσύνδεση>. 

2) Το σύστημα μεταβαίνει στη «Διαδικασία Σύνδεσης». 
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Διαδικασία Εγγραφής  

1) Το σύστημα εμφανίζει προς συμπλήρωση τα εξής πεδία: 

 Επώνυμο  

 Όνομα 

 Ιατρική ειδικότητα 

 ΑΜΚΑ 

 ΑΜ ΤΣΑΥ 

 Ιατρικός Σύλλογος (από λίστα) 

 ΑΜ Ιατρικού Συλλόγου 

 Email 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας 

 ΠΟΛΗ (από λίστα) 

Επίσης εμφανίζει τις επιλογές: <Καταχώρηση> και <Ακύρωση>. 

2) Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία και επιλέγει <Καταχώρηση>. 

3) Το σύστημα: 

 Αποθηκεύει τα παραπάνω στοιχεία, ελέγχει τη μοναδικότητά τους ως προς AMKA. 
ΤΣΑΥ, email (ξεχωριστά για το καθένα). 

 Δημιουργεί κωδικό πρόσβασης για το συγκεκριμένο χρήστη 

 Στέλνει στο email του χρήστη επιβεβαιωτικό μήνυμα στο οποίο περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία που εισήχθησαν καθώς και ο κωδικός πρόσβασης. 

 Εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης, αποκρύπτει την επιλογή <Ακύρωση>  και εμφανίζει 
επιλογή <Συνέχεια>. 

4) Ο χρήστης επιλέγει <Συνέχεια>. 

5) Το σύστημα μεταβαίνει στη «Διαδικασία Εισόδου». 

Εξαιρέσεις: 

1. Ο χρήστης επιλέγει <Ακύρωση>:  

Το σύστημα επιστρέφει στη «Διαδικασία Εισόδου». 

2. Τα δεδομένα δεν είναι έγκυρα: 

Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα και παραμένει στην ίδια οθόνη 

 

ΑΔΑ: 7Κ5Φ46ΨΖ2Ν-ΗΣΣ



 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» 
 

 

 

 

 
Σελίδα 69 από 134 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
 
Με την συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

  
www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

Διαχείριση Χρηστών 

Η λειτουργικότητα αυτή αφορά την εμφάνιση και τροποποίηση στοιχείων των χρηστών της 
εφαρμογής από τους επιτελικούς χρήστες. 

Οι χρήστες διακρίνονται σε: 

 Απλούς χρήστες 

 Επιτελικούς χρήστες 

Απλοί χρήστες είναι οι ιατροί που θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή για καταχώρηση δεδομένων 
επισκέψεων ασθενών στα πλαίσια του σκοπού του προγράμματος. 

Οι επιτελικοί χρήστες είναι λίγοι σε αριθμό τελικοί χρήστες οι οποίοι διαχειρίζονται τα σταθερά 
δεδομένα απαραίτητα για τη λειτουργία της εφαρμογής καθώς και ζητήματα ελέγχου χρηστών 
και πρόσβασης. 

Η λειτουργικότητα της Διαχείρισης Χρηστών δεν περιγράφεται αναλυτικά εδώ αλλά επαφίεται 
στον ανάδοχο να την περιγράψει σύμφωνα με τις δυνατότητες του εργαλείου ανάπτυξης που θα 
χρησιμοποιήσει. 

Η Διαχείριση Χρηστών θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες όπως: 

 Αποκλεισμό χρήστη 

 Χαρακτηρισμό χρήστη ως επιτελικό 

 Παρακολούθηση δραστηριότητας χρήστη 

 

Επιλογή Ασθενούς 

1) Το σύστημα εμφανίζει σελίδα με τα παρακάτω στοιχεία: 

 Πεδίο: ΑΜΚΑ 

 Πεδίο: ΕΠΩΝΥΜΟ  

 Επιλογή <Αναζήτηση>  

 Επιλογή <Καταχώρηση Νέου Ασθενούς> 

2) Ο χρήστης συμπληρώνει είτε τον ΑΜΚΑ είτε αρχικά γράμματα του επωνύμου του ασθενούς 
στα αντίστοιχα πεδία και επιλέγει <Αναζήτηση>. 

3) Το σύστημα εμφανίζει τη σελίδα «Κατάλογος Ασθενών» στην οποία εμφανίζονται επιλεκτικά 
οι καταχωρημένοι ασθενείς ως εξής: 

 Αν έχει συμπληρωθεί ο ΑΜΚΑ εμφανίζεται ένας και μόνο ασθενής, αυτός που αντιστοιχεί 
στον ΑΜΚΑ που εισήχθη. 

 Αν έχουν συμπληρωθεί αρχικά γράμματα επωνύμου, εμφανίζονται οι ασθενείς των οποίων 
το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα που εισήχθησαν. Αν το πλήθος είναι μεγάλο 
εφαρμόζεται κατάλληλη σελιδοποίηση. 
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Εξαιρέσεις: 

1. Ο χρήστης επιλέγει <Καταχώρηση Νέου Ασθενούς>: 

Το σύστημα μεταβαίνει στη σελίδα < Καταχώρηση Νέου Ασθενούς > 

 

Καταχώρηση Νέου Ασθενούς 

1) Το σύστημα εμφανίζει σελίδα με τα παρακάτω πεδία: 

 ΑΜΚΑ  

 Επώνυμο, όνομα, ονόματα πατέρα μητέρας 

 Ημερομηνία γέννησης 

 Διεύθυνση 

 Πόλη, ΤΚ 

 Τηλέφωνα 

 Επιλογή με τίτλο <Αυτόματη Συμπλήρωση>  

 Επιλογές <Καταχώρηση> και <Ακύρωση> 

2) Ο χρήστης συμπληρώνει τα παραπάνω πεδία.  

3) Ο χρήστης επιλέγει <Καταχώρηση>. 

4) Το σύστημα: 

 Ελέγχει ώστε να μην υπάρχει ήδη καταχωρημένος ασθενής με τον συγκεκριμένο ΑΜΚΑ. 

 Δημιουργεί ηλεκτρονική καρτέλα ασθενούς με τα παραπάνω στοιχεία. 

 Μεταβαίνει στη σελίδα «Καρτέλα Ασθενούς» 

Εξαιρέσεις: 

1. Αυτόματη ανάκτηση στοιχείων ασθενούς από ΗΔΙΚΑ: 

Ο χρήστης μετά τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ επιλέγει < Αυτόματη Συμπλήρωση>. 

Το σύστημα μέσω διαλειτουργικότητας ανακτά τα στοιχεία ασθενούς από τη βάση 
δεδομένων της ΗΔΙΚΑ και συμπληρώνει τα υπόλοιπα πεδία. 

Ο χρήστης συνεχίζει από το βήμα 3. 

2. Ο χρήστης επιλέγει <Ακύρωση>: 

Το σύστημα επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα 

3. Ο ΑΜΚΑ υπάρχει ήδη ως καταχωρημένος ασθενής: 

Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο πληροφοριακό μήνυμα και παραμένει στην ίδια σελίδα. 

4. Ο χρήστης επιλέγει <Ακύρωση>: 
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Το σύστημα επιστρέφει στην αμέσως προηγούμενη σελίδα. 

 

Κατάλογος Ασθενών 

Το σύστημα εμφανίζει πίνακα στον οποίο κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε έναν ασθενή. Για κάθε 
ασθενή εμφανίζεται ο ΑΜΚΑ, το ονοματεπώνυμό του και τα ονόματα πατέρα και μητέρας. Επίσης 
για κάθε ασθενή εμφανίζονται οι επιλογές: <Άνοιγμα>, <Επεξεργασία> και <Διαγραφή>. Αν, βάσει 
των κριτηρίων επιλογής, το πλήθος είναι μεγάλο εφαρμόζεται κατάλληλη σελιδοποίηση. 

Με την επιλογή <Άνοιγμα> εμφανίζεται η σελίδα «Καρτέλα Ασθενούς». 

Με την επιλογή <Επεξεργασία> εμφανίζεται σελίδα παρόμοια με αυτή της «Καταχώρησης Νέου 
Ασθενούς» με σκοπό την ενημέρωση των στοιχείων του ασθενούς. 

Με την επιλογή <Διαγραφή> και μετά από προειδοποιητικό μήνυμα, γίνεται διαγραφή του 
ασθενούς. Η διαγραφή δεν επιτρέπεται αν έχουν καταχωρηθεί επισκέψεις στον επιλεγμένο 
ασθενή. 

Στη σελίδα περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες επιλογές έξω από τον πίνακα ασθενών: 

<Επιλογή Ασθενούς> : Οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα. 

<Αποσύνδεση> : Οδηγεί στη Διαδικασία Αποσύνδεσης. 

 

Καρτέλα Ασθενούς 

1) Το σύστημα εμφανίζει μία σελίδα η οποία περιλαμβάνει δύο περιοχές: Πάνω και Κάτω.  

Στην Πάνω Περιοχή εμφανίζονται τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς όπως 
περιγράφονται στην «Καταχώρηση Νέου Ασθενούς». Εμφανίζονται επίσης οι επιλογές: 

 Επιλογή <Growth Chart: Καμπύλη Δείκτη Μάζας Σώματος> 

 Επιλογή <Growth Chart: Καμπύλη Ανάπτυξης>  

Στην Κάτω περιοχή χωρίζεται σε δύο υποσελίδες με μορφή «καρτελών» ή «tabs» ή άλλης 
αντίστοιχης μορφής. Η πρώτη τιτλοφορείται «Ιστορικό» και η δεύτερη «Επισκέψεις». 

2) Το σύστημα εστιάζει στην υποσελίδα «Ιστορικό». 

3) Το σύστημα, στα πλαίσια της υποσελίδας (tab) «Ιστορικό», εμφανίζει για συμπλήρωση ή 
ενημέρωση τα πεδία ιστορικού τα οποία περιγράφονται στο τέλος της Περίπτωσης Χρήσης. 

4) Το σύστημα εμφανίζει επίσης και επιλογή <Αποθήκευση>. 

5) Ο χρήστης συμπληρώνει ή ενημερώνει τα παραπάνω πεδία (θα οριστεί εκ των υστέρων ποια 
από αυτά είναι προαιρετικά) και επιλέγει <Αποθήκευση>. 

6) Το σύστημα αποθηκεύει μόνιμα τα στοιχεία του ιστορικού του ασθενούς. 

7) Ο χρήστης επιλέγει την υποσελίδα (tab) «Επισκέψεις» 

8) Το σύστημα, στα πλαίσια της υποσελίδας (tab) «Επισκέψεις», εμφανίζει κατάλογο 
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επισκέψεων με τη μορφή πίνακα. Κάθε γραμμή του πίνακα περιέχει τα ακόλουθα: 

 Ημερομηνία επίσκεψης 

 Ονοματεπώνυμο ιατρού 

 Δείκτη μάζας σώματος 

 Επιλογή <Τροποποίηση> 

 Επιλογή <Διαγραφή> 

καθώς και ακόμα μία επιλογή εκτός πίνακα με τίτλο <Καταχώρηση Επίσκεψης>. 

9) Ο χρήστης επιλέγει <Καταχώρηση Επίσκεψης>. 

10) Το σύστημα ξεκινά τη διαδικασία «Καταχώρηση – Επεξεργασία Επίσκεψης» στην οποία 
καταχωρούνται τα δεδομένα επίσκεψης που περιγράφονται στο αντίστοιχο σενάριο χρήσης. 

11) Το σύστημα ενημερώνει τα δεδομένα πίνακα - κατάλογο επισκέψεων. 

12) Ο χρήστης επιλέγει <Growth Chart: Καμπύλη Δείκτη Μάζας Σώματος> 

13) Το σύστημα εμφανίζει το διάγραμμα Καμπύλης Δείκτη Μάζας Σώματος με βάση τα 
καταχωρημένα ιστορικά δεδομένα των επισκέψεων. 

14) Ο χρήστης επιλέγει <Growth Chart: Καμπύλη Ανάπτυξης> 

15) Το σύστημα εμφανίζει το διάγραμμα Καμπύλης Ανάπτυξης με βάση τα καταχωρημένα 
ιστορικά δεδομένα των επισκέψεων. 

Εξαιρέσεις: 

1. Στον πίνακα επισκέψεων ο χρήστης επιλέγει <Τροποποίηση>. 

Το σύστημα ξεκινά τη διαδικασία «Καταχώρηση – Επεξεργασία Επίσκεψης» στην οποία 
εμφανίζονται τα δεδομένα της επιλεγμένης επίσκεψης για τροποποίηση. 

2. Στον πίνακα επισκέψεων ο χρήστης επιλέγει διαγραφή. 

Το σύστημα, μετά από προειδοποιητικό μήνυμα, διαγράφει την επιλεγμένη επίσκεψη. 

 

Πεδία Καρτέλας Ασθενούς 

 

Ενδιεκτικά και όχι περιοριστικά 

Α. Στοιχεία παιδιού: 

■ Δημογραφικά στοιχεία: επώνυμο, φύλλο, ημερομηνία γέννησης, όνομα και επώνυμο 
γονέων, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

■ Διάρκεια κύησης, είδος σύλληψης (π.χ φυσιολογική ή εξωσωματική), είδος τοκετού (π.χ. 
φυσιολογικός ή καισαρική) 

■  Βάρος σώματος, μήκος σώματος και περίμετρος κεφαλής κατά την γέννηση, Apgar 
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scores, προβλήματα κατά την νεογνική περίοδο (π.χ. εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών, οξυγονοθεραπεία, ίκτερος κλπ)  

■ Εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί: Καταγραφή του είδους των εμβολίων και της 
ηλικίας του βρέφους, στην οποία πραγματοποιήθηκαν 

■ Ιστορικό σίτισης του βρέφους: Διάρκεια αποκλειστικού θηλασμού, είδος και διάρκεια 
χορήγησης γάλακτος εμπορίου, εισαγωγή ημιστερεών και στερεών τροφών 

■ Ευρήματα κατά την κλινική εξέταση και αξιολόγηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του 
παιδιού 

■ Ανθρωπομετρικά δεδομένα: παρόν σωματικό βάρος, ύψος, περίμετρος κεφαλής και 
Αρτηριακή Πίεση 

Β. Στοιχεία μητέρας/γονέων και Οικογενειακό ιστορικό: 

■ Ιστορικό κύησης της μητέρας: Διάρκεια και είδος κύησης (π.χ. πολύδυμη), είδος 
σύλληψης (π.χ φυσιολογική ή εξωσωματική), είδος τοκετού (π.χ. φυσιολογικός ή 
καισαρική), διαβήτης κύησης, υπέρταση, προσλαμβανόμενο βάρος, κάπνισμα, λήψη 
φαρμάκων, συμπληρωμάτων ή αλκοόλ, διατροφή, άσκηση κλπ. 

■ Ηλικία και επάγγελμα γονέων, ανθρωπομετρικά δεδομένα των γονέων (παρόν σωματικό 
βάρος και ύψος) 

■ Ηλικία, φύλλο και ανθρωπομετρικά δεδομένα αδελφών 

■ Οικογενειακό ιστορικό 

 

Καταχώρηση – Επεξεργασία Επίσκεψης 

1) Το σύστημα εμφανίζει «διαλογικό πλαίσιο» (dialog box) με τα εξής στοιχεία: 

 Βάρος ασθενούς 

 Ύψος ασθενούς 

 Μάζα Σώματος 

 Επιπλέον πεδία που περιγράφονται στην παράγραφο «Επεξήγηση Δεδομένων 
Επίσκεψης» που ακολουθεί. 

 Επιλογή <Καταχώρηση> 

 Επιλογή <Ακύρωση> 

 Επιλογή <Θεραπευτική Οδηγία> 

Τα πεδία δεδομένων είναι είτε κενά όταν ο χρήστης καταχωρεί νέα επίσκεψη είτε 
περιέχουν δεδομένα της επιλεγμένης επίσκεψης όταν πρόκειται για τροποποίηση 
δεδομένων επίσκεψης. 

2) Ο χρήστης πληκτρολογεί το βάρος και το ύψος του ασθενούς καθώς και τα λοιπά στοιχεία 
που είναι διαθέσιμα κατά την ώρα της επίσκεψης και επιλέγει <Καταχώρηση>. 
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3) Το σύστημα υπολογίζει το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) βάσει του τύπου  
ΔΜΣ = Β/Υ2 όπου Β είναι το βάρος σε κιλά και Υ το ύψος σε μέτρα. 

4) Το σύστημα αποθηκεύει ως δεδομένα επίσκεψης τα παραπάνω στοιχεία καθώς και το ΔΜΣ, 
την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και την ταυτότητα του ιατρού στον οποίο 
πραγματοποιείται η επίσκεψη. 

5) Το σύστημα εκτελεί τον «Αλγόριθμο Παραγωγής Θεραπευτικής Οδηγίας» βάσει των 
δεδομένων που περιλαμβάνονται στο ιστορικό και την τρέχουσα επίσκεψη και εμφανίζει τη 
«Θεραπευτική Οδηγία». Ο Αλγόριθμος Παραγωγής Θεραπευτικής Οδηγίας περιγράφεται σε 
άλλο σημείο της διακήρυξης.   

6) Το σύστημα εκτυπώνει τη θεραπευτική οδηγία. 

7) Το σύστημα επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα ή κατάσταση. 

Εξαιρέσεις: 

1. Ο χρήστης επιλέγει <Ακύρωση>: 

Το σύστημα επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα ή κατάσταση χωρίς να αποθηκεύσει ή να 
ενημερώσει δεδομένα επίσκεψης. 

2. Ο χρήστης επιλέγει <Θεραπευτική Οδηγία> 

Το σύστημα εκτελεί τα βήματα 3 και 4 (εμφάνιση ΔΜΣ και παραγωγή και εμφάνιση 
θεραπευτικής οδηγίας). 

Σημείωση:  

Η παραπάνω περιγραφή διεπαφής για τη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης είναι ενδεικτική. Η 
τελική υλοποίησή της είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί λόγω δυνατοτήτων ή περιορισμών του 
συστήματος ανάπτυξης εφαρμογής που θα επιλέξει ο ανάδοχος. Παρόλα αυτά θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα καταχώρησης ή ενημέρωσης δεδομένων επίσκεψης με εύχρηστο 
τρόπο καθώς και ο αυτόματος υπολογισμός του ΔΜΣ και η εξαγωγή της θεραπευτικής οδηγίας 
βάσει του θεραπευτικού αλγορίθμου. 

Επεξήγηση Δεδομένων Επίσκεψης 

Μεταβλητές κοινές για >1 χρονικές στιγμές εξέτασης 

 Βάρος: γέννησης, 6ος, 12ος μήνας, 2ο, 4ο, 6ο , 9ο, 12ο ,15ο , 18ο έτος 

 Μήκος: γέννησης, 6ος  & 12ος μήνας 

 Ύψος: 2ο, 4ο, 6ο , 9ο, 12ο ,15ο , 18ο έτος 

 Περίμετρος κεφαλής: γέννησης, 6ος & 12ος μήνας 

 ΔΜΣ για την τοποθέτηση στις καμπύλες ανάπτυξης και τη λήψη ανατροφοδότησης βάσει 
του αλγόριθμου 
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 Δz-score weight-for-length: 6ος & 12ος μήνας  

Επεξήγηση για το Δz-score 

 Δz-score 6ος μήνας: z-score6ος μήνας- z-scoreγέννησης 

 Δz-score 12ος μήνας: z-score12ος μήνας- z-score6ος μήνας 

Δz-score Κατηγοριοποίηση 

x<-1 Καθυστέρηση πρόσληψης βάρους 

-1≤x≤+1 Μέτρια πρόσληψη βάρους 

x>+1 Ταχεία πρόσληψη βάρους 
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 Είδος σίτισης βρέφους 

o Θηλασμός (Αποκλειστικός, κυρίως μητρικός & συμπληρωματική διατροφή) 

o Διάρκεια θηλασμού 

o Είδος και διάρκεια χορήγησης γάλακτος εμπορίου  

 Απογαλακτισμός: Μήνας εισαγωγής ημιστερεών & στερεών τροφών, είδος 

 Εμβολιασμοί: 6ος, 12ος μήνας, 2ο, 4ο, 6ο , 9ο, 12ο ,15ο, 18ο έτος 

 Ιατρικά προβλήματα: 6ος, 12ος μήνας, 2ο, 4ο, 6ο , 9ο, 12ο ,15ο, 18ο έτος 

 Φαρμακευτική αγωγή6ος, 12ος μήνας, 2ο, 4ο, 6ο , 9ο, 12ο ,15ο, 18ο έτος 

 Χειρουργικές επεμβάσεις: 6ος, 12ος μήνας, 2ο, 4ο, 6ο , 9ο, 12ο ,15ο, 18ο έτος 

 Αλλεργίες: 6ος, 12ος μήνας, 2ο, 4ο, 6ο , 9ο, 12ο ,15ο, 18ο έτος 

o Σε φάρμακα 

o Σε τροφές 

o Σε αέρια σωματίδια 

 Ψυχοκινητική ανάπτυξη: 6ος, 12ος , 18ος , 24ος , 36ος μήνας & 5ο έτος 

 Διατροφή 

o 6ος μήνας  

o 12ος μήνας  

o 2ο έτος 

o 4ο έτος  

o 6ο έτος  

o 9ο έτος 

o 12ο έτος 

o 15ο έτος  

o 18ο έτος 

 

Αλγόριθμος Παραγωγής Θεραπευτικής Οδηγίας 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ο Παιδίατρος θα εισάγει στην ηλεκτρονική καρτέλα του 
παιδιού κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις για εξέταση των βρεφών, παιδιών και εφήβων 
στις προκαθορισμένες περιόδους ο ειδικός θεραπευτικός αλγόριθμος θα καθορίζει κατά 
περίπτωση την ένταση και τη μορφή της θεραπευτικής προσέγγισης ως εξής: 

i. Αν σύμφωνα με τα στοιχεία που θα εισάγει ο Παιδίατρος στην ηλεκτρονική 
καρτέλα του παιδιού κατά την κλινική εξέταση, το λογισμικό εντοπίσει υπέρβαρα 
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ή παχύσαρκα βρέφη, παιδιά ή έφηβους, τότε ο θεραπευτικός αλγόριθμός θα 
κατευθύνει τον Παιδίατρο στο να χορηγήσει στους γονείς οδηγίες για τη 
διατροφή του με στόχο τη βελτίωση του σωματικού του βάρους.  

ii. Η επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπευτικής προσέγγισης θα 
πραγματοποιηθεί μετά από 6 μήνες στη διάρκεια της προγραμματισμένης 
εξέτασης του από τον Παιδίατρο.  

iii. Κατά την επαναξιολόγηση, ο Παιδίατρος θα πραγματοποιήσει εκ νέου μετρήσεις 
μήκους και βάρους σώματος και θα ενημερώσει σχετικά την ηλεκτρονική καρτέλα 
του παιδιού.  

iv. Στην περίπτωση που υπάρχει βελτίωση του σωματικού βάρους θα δίνονται 
συμβουλές για περαιτέρω βελτίωση και διατήρηση του χαμηλότερου σωματικού 
βάρους και θα ορίζεται με τους γονείς ραντεβού για επανεξέταση μετά από 6 και 
12 μήνες.  

v. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βελτίωση του σωματικού του βάρους, ο 
Παιδίατρος θα παραπέμπει τους γονείς για παρακολούθησή του από 
εξειδικευμένο προσωπικό στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους 
Σώματος στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» ή σε  εγκεκριμένα Εξωτερικά 
Ιατρεία Παχυσαρκίας Νοσοκομείων ή σε Κέντρα Υγείας  

vi. Τα παιδιά που θα παραπέμπονται στο Ιατρείο Αντιμετώπισης Αυξημένου Βάρους 
Σώματος στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» ή σε  εγκεκριμένα Εξωτερικά 
Ιατρεία Παχυσαρκίας Νοσοκομείων ή σε Κέντρα Υγείας θα ελέγχονται και θα 
παρακολουθούνται από ομάδων εξειδικευμένων Παιδοενδοκρινολόγων, 
Παιδιάτρων, Διατροφολόγων και Παιδοψυχολόγων, σύμφωνα με ειδικό 
θεραπευτικό αλγόριθμο που θα καθορίζει κατά περίπτωση την ένταση και τη 
μορφή της θεραπευτικής προσέγγισης  

Τα  σενάρια των αλγορίθμων θα δοθούν στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Καταχώρηση Σταθερών Στοιχείων 

Η «Καταχώρηση Σταθερών Στοιχείων» αφορά τη συμπλήρωση πινάκων αναφοράς οι οποίοι έχουν 
ρόλο πηγής δεδομένων για πεδία στα οποία ο χρήστης επιλέγει κάποια τιμή (π.χ. πεδίο Πόλη). 

Επειδή η λειτουργικότητα αυτή δεν είναι εξεζητημένη δεν περιγράφεται αναλυτικά εδώ αλλά 
επαφίεται στον ανάδοχο να την περιγράψει σύμφωνα με τις δυνατότητες του εργαλείου 
ανάπτυξης της εφαρμογής. 

Η λειτουργία αυτή, ή ομάδα λειτουργιών, θα είναι προσπελάσιμη από τους επιτελικούς χρήστες 
μόνο. 

Τονίζεται πάντως ότι για κάθε στοιχείο για το οποίο γίνεται επιλογή από λίστα, η λίστα αυτή θα 
περιλαμβάνεται στα «Σταθερά Στοιχεία» και το περιεχόμενό της θα δημιουργείται ή θα 
τροποποιείται από τους επιτελικούς χρήστες. 
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Βασικές Αναφορές 

Το λογισμικό θα περιλαμβάνει λειτουργίες εξαγωγής αναφορών, με επιλογή δεδομένων  που 
βασίζεται ενδεικτικά σε: 

1.Φύλο (ξεχωριστά αγόρια-κορίτσια) 

2.Ηλικιακή ομάδα  

3.Συνδυασμό φύλου και ηλικιακής ομάδας (δηλαδή ανα ηλικιακή ομάδα αλλά ξεχωριστά για 
αγόρια και κορίτσια) 

4.Κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γονιών 

5.Εθνικότητα 

6.Αν οι γονείς είναι παχύσαρκοι ή όχι (κανένας, ένας ή και οι δύο) 

7.Αν υπάρχουν ή όχι παχύσαρκα αδέλφια (από όσα παιδιά έχουν αδέλφια) 

8.Με το αν υπάρχει υποκείμενο οργανικό πρόβλημα ή όχι 

9.Διάρκεια κύησης (>40w, 37-40w, 34-37w, 30-34w, <30w) 

10.Βάρος γέννησης (NBW >2500, LBW: 1500-2500, VLBW:1000-1500, ELBW<1000, αλλά και 
AGA, SGA, LGA) 

11.Συνδυασμο διάρκειας κύησης και βάρους γέννησης 

12.Θηλασμό (αποκλειστικό ή όχι και διάρκεια αυτού: <6 μήνες, > 6μήνες) 

13.Ηλικία εισαγωγής στερεών τροφών στη βρεφική ηλικία (σε ποιό μήνα) 

14.Κάποιες βασικές διαιτολογικές συνήθειες  

15.Ποιός είναι υπεύθυνος για τη διατροφή του παιδιού (γονείς, γιαγιά, νταντά, σχολείο κλπ) 

16.Την ύπαρξη ή όχι ανθυγιεινών συνηθειών (κάπνισμα, αλκοόλ) 

17.Τη συστηματική άθληση ή όχι 

Η παραπάνω λίστα δεν είναι περιοριστική. Η πλήρης λίστα θα καθοριστεί με την ανάληψη του 
έργου. 

 

Εξαγωγή Δεδομένων 

Το σύστημα θα περιλαμβάνει λειτουργία εξαγωγής δεδομένων ασθενών και επισκέψεων για 
χρήση από τους τελικούς επιτελικούς χρήστες της εφαρμογής. Το μοντέλο δεδομένων που θα 
παρουσιάζεται στους τελικούς αυτούς χρήστες θα πρέπει να είναι συμβατό με τις έννοιες του 
περιβάλλοντος εργασίας τους, την ιατρική ορολογία καθώς και τους σκοπούς του προγράμματος 
ΕΣΠΑ στο οποίο εντάσσεται.  

Η εξαγωγή των δεδομένων θα γίνεται σε μορφή Excel ή απλού κειμένου με δυνατότητα 
αποθήκευσης στον τοπικό υπολογιστή. 
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Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 

Γενικές Αρχές 

Αρχιτεκτονική 

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν την αρχιτεκτονική ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων 
σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο θα πρέπει να είναι: 

1. Ανοικτή αρχιτεκτονική (open architecture), δηλαδή υποχρεωτικά χρήση ανοικτών προτύπων 
που θα διασφαλίζουν: 

 Ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου των προς προμήθεια εφαρμογών 
των επιμέρους υποέργων του νέου πληροφοριακού συστήματος 

 Επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 

 Εφικτή η εύκολη επικοινωνία, διασύνδεση ή και ολοκλήρωση με τρίτες εφαρμογές ή και 
υποσυστήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν 
την ολοκλήρωση/διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τεκμηριώνεται η δυνατότητα 
ολοκλήρωσης/διασύνδεσης με εφαρμογές και δεδομένα που ενσωματώνουν την 
επιχειρησιακή λογική με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών 

 Διασύνδεση/επικοινωνία με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards (XML, 
SOAP, UDDI κλπ.), 

2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές 
επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών 
τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 

3. Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ 
κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου 
και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του. Σύμφωνα με αυτό, τα 
δεδομένα και το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης του συστήματος αποθηκεύονται σε Βάσεις 
Δεδομένων (Database Servers), ενώ το λογισμικό και οι εφαρμογές των χρηστών που 
προσφέρονται μέσω δικτυακής πύλης, θα εκτελούνται σε εξυπηρετητές εφαρμογών 
(application servers). Οι χρήστες, αφού πρώτα πιστοποιηθούν, θα έχουν πρόσβαση στις 
εφαρμογές μέσα από web browser σε “thin clients” (προσωπικούς υπολογιστές που τρέχουν 
τους διαδεδομένους web browsers, π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ή άλλα 
ισοδύναμα). 

4. Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη 
απόδοση των συστημάτων που θα προσφερθούν. 

5. Κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική (thin client - fat server) με χρήση τεχνολογίας Web. 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος, όπως ειδικότερα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης, την προσφορά του Αναδόχου καθώς και τη Μελέτη Εφαρμογής, θα πρέπει να 
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ικανοποιεί βασικές τεχνικές απαιτήσεις, όπως: 

 Διαθεσιμότητα: παροχή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη συγκεκριμένης διαθεσιμότητας. 

 Επεκτασιμότητα (Scalability): ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων 
χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος. 

 Ασφάλεια: προστασία από κινδύνους, ιούς, παραβίαση πρόσβασης, δημοσίευση 
εσφαλμένων δεδομένων. 

 Αξιοπιστία: ακρίβεια και συνέπεια παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Ευκολία διαχείρισης: παρακολούθηση των διαδικασιών για διασφάλιση ποιοτικής παροχής 
υπηρεσιών. 

 Υποστήριξη ανοικτών προτύπων: εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της μελλοντικής 
επέκτασης του συστήματος. 

 

Ανάπτυξη Εφαρμογής 

Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλή ασφάλεια, διαθεσιμότητα και 
υψηλή ανοχή σε σφάλματα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να 
διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η λειτουργία του και να καλύπτει τις ανάγκες καταγραφής για το 
σύνολο της επικράτειας, αλλά και τις ανάγκες άμεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης στις 
πληροφορίες που θα παρέχονται. 

Επίσης, σχετικά με τον χρόνο διατήρησης των δεδομένων, το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση 
να τηρεί τα δεδομένα συνεχώς, για τα οποία θα υπάρχει άμεση πρόσβαση. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει στην προσφορά του να τεκμηριώσει, τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά θα 
παρουσιάζονται στους χρήστες (τη διαμόρφωση των αναφορών [reporting format], κτλ.), τα 
αντίστοιχα παρεχόμενα έντυπα, καθώς επίσης και τον τρόπο εξαγωγής των δεδομένων αυτών, 
ειδικά στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται ειδικού τύπου αναφορές.  

Θα πρέπει να διασφαλίζονται τα παρακάτω: 

 Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και 
πρωτόκολλα. 

 Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων. 

 Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

 Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα. 

Σε ότι αφορά στα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών απαιτείται: 

 Χρήση γραφικού περιβάλλοντος για τη διεπαφή του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την 
αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. 

 Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help). Μηνύματα 
λαθών (error messages) και ειδοποίηση των χρηστών με όρους που τους είναι οικείοι. 

 Χρησιμοποίηση από την χρήστη συγκεκριμένων προσχεδιασμένων σεναρίων ανάλυσης ή 

ΑΔΑ: 7Κ5Φ46ΨΖ2Ν-ΗΣΣ



 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» 
 

 

 

 

 
Σελίδα 81 από 134 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
 
Με την συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

  
www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

και αναφορών που θα περιέχουν πληροφορίες για την ανάλυση των βασικών διαδικασιών 
των Διευθύνσεων, καθώς και τη δημιουργία ad-hoc αναλύσεων ή και αναφορών για την 
ανάλυση συγκεκριμένων παραμέτρων και υποθέσεων. 

 Άμεση σύνδεση των σεναρίων ανάλυσης και αναφορών κατά τη δημιουργία τους με 
επίπεδα ταυτοποίησης (authorization) και ασφάλειας. 

 Στατιστική επεξεργασία στοιχείων. 

 Άμεση ανταλλαγή επεξεργάσιμων στοιχείων από και προς εφαρμογές υποστήριξης 
εργασιών γραφείου. 

 Συνδυασμός και επεξεργασία στοιχείων τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές 
πληροφόρησης. Η ανάλυση και παρουσίαση των πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται με την 
κατά περίπτωση πιο πρόσφορη μορφή (πίνακες, γραφήματα, στατιστικά κ.λ.π.). 

 Εξαγωγή του συνόλου των αναφορών και των στατιστικών του συστήματος σε διαφορετικές 
ηλεκτρονικές μορφές αρχείων για την κατά περίπτωση καλύτερη αξιοποίησή τους (π.χ. 
ιστοσελίδες, απλό κείμενο, έγγραφα PDF, έγγραφα Word / Excel ή ισοδύναμα αυτών, 
σχεσιακοί πίνακες, κ.τ.λ.). 

Για διασφάλιση της απρόσκοπτης εξέλιξης και υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να 
διασφαλιστούν τα εξής: 

 Η ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών και εξοπλισμού ώστε η ομάδα έργου να υλοποιήσει 
με επιτυχία το έργο. 

 Η διασφάλιση των απαραίτητων διαδικασιών επικοινωνίας, συλλογής και διαχείρισης 
πληροφοριών και δεδομένων, διαχείρισης της εχεμύθειας και του απόρρητου των 
πληροφοριών που θα διαχειριστεί ο ανάδοχος. 

 Η ύπαρξη των κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων (λογισμικό και μη) συλλογής και 
επεξεργασίας δεδομένων και πληροφοριών. 

 Η διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων και η κατάλληλη διαχείριση και επίλυση των 
όποιων προβλημάτων ή διαφωνιών, 

 Ο κατάλληλος, αποτελεσματικός και ρεαλιστικός προγραμματισμός και διαχείριση του 
έργου. 

 Η μεταφορά τεχνογνωσίας με στόχο την εκ των υστέρων αποτελεσματική διαχείριση του 
συνολικού έργου από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για την κάλυψη των απαιτήσεων του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει άδειες χρήσης για 
τουλάχιστον 1 developer (μέλος της ομάδας διαχειριστών συστήματος και βάσης δεδομένων) 
όλων των περιβαλλόντων λογισμικού που θα χρησιμοποιήσει σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των 
εφαρμογών και τα οποία θα είναι απαραίτητα για την αποδοτική συντήρηση και τροποποίηση 
των εφαρμογών από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. Η υποχρέωση 
αυτή αναφέρεται σε εργαλεία ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης, εκσφαλμάτωσης και 
συντήρησης.  
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Ασφάλεια και Ακεραιότητα Δεδομένων 

Η ασφάλεια των δεδομένων εκλαμβάνεται εδώ κυρίως ως αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης σε αυτά. Στα πλαίσια αυτά, οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει κατ’ ελάχιστο να 
ικανοποιεί το σύστημα είναι: 

 Διαμεσολάβηση  firewall για τη διασύνδεση της ιστοθέσης στο Internet, καθώς και την 
απομακρυσμένη πρόσβαση για διαχείριση περιεχομένου.  

 Ταυτοποίηση (authentication) κατά την εισαγωγή στο σύστημα όπου αυτό είναι απαραίτητο 
(όπως π.χ. στο περιβάλλον διαχείρισης). Η ταυτοποίηση σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται 
με χρήση username/password και πρόσθετο έλεγχο για περιορισμό πρόσβασης μέσω 
διεύθυνσης IP και domain name. 

 Ενεργοποίηση των μηχανισμών ταυτοποίησης που παρέχει η βάση δεδομένων (database 
authentication) επιπλέον τυχόν ταυτοποίησης από το λειτουργικό σύστημα. 

 Καταγραφή ενεργειών χρηστών (logging) και έκδοσης στατιστικών στοιχείων πρόσβασης. 

Η ακεραιότητα των δεδομένων έχει κυρίως την έννοια της αποφυγής προβλημάτων, τα οποία 
μπορεί να προκληθούν είτε από την παραμονή εγγραφών χωρίς νόημα στη βάση δεδομένων είτε 
από τυχαία γεγονότα όπως πτώση (crashing) του συστήματος. Διασφαλίζεται αφενός με την 
επιλογή κατάλληλων εργαλείων ανάπτυξης και αφετέρου με την τακτική εκτέλεση κατάλληλων 
διαχειριστικών εργασιών όπως κατωτέρω: 

 Ανάπτυξη των εφαρμογών σε σχεσιακή βάση δεδομένων (relational database) με χρήση 
κανόνων και μηχανισμών διασφάλισης της ακεραιότητας (referential integrity) των 
δεδομένων. 

 Διατήρηση του συνόλου των δεδομένων σε κεντρική βάση (ασφαλές περιβάλλον) και 
ανάπτυξη μηχανισμών πρόσβασης μόνο με εξουσιοδότηση. 

 Χρήση transactions στις περιπτώσεις απομακρυσμένης πρόσβασης (μέσω internet) για την 
εισαγωγή δεδομένων. 

 Καθορισμός και πιστή τήρηση ενός προγράμματος διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας 
(backup scheme) σε πολλαπλά επίπεδα (ημερήσιο / εβδομαδιαίο / μηνιαίο). 

 Τακτική χρήση εργαλείων συντήρησης της βάσης (π.χ. compacting). 

Τήρηση ιστορικών αρχείων (log files) για τις εργασίες backup και συντήρησης όπως αναφέρονται 
στις προηγούμενες παραγράφους. 

 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Στα πλαίσια του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης 
προσωπικού διάρκειας 50 ωρών εκπαιδευτή.  

Στην τεχνική του προσφορά ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει Σχέδιο Εκπαίδευσης για τις 
υπηρεσίες εκπαίδευσης το οποίο θα έχει ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας στους 
επιτελικούς χρήστες και στους διαχειριστές έτσι ώστε: 
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 Να κατανοήσουν τις λειτουργίες των εφαρμογών, των συστημάτων και των συνοδευτικών 
εργαλείων διαχείρισης 

 Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία ανάλογα με το επιχειρησιακό τους ρόλο 

 Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στη χρήση εγχειριδίων και άλλων βοηθητικών υλικών 
που απαιτούνται για την εγκατάσταση, συντήρηση, διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του 
συστήματος 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες: 

 Εκπαίδευση επιτελικών χρηστών 

 Εκπαίδευση διαχειριστών συστήματος και βάσης δεδομένων 

 

Υποστήριξη πιλοτικής λειτουργίας 

 

Θα υποστηριχτεί η λειτουργία του συστήματος και των χρηστών κάτω από πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα.  

Η υποστήριξη κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνει: 

 Συνεχή και επιτόπια παρουσία στελέχους του αναδόχου στους εμπλεκόμενους φορείς.  

 Αποσφαλμάτωση των εφαρμογών 

 Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών 

 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες 

 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών 

 Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, κλπ. 

 Υποστήριξη της λειτουργίας των Servers (backup / disaster recovery policy / security). 

 On the job training 

 Αξιολόγηση συστήματος (αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας του 
συστήματος) 

 

Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας - Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής 
Λειτουργίας 

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Συντήρησης αφορούν σε Υπηρεσίες με στόχο την εξασφάλιση της 
καλής λειτουργίας (end to end) του συνόλου του τυποποιημένου λογισμικού και των εφαρμογών, 
την άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και την άμεση 
αποκατάσταση των βλαβών/προβλημάτων τηρώντας τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας 
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O Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Συντήρηση λογισμικού και εφαρμογών 

o Εντοπισμός αιτιών βλαβών/δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν 
τεκμηριωμένης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος - που 
προσδιορίζεται στην Σύμβαση του Αναδόχου - από την αναγγελία εφόσον αυτά 
δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η 
πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού ορίου θα επιβάλλονται οι ανάλογες ρήτρες, όπως 
προβλέπονται στη Σύμβαση του Αναδόχου 

o Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισμικού, μετά από έγκριση 
της ΕΠΠΕ.  

o Σε περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης των έτοιμων πακέτων 
λογισμικού, μετά από έγκριση της ΕΠΠΕ, συνεπάγεται την ανάγκη επεμβάσεων 
στις εφαρμογές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει τις 
επεμβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

o Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα 
συστήματα, κ.λ.π., με τις νεώτερες εκδόσεις. 

o Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή 
τροποποιήσεων των εγχειριδίων λογισμικού. 

o Ανανέωση Αδειών Χρήσης των έτοιμων πακέτων λογισμικού. 

 Τεχνική υποστήριξη  

o Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω λειτουργίας Helpdesk. 

o On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να 
επιλυθούν απευθείας και οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης 
(Helpdesk), πρέπει να προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την 
απαιτούμενη λύση επιτόπου. 

 

Απομεμακρυσμένη πρόσβαση 

 

Για τις ανάγκες της υποστήριξης της πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας καθώς και της 
μετέπειτα συντήρησης ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει κάθε αναγκαίο λογισμικό το οποίο θεωρεί 
πρόσφορο για την απομεμακρυσμένη πρόσβαση στους servers που θα διατεθούν. Σημειώνεται 
ότι η πρόσβαση στους servers της ΗΔΙΚΑ είναι εφικτή τις εργάσιμες ώρες μόνο (7:00 – 15:00) 

 

Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 
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Ως Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ορίζεται η συνολική Περίοδος μέσα στην οποία ο 
ανάδοχος προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης, μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου. Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την Οριστική 
Παραλαβή του Έργου.  

Ο Ανάδοχος, με ποινή αποκλεισμού, οφείλει στην οικονομική προσφορά του να καθορίσει 
επακριβώς την χρονική διάρκεια (σε έτη) για την οποία μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες 
συντήρησης και υποστήριξης πέραν της περιόδου εγγυήσεως και το κόστος αυτής σε ετήσια 
βάση. 

Το κόστος συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό του Έργου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο Φορέας, να υπογράψει ετήσια Σύμβαση 
Συντήρησης και Υποστήριξης, μετά το τέλος της προσφερόμενης από αυτόν Περιόδου Εγγύησης 
Καλής Λειτουργίας, με τίμημα το ετήσιο κόστος που αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά του. 

Οι υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας αφορούν στο σύνολο του Έργου, παρέχονται σε 
περιβάλλον Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών και παρέχονται δωρεάν. 

Σημείωση: Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων Αναδόχων να προσφέρουν Περίοδο 
Εγγύησης μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, όμως αυτή θα πρέπει να καλύπτει το 
σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών. 

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα Λογισμικού για το 
διάστημα εγγύησης. 
Η ανταπόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι: 
■ Εντός τριών (3) ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε 

από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 08:00 μέχρι 13:00 
■ Η το πρωί (08:00 η ώρα), της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός 

των πιο πάνω ημερών και ωρών 
Για την αποκατάσταση της βλάβης: 
■ Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για την έναρξη αποκατάστασης της βλάβης είναι 24  
ώρες. 
Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει 
αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με 
όμοια (ή ισοδύναμη τεχνικά) μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο 
λογισμικό εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού, καθ’ όλη την 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης. 
Παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν 
προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email). 
 

Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας και της Περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας σε πραγματικές 
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επιχειρησιακές συνθήκες και της Περιόδου Εγγύησης. 

Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του 
Συστήματος, η ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες δυσλειτουργιών και η αποκατάστασή 
τους, εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. 

 

Ορισμοί 

Ως Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ) ορίζεται το διάστημα μεταξύ 08:00 και 17:00 κάθε εργάσιμης 
ημέρας. 

Ως Επιπλέον Ώρες Κάλυψης (ΕΩΚ) ορίζονται τα διαστήματα μεταξύ 00:00 και 08:00, 17:00 και 
24:00 και οι επίσημες αργίες. 

Ως Απαιτούμενος Χρόνος Λειτουργίας ορίζεται το άθροισμα των απαιτούμενων ωρών καλής 
λειτουργίας στο χρονικό διάστημα μέτρησης. 

Ως Χρόνος απόκρισης αναγγελίας βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας ορίζεται το διάστημα από 
την αναγγελία του προβλήματος μέχρι την απόκριση του από τον Ανάδοχο. 

Ως Χρόνος αποκατάστασης / δυσλειτουργίας (time to restore - TTR) ορίζεται ο χρόνος που 
απαιτείται για την επισκευή ενός είδους βλάβης από τη στιγμή που εντοπίζεται και αναγγέλλεται 
η συγκεκριμένη βλάβη. Οι TTR των ειδών που προσφέρει ο Ανάδοχος αναφέρονται στην 
προσφορά του και είναι δεσμευτικοί. Εάν το χρονικό διάστημα μέχρι την αποκατάσταση είναι 
μεγαλύτερο του προβλεπομένου, οι ώρες καθυστέρησης υπολογίζονται στο χρόνο εκτός 
λειτουργίας. 

 

Τύπος υπολογισμού ποσοστού διαθεσιμότητας (Δ) 

Το ποσοστό διαθεσιμότητας (Δ) υπολογίζεται με τον τύπο: 

)(

)( - )(
*100

ςΛειτουργία Χρόνος οςΑπαιτούμεν

τουργίαςσης/δυσλειαποκατάστα ΧρόνοςςΛειτουργία Χρόνος οςΑπαιτούμεν
 

όπου: 

 Το χρονικό διάστημα αναφοράς είναι 30 μέρες ανά μήνα, δηλ. 30 x 24 = 720 ώρες. 

 Απαιτούμενος χρόνος λειτουργίας είναι το άθροισμα των απαιτούμενων ωρών καλής 
λειτουργίας στο χρονικό διάστημα αναφοράς. 

 Χρόνος δυσλειτουργίας είναι το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της δυσλειτουργίας 
μέχρι την αποκατάστασή της.  

 Χρόνος αποκατάστασης δυσλειτουργίας: η δυσλειτουργία θα πρέπει να αποκαθίσταται 
εντός 24 ωρών από την αναγγελία της, σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται ρήτρες 
(βλ. παρακάτω). Εάν το χρονικό διάστημα μέχρι την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας 
είναι μεγαλύτερο των 24 ωρών, οι ώρες καθυστέρησης στο διπλάσιο υπολογίζονται στο 
χρόνο δυσλειτουργίας. Θεωρείται ότι η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας της Κατηγορίας Α 
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επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του συστήματος (εξοπλισμός και 
λογισμικό) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται στον 
προσδιορισμό της ρήτρας. 

 

Τα Επίπεδα Σοβαρότητας Προβλήματος  

 Επείγον: Απαιτείται άμεση επέμβαση. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται και δεν 
επιτρέπουν την λειτουργία μέρους ή/και του συνόλου των προσφερομένων υπηρεσιών και 
θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. 

 Υψηλή: Απαιτείται ταχεία επέμβαση. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται σε κρίσιμες 
υπηρεσίες λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης, χρονικά ευαίσθητες που θα 
καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. 

 Μέτρια: Απαιτείται επέμβαση. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται σε μη κρίσιμες 
υπηρεσίες λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης, όχι χρονικά ευαίσθητες που θα 
καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. 

 Χαμηλή: Δίχως σημαντικό αντίκτυπο. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται σε 
μεμονωμένες υπηρεσίες λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης, δίχως αντίκτυπο στην 
ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών 

Χρόνος απόκρισης αναγγελίας βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας 

Για τις δυσλειτουργίες του συστήματος θα ειδοποιούνται τεχνικοί που θα έχουν προκαθορισθεί 
για το σκοπό αυτό, ενώ η σχετική αναγγελία θα πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή email. Ο 
χρόνος απόκρισης είναι: 

 τέσσερις (4) ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή και στο διάστημα από 09:00 π.μ. μέχρι 17:00 μ.μ. 

 στις 09:00 π.μ. της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η αναγγελία έγινε εκτός των 
ανωτέρω ημερών και ωρών 

 στις 9:00 π.μ. της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η αναγγελία έγινε από Παρασκευή 
μέχρι Κυριακή. 

Μετά την πάροδο των παραπάνω χρόνων απόκρισης οι επιπλέον χρόνοι θα προσμετρώνται στους 
χρόνους αποκατάστασης. 

 

Χρόνοι Αποκατάστασης Προβλήματος 

Κατηγορία Σοβαρότητας 
Προβλήματος 

Χρόνος Αποκατάστασης από τη στιγμή της 

απόκρισης [ώρες], ανά πρόβλημα 

 Κ.Ω.Κ Ε.Ω.Κ 

Χαμηλή (R1) 36 72 
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Μέτρια (R2) 12 24 

Υψηλή (R3) 8 16 

Επείγον (R4) 4 8 

 

Ανεκτό Ποσοστό Διαθεσιμότητας 

Για τις ΚΩΚ, το ανεκτό ποσοστό διαθεσιμότητας ορίζεται σε μηνιαία βάση ως: 

 στο 99,999% για την Κατηγορία Α. Η προληπτική συντήρηση και τυχόν αναβαθμίσεις θα 
πρέπει να γίνονται εκτός ΚΩΚ, διαφορετικά θα θεωρούνται χρόνος εκτός λειτουργίας 

 στο 99,9% για την Κατηγορία Β. Η προληπτική συντήρηση και τυχόν αναβαθμίσεις θα 
πρέπει να γίνονται εκτός ΚΩΚ, διαφορετικά θα θεωρούνται χρόνος εκτός λειτουργίας. 

 

Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες 

Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου Χρόνου Βλάβης (μη διαθεσιμότητας) για κάθε 
επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας) θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το 
μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

 0,02% επί του συμβατικού τιμήματος  

 0,2% επί του ετήσιου κόστους συντήρησης του συστήματος. 

 

Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

 

Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά 
ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα  ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο 
του έργου όσο και το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών & παράδοσης 
προϊόντων.  

Η μεθοδολογία που προτείνει ο Ανάδοχος πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, 
μεθόδους και πρότυπα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση & 
παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη 
στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση που θα ακολουθήσει σε 
όλα τα στάδια του έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες, κλπ.), τις διαδικασίες μεταφοράς 
τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις ενδεχόμενες 
επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο 
πρόσβασης σε σχετικές με το έργο σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων, κλπ.  

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και 
την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο απ' αυτόν χρόνο. 
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Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο:  

 Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το 
έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, 
όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, και ο προσφέρων 
υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών.  

 Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του έργου. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την προτεινόμενη μεθοδολογία σε ότι αφορά 
τις διαδικασίες εκπόνησης μελετών, ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης 
εφαρμογών, παροχής υπηρεσιών, κλπ, και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την 
υποστήριξη των διαδικασιών αυτών.  

 Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες, 
όπως αυτές αναφέρονται στις προδιαγραφές του έργου.  

 Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά 
προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού και την προτεινόμενη 
μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου.  

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις 
υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου.  

Μέθοδοι και Τεχνικές  Υποστήριξης 

Θα πρέπει να προσφερθούν μια σειρά υπηρεσιών ενημέρωσης & συμβουλευτικής υποστήριξης 
από εξειδικευμένους μηχανικούς προς τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής με στόχο την 
μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική διαχείριση της υποδομής και 
των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ 
ελάχιστον να παρακάτω: 

 Έμπρακτη βοήθεια (αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και quality assurance) και καθοδήγηση σε 
θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης λύσεων βασισμένων στα προϊόντα και 
τεχνολογίες της προσφερόμενης λύσης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή ή 
νέα υλοποίηση θα είναι η ενδεδειγμένη και όσο το δυνατόν αρτιότερη. 

 Ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε παρόμοιες υλοποιήσεις, 
τόσο όσον αφορά το τεχνικό όσο και επιχειρησιακό μέρος. 

 Ενημέρωση των αρμοδίων στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής για τις τελευταίες δυνατότητες 
και τα νέα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των τεχνολογιών που περιλαμβάνονται στην 
προσφερόμενη λύση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο των προσφερόμενων 
ανθρωποωρών υποστήριξης με τον τρόπο που αυτή επιθυμεί, επιλέγοντας δυναμικά 
οποιονδήποτε συνδυασμό από τις παραπάνω υπηρεσίες σε οποιοδήποτε ποσοστό ωρών, 
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της. 
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Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά 
λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές 
εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους 
(ρόλοι / ομάδες έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 
Μηνιαίες Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες 
εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 

 η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου 

 η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα 
διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση.  

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά 
Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη έκδοση του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες 
συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που 
διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΕΠΠΕ. 

Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

Ο ανάδοχος στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να παρουσιάσει ένα πλήρες και λειτουργικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων που να περιλαμβάνει:  

 Την μεθοδολογία, τα  εργαλεία και τις πηγές των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για 
την διαχείριση κινδύνων στο έργο. 

 Τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκομένου στο έργο αναφορικά με την 
διαχείριση των κινδύνων. 

 Τις χρονικές φάσεις ή σημεία ελέγχου στο έργο που θα γίνεται ή θα επικαιροποιείται η 
ανάλυση κινδύνων. 

 Την κατηγοριοποίηση των κινδύνων, και τους τρόπους ποιοτικής ή ποσοτικής ανάλυσης και 
εκτίμησης του κάθε κινδύνου. 

 Τον τρόπο επικοινωνίας των κινδύνων με τους εμπλεκόμενους στο Έργο και τέλος,  

 τους προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισης κάθε κινδύνου ανάλογα με την κατηγορία, 
την πιθανότητα εμφάνισης και τις επιπτώσεις στην υλοποίηση του Έργου. 

 

Έλεγχος και Παραλαβή του Έργου 

Για να διαπιστωθεί ότι το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των προδιαγραφών και 
εκπληρώνει τους σκοπούς για τους όποιους δημιουργήθηκε, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
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προχωρήσει στη διενέργεια ελέγχων για την ορθή λειτουργία  του πληροφοριακού συστήματος.  

Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την ΕΠΠΕ και να 
εφαρμόσει μεθοδολογία ελέγχου συστημάτων πληροφορικής, σε επίπεδο ολοκληρωμένων 
συστημάτων και να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου.  

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος δεν θα διαφέρει από αυτή που παρουσίασε 
στην τεχνική προσφορά του, και πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

 τον  προγραμματισμό του ελέγχου  

 την διεκπεραίωση του ελέγχου 

 την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου 

Ενδεικτικά  και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει: 

1. Δοκιμές μονάδων (unit tests).  

2. Δοκιμές σε επίπεδο εφαρμογών (system tests).  

3. Δοκιμές αποδοχής χρηστών (user acceptance tests).  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει τα στοιχεία λογισμικού που αφορούν στα δύο 
πρώτα και να εκτελέσει τις δοκιμές υπό την επίβλεψη της ομάδας του Φορέα, ενώ θα πρέπει να 
υποστηρίξει την ομάδα εργασίας που θα πραγματοποιήσει την τρίτη κατηγορία ελέγχων. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται 
υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. 

Σχετικά με το σύνολο των ενδιάμεσων παραδοτέων, όπως αυτά θα περιγραφούν στην σχετική 
σύμβαση η ΕΠΠΕ οφείλει να διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του κάθε ενδιάμεσου 
παραδοτέου - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να 
συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και κατά συνέπεια 
επηρεάζεται, αναλόγως της ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, ο συνολικός χρόνος 
υλοποίησης του Έργου. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται 
υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. 

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει 
μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει 
εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να 
αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή πέντε (5) ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών 
ευρημάτων.  

Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του 
Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσα Αρχή, 
τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως 
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έκπτωτου. 

 

Α1.1 Σχήμα Διοίκησης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση 
για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα 
διαθέσει, με αναλυτική αναφορά του αντικείμενου δραστηριοποίησής του και του χρόνου 
απασχόλησής του στο έργο. Τυχόν μεταβολές στη σύνθεση της Ομάδας Έργου θα τελούν πάντα 
υπό την έγκριση της Α/Α  του έργου. 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι απαιτούμενες δεξιότητες του 
προσωπικού του Αναδόχου ανάλογα με τη θέση του στο έργο. Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου, 
που θα χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση του Έργου, θα αποτελείται από: 

 Το Διευθυντή Έργου (Project Director) και τον αναπληρωτή του. 

 Τον Υπεύθυνο Υλοποίησης Έργου (Project Manager) και τον αναπληρωτή του. 

 Τα Μέλη της Ομάδας Έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παρουσιάσει (βλ. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής- ii)Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την Ομάδα Έργου, που θα 
απασχοληθεί στην υλοποίηση του Συστήματος Επιχειρησιακής Υποστήριξης για κάθε Φάση του 
Έργου. 

Τα αναγκαία στοιχεία, που θα πρέπει να συμπληρωθούν στο συγκεκριμένο Πίνακα για κάθε  
μέλος της Ομάδας Έργου, είναι το ονοματεπώνυμο του στελέχους, η εταιρία στην οποία ανήκει ή 
με την οποία συνεργάζεται και η ειδικότητά του, με την οποία θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος Έργου. Οι ειδικότητες των Μελών της Ομάδας Έργου θα ακολουθούν την ακόλουθη 
κατηγοριοποίηση (ενδεικτικός κατάλογος): 

 ένας (1) Υπεύθυνος Ανάπτυξης web Εφαρμογών. 

 ένας (1) Υπεύθυνος Βάσης Δεδομένων. 

 ένας (1) Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης. 

 ένας (1) Ειδικός με επιχειρησιακή γνώση (enterprise knowledge) σε θέματα Καταγραφής 
Ιατρικών Δεδομένων. 

 Αναλυτή/ές επιχειρησιακών συστημάτων, για τις ανάγκες σχεδιασμού του συστήματος 
(system analysts). 

 Προγραμματιστή/ές με γνώση των εργαλείων ανάπτυξης που θα προσφερθούν. 

 Τεχνικό/ούς Βάσεων Δεδομένων για την προσφερόμενη βάση. 

 Σύμβουλος/οι με επιχειρησιακή γνώση (enterprise knowledge) την ιατρική πληροφορική. 

 Διοίκηση / Διαχείριση Έργου. 

Στην Ομάδα Έργου μπορούν να συμμετέχουν και όποιες άλλες ειδικότητες στελεχών θεωρεί ο 
υποψήφιος Ανάδοχος ότι θα συμβάλλουν στην πληρότητα της Ομάδας Έργου και στη βέλτιστη 
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υλοποίηση του Έργου. 

Στον Πίνακα θα πρέπει, επίσης, να παρουσιάζεται ο Ρόλος (Διευθυντής Έργου ή Υπεύθυνος 
Υλοποίησης ή Μέλος της Ομάδας Έργου) και οι αρμοδιότητες που πρόκειται να αναλάβει κάθε 
στέλεχος, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία και οργάνωση του Έργου. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός ανθρωπομηνών απασχόλησης για κάθε 
στέλεχος ανά φάση του Έργου και το σύνολο των ανθρωπομηνών απασχόλησης, που απαιτούνται 
για κάθε Φάση του Έργου. 

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες και οι δεξιότητες των στελεχών της Ομάδας Έργου των 
υποψήφιων Αναδόχων θα πρέπει να αναφέρονται σε αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα, με 
βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας Διακήρυξης, τα οποία θα υποβάλλονται 
στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και θα τεκμηριώνονται: 

1. από το πλήθος και την ευρύτητα του αντικειμένου των έργων, στα οποία συμμετείχαν,  

2. από τη χρονική διάρκεια ενασχόλησής τους με σχετικά θέματα, καθώς και  

3. από την κατοχή θέσης ευθύνης (π.χ. Μέλος Ομάδας Διοίκησης Έργου, Επιστημονικός 
Υπεύθυνος, Τεχνικός διευθυντής, Μέλος Ομάδας Έργου, κλπ) σε σχετικά έργα. 

Στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες και οι δεξιότητες για κάθε 
προβλεπόμενο ρόλο στο Σχήμα διοίκησης του Έργου. Για κάθε στέλεχος, που αναλαμβάνει 
κάποιο από τους διοικητικούς ρόλους της Ομάδας Έργου (και θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους 
χώρους της Α/Α ή του φορέα), θα πρέπει να οριστεί και αντίστοιχος αναπληρωτής, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο, για περιπτώσεις κωλύματος παρουσίας του ιδίου. 

Σε κάθε περίπτωση: 

 H αντικατάσταση από τον αναπληρωτή θα μπορεί να γίνεται για συγκεκριμένο 
βραχυπρόθεσμο διάστημα και μετά από ενημέρωση της Α/Α, 

 Η Α/Α, σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία των στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς 
τον προβλεπόμενο ρόλο τους μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή τους από νέα 
στελέχη, που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή του, 

 Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει το Διευθυντή Έργου, τον 
Υπεύθυνο Υλοποίησης Έργου, την ομάδα έργου και τους Ειδικούς Εμπειρογνώμονες καθ' 
όλη τη διάρκεια του Έργου με την αίρεση της αντικατάστασής τους από άλλα ισοδύναμων 
δεξιοτήτων και εμπειρίας μόνο μετά από γραπτή αίτηση προς την Α/Α και τη σύμφωνη 
έγγραφη αποδοχή αυτού. Ειδικότερα, απαιτείται γραπτή αίτηση του Αναδόχου 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την προβλεπόμενη αντικατάστασή τους. 

 Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τα Μέλη της Ομάδας Έργου, που 
θα δηλώσει στην προσφορά του. Θα υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης αυτών σε 
ποσοστό ως 30% μόνο μετά από γραπτή αίτηση προς τον Αναθέτοντα Φορέα και τη 
σύμφωνη έγγραφη αποδοχή αυτού. 

 Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να υποβάλλονται στο φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής και όχι με την τεχνική προσφορά. 
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 Τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας ή οποιαδήποτε κατοχή προτύπων θα πρέπει να 
υποβάλλονται στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και όχι με την τεχνική 
προσφορά. 

 

Α1.1.1  Διευθυντής Έργου (Project Director) 

Ο Διευθυντής Έργου είναι αρμόδιος για: 

 το γενικό σχεδιασμό και εποπτεία του Έργου, 

 την εκπροσώπηση του Έργου στους αρμόδιους φορείς, 

 τη γενικότερη διοίκηση του Έργου με ενεργή συμμετοχή σε Επιτροπές Διοίκησης και 
Παρακολούθησης του Έργου, 

 να δεσμεύει τον Ανάδοχο σε συγκεκριμένες ενέργειες στο πλαίσιο της Σύμβασης και της 
υλοποίησης του Έργου. 

Ο Διευθυντής Έργου υποστηρίζει κατά περίπτωση τις εργασίες του Υπεύθυνου Υλοποίησης και 
των μελών της Ομάδας Έργου. 

Η καταλληλότητα του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο Διευθυντή Έργου θα αξιολογηθεί με βάση 
τα ακόλουθα: 

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών και τουλάχιστον 10 ετών επαγγελματική ενασχόληση 
σε θέσεις Project Management συναφών έργων πληροφορικής, 

  Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου, 

 Γνώση μεθοδολογιών Project Management και κατανόηση των συναφών προτύπων και 
διαδικασιών, που καλύπτουν θέματα τεχνικά και οικονομικά. Η γνώση σε Project 
Management θα τεκμηριώνεται με την ανάληψη της συνολικής ευθύνης έργων 
πληροφορικής, 

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά και αντίστοιχη τεκμηρίωση για το 
στέλεχος, που θα αναπληρώνει το Διευθυντή Έργου. 

Άλλα προσόντα του Διευθυντή Έργου, που θα συνεκτιμηθούν, είναι τα εξής:  

 επιστημονική κατάρτιση στη Διοίκηση Έργων (Project Management), 

 συμμετοχή σε Έργα παρόμοιου Επιχειρησιακού αντικειμένου. 

 

Α1.1.2 Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου (Project Manager) 

Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου είναι αρμόδιος για: 

 την καθημερινή διοίκηση και εποπτεία του Έργου, 

 το συντονισμό των δράσεων της Ομάδας Έργου, 
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 την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Έργου, 

 την τήρηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος του Έργου, 

 τη διαρκή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς, 

 τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και με ποιότητα εκτέλεσης του Έργου σε καθημερινή 
βάση, 

 τη διαχείριση και συντονισμό των εργασιών και παραδοτέων του Συστήματος Διαχείρισης 
Ακινήτων, 

 τη διαχείριση των κινδύνων (risks), την πιθανότητα, τη βαρύτητα και τις ενέργειες για τη 
μείωση / αποφυγή τέτοιων κινδύνων, 

 τις περιοδικές Αναφορές της Προόδου του έργου, 

 την κατάρτιση και υποβολή Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, 

 το συντονισμό των διαδικασιών δοκιμών Αποδοχής, 

 τη διαχείριση αλλαγών. 

Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου θα πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης, στις εγκαταστάσεις 
του Αναθέτοντα Φορέα, μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη των 
εργασιών του Ανάδοχου. 

Η καταλληλότητα του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο Υπεύθυνου Υλοποίησης Έργου θα 
αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα: 

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών και τουλάχιστον 8 ετών επαγγελματική ενασχόληση 
σε θέσεις Project Management συναφών έργων πληροφορικής,.  

 Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου. 

 Γνώση χρήσης και αξιοποίησης τεχνικών Διοίκησης Έργου (Project Management) για τον 
προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης των επιμέρους Φάσεων του 
Έργου, 

 Γνώση μεθοδολογιών Project Management και κατανόηση των συναφών προτύπων και 
διαδικασιών, που καλύπτουν θέματα τεχνικά και οικονομικά. Η γνώση σε Project 
Management θα τεκμηριώνεται με την ανάληψη της συνολικής ευθύνης έργων 
πληροφορικής 

 Επαγγελματική δραστηριοποίηση με την οργάνωση και στο σχεδιασμό μεγάλων 
συστημάτων πληροφορικής, κατά προτίμηση στο σχετικό της σύμβασης αντικείμενο, 

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά και αντίστοιχη τεκμηρίωση για το 
στέλεχος, που θα αναπληρώνει τον Υπεύθυνο Υλοποίησης Έργου. 

Άλλα προσόντα του Υπεύθυνου Υλοποίησης Έργου, που θα συνεκτιμηθούν, είναι τα εξής: 

 επιστημονική κατάρτιση στη Διοίκηση Έργων (Project Management) 
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Α1.1.3  Μέλη Ομάδας Έργου  

Τα μέλη της Ομάδας Έργου συμμετέχουν στις αναγκαίες ομάδες εργασίας ανά Φάση του Έργου 
και είναι υπεύθυνα για τη σχεδίαση, υλοποίηση (μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση, τροποποίηση, 
παραμετροποίηση, μετάβαση) και υποστήριξη / συντήρηση του Συστήματος Επιχειρησιακής 
Υποστήριξης, τη γραμματειακή υποστήριξη, την οργάνωση και εκτέλεση της επικοινωνίας με τους 
αρμόδιους φορείς και γενικότερα την εκτέλεση των εργασιών, που τους ανατίθενται βάσει του 
προγραμματισμού του Έργου. Θα πρέπει να αναφερθούν από τους υποψήφιους Αναδόχους τα 
μέλη της Ομάδας Έργου, που θα είναι πλήρους απασχόλησης στο συγκεκριμένο Έργο. 

Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα παρέχουν: 

 λειτουργική και τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του Έργου, 

 ενημέρωση στον Υπεύθυνο Υλοποίησης Έργου για τα ποσοστά ολοκλήρωσης του έργου, 

 ενημέρωση στον Υπεύθυνο Υλοποίησης Έργου για τις όποιες αποκλίσεις από τα 
συμβατικά ποιοτικά πρότυπα, 

 ενημέρωση στον Υπεύθυνο Υλοποίησης Έργου για τεχνικά και οργανωτικά προβλήματα. 

Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να έχουν σχετική επαγγελματική ενασχόληση με ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 

 Στρατηγικό Σχεδιασμό Πληροφορικής, με έμφαση σε αντίστοιχα έργα σε μεγάλους 
οργανισμούς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. 

 Διασφάλιση Ποιότητας, Διαχείριση της Αλλαγής. 

 Τεχνολογίες Πληροφοριακών Υποδομών (hardware, systems software, data 
communications). 

 Τεχνολογίες Λογισμικού και Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής, με 
έμφαση σε θέματα σχεδιασμού τεχνικής αρχιτεκτονικής και λειτουργικών προδιαγραφών. 

 Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση Λογισμικού και Σχεδιασμός και Διενέργεια Ελέγχων 
Αποδοχής. 

 Κωδικοποίηση και τεκμηρίωση νομοθεσίας. 

 Θέματα Συντάξεων και Παροχών Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Οι προαναφερθείσες γνωστικές περιοχές θα πρέπει να καλύπτονται συνολικά από τα Μέλη της 
Ομάδας Έργου. Η ενασχόλησή τους σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω περιοχές θα πρέπει 
να είναι συνολικά τουλάχιστον 10 ετών και θα τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή τους σε έργα 
πληροφορικής και στα οποία η απασχόληση των στελεχών καλύπτει τις περιοχές αυτές. 

Εκτός από την ενασχόλησή τους με τα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα, η επάρκεια –
καταλληλότητα των δεξιοτήτων των Μελών της Ομάδας Έργου θα αξιολογηθεί και με βάση τα 
ακόλουθα: 

 πανεπιστημιακή κατάρτιση, κατά προτίμηση στους τομείς με συνάφεια με το έργο, 
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 Τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το ρόλο τους 
στο Έργο θα συνεκτιμηθεί, 

 Η συμμετοχή σε Έργα παρόμοιου επιχειρησιακού  αντικειμένου. 
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Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα του έργου είναι τα ακόλουθα: 

 

Παραδοτέα Έργου 

Παραδοτέα με βάση το ΤΠΔ 

Π3.1.: 
Εγκατάσταση 
Κεντρικής 
Βάσης 
Δεδομένων 
στην ΗΔΙΚΑ 
ΑΕ 

Π3.2.: 
Τεκμηρίωση 
Βάσης 
Δεδομένων 

 

Π3.3.: Σύστημα 
κρυπτογράφησης 
και ασφάλειας 
δεδομένων 
(εγκατάσταση και 
τεκμηρίωση) 

 

Π3.4.: 
Εγκατάσταση 
εφαρμογής 
λογισμικού 
"Ηλεκτρονική 
Καρτέλα 
Ασθενούς" 

Π3.5.: 
Τεκμηρίωση 
εφαρμογής 
λογισμικού 
"Ηλεκτρονική 
Καρτέλα 
Ασθενούς" 

Π3.6.: 
Παράδοση 
εγχειριδίου 
για το "help 
desk" 

 

Π3.7.: 
Παράδοση 
εγχειριδίου 
Διαχειριστών 

 

Π3.8.: 
Εκπαίδευση 
Διαχειριστών 

 

Π 1. Λειτουργικά συστήματα στους 2 
εξυπηρετητές (servers) εγκατεστημένα. Χ Χ Χ      

Π 2. Λογισμικά προστασίας ώστε να 
επιτυγχάνει στη δοκιμασία προσβολής 
(penetration test) που θα διενεργηθεί από 
την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

Χ Χ Χ      

Π 3. Οτιδήποτε λογισμικό τύπου «web server», 
«application server» κλπ που απαιτείται 
για την εγκατάσταση και λειτουργία των 
εφαρμογών. 

Χ Χ Χ      

Π 4. Λογισμικό Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων 
(RDBMS). Χ Χ       

ΑΔΑ: 7Κ5Φ46ΨΖ2Ν-ΗΣΣ



 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» 
 

 

 

 

 
Σελίδα 99 από 134 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
 
Με την συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

  
www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

Παραδοτέα Έργου 

Παραδοτέα με βάση το ΤΠΔ 

Π3.1.: 
Εγκατάσταση 
Κεντρικής 
Βάσης 
Δεδομένων 
στην ΗΔΙΚΑ 
ΑΕ 

Π3.2.: 
Τεκμηρίωση 
Βάσης 
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Π3.7.: 
Παράδοση 
εγχειριδίου 
Διαχειριστών 

 

Π3.8.: 
Εκπαίδευση 
Διαχειριστών 

 

Π 5. Εφαρμογή Καταχώρησης, Διαχείρισης και 
Αναδίφησης Δεδομένων.         

Π 5.1. Συνοπτικές οδηγίες για το 
περιβάλλον ανάπτυξης της 
εφαρμογής, παραγωγής αρχείων 
προς εγκατάσταση και τελικής 
εγκατάστασης στο server. 

 Χ  Χ Χ  Χ  

Π 5.2. Πηγαίος κώδικας ή/και ψηφιακά 
αρχεία που παράγονται από το 
σύστημα ανάπτυξης εφαρμογής, 
έτοιμα για τελική εγκατάσταση. 

 Χ   Χ  Χ  

Π 5.3. Λογισμικό και άδειες χρήσης που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη της 
εφαρμογής για μία θέση εργασίας. 

   Χ Χ    

Π 5.4. Οδηγίες και τεκμηρίωση παραγωγής 
ψηφιακών αρχείων προς 

 Χ Χ Χ Χ  Χ  
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Π3.8.: 
Εκπαίδευση 
Διαχειριστών 

 

εγκατάσταση. 

Π 5.5. Οδηγίες και τεκμηρίωση 
εγκατάστασης στο server. Χ Χ     Χ  

Π 5.6. Εγκατάσταση στο server. Χ      Χ  

Π 5.7. Εγχειρίδιο χρηστών κατά κατηγορία: 
Απλών χρηστών, Επιτελικών 
χρηστών, Διαχειριστών. 

     Χ Χ  

Π 6. Τεκμηρίωση της κρυπτογράφησης 
δεδομένων.  Χ Χ    Χ  

Π 7. Παροχή εκπαίδευσης στους επιτελικούς 
χρήστες και στους διαχειριστές (50 ΩΡΕΣ) η 
μορφή και η διάρκεια της οποίας θα 
αναφέρεται στην προσφορά των 
υποψηφίων αναδόχων 

     Χ Χ Χ 

Π 8. Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας από 
την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 

Χ Χ Χ Χ Χ    
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30.06.2015, ημερομηνία λήξης του 
φυσικού αντικειμένου του προγράμματος. 
Σε περίπτωση παράτασης του 
προγράμματος θα παραταθεί αντίστοιχα 
και η χρονική διάρκεια της σύμβασης, 
χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. 
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Α1.2 Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης Έργου 

Α/Α Τίτλος Οροσήμου Μήνας 
Επίτευξης 

Μέθοδος 
μέτρησης της 

επίτευξης 

1 Παράδοση αρχικού συστήματος και 
προσωρινή παραλαβή του έργου (πιλοτική 

λειτουργία) 

3 Έλεγχος από Α/Α 

2 Παράδοση συστήματος προς χρήση 
(παραγωγική λειτουργία) 

4 Έλεγχος από Α/Α 

3 Τελική παράδοση συστήματος και οριστική 
παραλαβή 

έως 
30/6/2015 

Έλεγχος από Α/Α 

 

 

Το παραπάνω χρόνοι είναι ενδεικτικοί και αναμένεται από τον υποψήφιο ανάδοχο να 
παρουσιάσει πλήρες χρονοδιάγραμμα του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς 

  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με την 
απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 
συμπληρώσει αναλυτικά τις στήλες Απάντηση και Παραπομπή στην οποία να τεκμηριώνει σαφώς 
την κάλυψη της σχετικής απαίτησης. Οι παραπομπές πρέπει να είναι απολύτως ακριβείς και 
σχετικές με τα ζητούμενα και να παραπέμπουν όχι σε ολόκληρα κεφάλαια της τεχνικής 
προσφοράς του αναδόχου ή ολόκληρα Φυλλάδια και Τεχνικά Εγχειρίδια εταιρειών προμήθειας 
λογισμικού και εξοπλισμού, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία της τεχνικής προσφοράς. 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ  

(SERVERS) 

1.  

Να αναφερθεί το λειτουργικό 
σύστημα για «Database Server», ο 
αριθμός και η ημερομηνία έκδοσής 
του. 

ΝΑΙ   

2.  

Να αναφερθεί το λειτουργικό 
σύστημα για «Application Server», ο 
αριθμός και η ημερομηνία έκδοσής 
του. 

ΝΑΙ   

3.  
Να αναφερθεί το λογισμικό 
προστασίας που θα εγκατασταθεί 

ΝΑΙ   

4.  

Να περιγραφεί η καταλληλότητα του 
προσφερόμενου λογισμικού 
προστασίας σε σχέση με το 
προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα 
για κάθε εξυπηρετητή (server). 

ΝΑΙ   

5.  

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης για 
τα λειτουργικά συστήματα θα πρέπει 
να καλύπτουν την ανάπτυξη και 
απεριόριστη χρήση του συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

6.  

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης για 
τα λογισμικά προστασίας θα πρέπει 
να καλύπτουν την ανάπτυξη και 
απεριόριστη χρήση του συστήματος. 

ΝΑΙ 
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7.  

Να περιγραφεί η καταλληλότητα του 
προσφερόμενων λειτουργικών 
συστημάτων και λογισμικών 
προστασίας σε σχέση με τη φυσική 
και λογική αρχιτεκτονική της 
ευρύτερης λύσης που προσφέρεται 
(συμπεριλαμβανομένου και του 
λογισμικού υποδομής DBMS και του 
application server) 

ΝΑΙ 

  

8.  

Υποστήριξη διαχείρισης του 
συστήματος μέσω Web browser ή 
GUI (τοπικά αλλά και 
απομακρυσμένα) 

ΝΑΙ   

9.  

Υποστήριξη λειτουργικότητας «single 
sign-on» όσον αφορά στην 
πιστοποίηση (authentication) και την 
εξουσιοδότηση (authorization) των  
χρηστών του συστήματος 

ΝΑΙ   

10.  
Να αναφερθεί το λογισμικό «Web 
Server» που προσφέρεται 

ΝΑΙ   

11.  

Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση 
του προσφερόμενου λογισμικού 
«application server» για τη 
λειτουργία Internet εφαρμογών. Να 
αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης 
της προσφερόμενης έκδοσης 

ΝΑΙ   

12.  

Να τεκμηριωθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων «Web Server» 
και «Application Server» σε σχέση με 
τα προσφερόμενα:  

 Λειτουργικό σύστημα  

 Σύστημα Διαχείρισης Βάσης 

Δεδομένων  

 Εφαρμογή που θα αναπτυχθεί 

ΝΑΙ   

13.  

Υποστήριξη των πρωτοκόλλων: 

 HTTPS 

 SSL/TLS 

ΝΑΙ   
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14.  

Ενσωματωμένες στον application 
server υπηρεσίες LDAPv3 directory 
server για την κεντρικοποιημένη 
διαχείριση των πιστοποιητικών, 
δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών 
κλπ.  

ΝΑΙ   

15.  

Υποστήριξη ανοικτών τεχνολογιών 
ανάπτυξης προγραμμάτων που 
συνεργάζονται άμεσα με τον 
εξυπηρετητή διαδικτύου (π.χ. CGI, 
FastCGI, Perl, PHP, κλπ) 

ΝΑΙ   

16.  

Δυνατότητα να τεθούν σε λειτουργία 
(ή να τροποποιηθούν) εφαρμογές 
χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση 
του application server (hot 
deployment) 

ΝΑΙ   

17.  

Υποστήριξη deployment Web 
Services.  Πλήρης υποστήριξη των 
ακολούθων προτύπων: 

 SOAP 1.1 ή νεώτερου 

 UDDI 

 WSDL 1.1 ή νεώτερου 

Να γίνει συνοπτική αναφορά σε 
αυτές τις δυνατότητες 

ΝΑΙ   

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Σ.Δ.Β.Δ. 

(RDBMS) 

18.  

Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση 
του προσφερόμενου Σ.Δ.Β.Δ. και η 
χρονολογία διάθεσης της 
προσφερόμενης έκδοσης. Το ΣΔΒΔ 
πρέπει να βασίζεται στο Σχεσιακό 
(Relational) μοντέλο. 

ΝΑΙ   
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19.  

Υποστηριζόμενες πλατφόρμες υλικού 
και λογισμικού: 

Windows ή/και Unix και Linux  

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 

ΝΑΙ   

20.  

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   

21.  Υποστήριξη Multithreading ΝΑΙ   

22.  Παράλληλη εκτέλεση ενός query ΝΑΙ   

23.  
Δυναμική διαχείριση των χώρων 
αποθήκευσης 

ΝΑΙ   

24.  

Κατανομή της Β.Δ. και των δομών της 
σε πολλαπλά αρχεία/δίσκους με 
δυνατότητα ελέγχου κατανομής από 
το χρήστη 

ΝΑΙ   

25.  Μέγιστο μέγεθος της Β.Δ.  ΝΑΙ   

26.  Μέγιστος αριθμός πινάκων και views ΝΑΙ   

27.  Μέγιστο μέγεθος ενός πίνακα ΝΑΙ   

28.  Μέγιστο μέγεθος μιας στήλης ΝΑΙ   

29.  Μέγιστο μέγεθος μιας γραμμής ΝΑΙ   

30.  Μέγιστο πλήθος γραμμών/πίνακα ΝΑΙ   

31.  Μέγιστο πλήθος στηλών/πίνακα ΝΑΙ   

32.  Μέγιστο πλήθος δεικτών/πίνακα ΝΑΙ   
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33.  Μέγιστο πλήθος στηλών/δείκτη ΝΑΙ   

34.  Υποστήριξη ANSI Core SQL:2008 ΝΑΙ   

35.  Υποστήριξη stored procedures ΝΑΙ   

36.  
Υποστήριξη ακεραιότητας αναφοράς 
δεδομένων 

ΝΑΙ   

37.  

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 

ΝΑΙ   

38.  
Να υποστηρίζονται πεδία τύπου Date 
και Time 

ΝΑΙ   

39.  

Να υποστηρίζονται τύποι δεδομένων 
εικόνων  καθώς και άλλων 
multimedia δεδομένων. 

ΝΑΙ   

40.  

Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων 
ασφαλείας της Β.Δ. με υποστήριξη: 

 online backup/restore 

 incremental backup  

 point-in-time recovery 

 automated disk-based backups 

ΝΑΙ   
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41.  

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. 

ΝΑΙ   

42.  

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   

43.  

To προσφερόμενο σύστημα θα 
πρέπει να υποστηρίζει τον 
περιορισμό πρόσβασης χρηστών με 
ισχυρούς κωδικούς που απαιτούν 
διάκριση πεζών κεφαλαίων. 

ΝΑΙ   

44.  

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   
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45.  

Πλήρης υποστήριξη Unicode v5 
character sets 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ελληνικών) και των UTF-8 και UTF-16 
encodings 

ΝΑΙ   

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΦΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

46.  

Η εφαρμογή θα εγκατασταθεί σε 
servers της ΗΔΙΚΑ με στελέχη της 
οποίας θα συνεργαστεί ο ανάδοχος 

ΝΑΙ   

47.  

Τεκμηρίωση των απαιτήσεων 
ασφαλείας όπως περιγράφονται στις 
Μη Λειτουργικές Προδιαγραφές της 
εφαρμογής 

ΝΑΙ   

48.  

Τεκμηρίωση των απαιτήσεων 
ευχρηστίας όπως περιγράφονται στις 
Μη Λειτουργικές Προδιαγραφές της 
εφαρμογής 

ΝΑΙ   

49.  

Παράδοση οδηγιών για το 
περιβάλλον ανάπτυξης της 
εφαρμογής, παραγωγής αρχείων 
προς εγκατάσταση και τελικής 
εγκατάστασης στο server 

ΝΑΙ   

50.  

Παράδοση πηγαίου κώδικα ή/και 
ψηφιακών  αρχείων που παράγονται 
από το σύστημα ανάπτυξης 
εφαρμογής, έτοιμων για τελική 
εγκατάσταση 

ΝΑΙ   

51.  

Παράδοση λογισμικού και αδειών 
χρήσης που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη της εφαρμογής για μία 
θέση εργασίας 

ΝΑΙ   

52.  

Παράδοση οδηγιών και τεκμηρίωσης  
παραγωγής ψηφιακών αρχείων προς 
εγκατάσταση 

ΝΑΙ   

53.  
Παράδοση οδηγιών και τεκμηρίωσης  
εγκατάστασης στο server 

ΝΑΙ   
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54.  

Παράδοση εγχειριδίων χρηστών κατά 
κατηγορία: Απλών χρηστών, 
Επιτελικών χρηστών, Διαχειριστών. 

ΝΑΙ   

55.  
Τεκμηρίωση της κρυπτογράφησης 
δεδομένων 

ΝΑΙ   

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΦΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) 

56.  Διαδικασία Σύνδεσης ΝΑΙ   

57.  Διαδικασία Αποσύνδεσης (Logout) ΝΑΙ   

58.  Διαδικασία Εγγραφής ΝΑΙ   

59.  Διαχείριση Χρηστών ΝΑΙ   

60.  Επιλογή Ασθενούς ΝΑΙ   

61.  Καταχώρηση Νέου Ασθενούς ΝΑΙ   

62.  Κατάλογος Ασθενών ΝΑΙ   

63.  Καρτέλα Ασθενούς ΝΑΙ   

64.  
Καταχώρηση – Επεξεργασία 
Επίσκεψης 

ΝΑΙ   

65.  
Αλγόριθμος Παραγωγής 
Θεραπευτικής Οδηγίας 

ΝΑΙ   

66.  Καταχώρηση Σταθερών Στοιχείων ΝΑΙ   

67.  Βασικές Αναφορές ΝΑΙ   

68.  Εξαγωγή Δεδομένων ΝΑΙ   

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

69.  
Περιγραφή αρχιτεκτονικής του όλου 
συστήματος 

ΝΑΙ   

70.  
Περιγραφή μεθοδολογίας ανάπτυξης 
της εφαρμογής 

ΝΑΙ   

71.  
Περιγραφή μηχανισμών ασφάλειας 
και ακεραιότητας δεδομένων 

ΝΑΙ   

72.  
Περιγραφή τεχνολογιών 
απομεμακρυσμένης πρόσβασης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

73.  Περιγραφή υπηρεσιών εκπαίδευσης ΝΑΙ   

74.  
Περιγραφή κάλυψης πιλοτικής 
λειτουργίας 

ΝΑΙ   

75.  

O Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσφέρει τις υπηρεσίες εγγύησης 
και συντήρησης που περιγράφονται 
στην ενότητα «Υπηρεσίες Εγγύησης 
Καλής Λειτουργίας». Ο εξοπλισμός 
του συστήματος που προσφέρεται 
πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα 
κατ’ ελάχιστον από ένα (1) χρόνο 
εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή 
δωρεάν συντήρησης) όπως και όλο 
το λογισμικό. Ο χρόνος εγγύησης 
καλής λειτουργίας υπολογίζεται από 
την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του έργου 

ΝΑΙ   

76.  
Περιγραφή κάλυψης προδιαγραφών 
ποιότητας υπηρεσιών 

ΝΑΙ   

77.  

Περιγραφή του τρόπου κάλυψης των 
απαιτήσεων για το σύνολο των 
προδιαγραφών διοίκησης και 
υλοποίησης έργου, (σχήμα 
διοίκησης, υλοποίηση και οργάνωση 
του έργου, προδιαγραφές έργου, 
διαχείριση αλλαγών, ομάδα έργου, 
project manager κλπ). 

ΝΑΙ   

78.  
Περιγραφή Σχεδίου και Συστήματος 
Διαχείρισης Κινδύνων 

ΝΑΙ   

 
Αθήνα,    / / 

Για το Διαγωνιζόμενο 
 

(Ονομ/μο - Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς 

 

1. Λογισμικό Συστήματος (System Software) 

Αναφέρεται σε λογισμικά όπως: λειτουργικά συστήματα, hypervisors, σύστημα διαχείρισης ΒΔ, 
εξυπηρετητής εφαρμογών και διαδικτύου, οδηγοί συσκευών κλπ Στον πίνακα θα πρέπει να 
αναφέρονται ρητά ποια στοιχεία από αυτά αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του εξοπλισμού. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  ΜΕ 
ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

2. Έτοιμο Λογισμικό Εφαρμογών 

Στον παρακάτω πίνακα συμπληρώνεται το λογισμικό εφαρμογών το οποίο προϋπάρχει του έργου 
ως αναγνωρίσιμο προϊόν (είτε εμπορικό είτε  ανοιχτού κώδικα είτε δωρεάν παρεχόμενο με 
επαρκή άδεια χρήσης). 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

3. Αναπτυσσόμενο Λογισμικό Εφαρμογών 

Στον παρακάτω πίνακα συμπληρώνεται το λογισμικό εφαρμογών το οποίο αναπτύσσεται στο 
πλαίσιο του έργου και ο ανθρωποχρόνος ανάπτυξής του ανά κατηγορία προσωπικού (κάθε 
κατηγορία αναφέρεται σε χωριστή γραμμή του πίνακα). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕ
Σ (Α/Μ) 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

4. Υπηρεσίες 

Στον παρακάτω πίνακα συμπληρώνεται το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και το κόστος 
τους ανά κατηγορία προσωπικού (κάθε κατηγορία αναφέρεται σε χωριστή γραμμή του πίνακα). 
Από τον παρακάτω πίνακα θα πρέπει να εξαιρούνται οι υπηρεσίες ανάπτυξης οι οποίες 
αντιστοιχούν στο Αναπτυσσόμενο Λογισμικό Εφαρμογών του πίνακα 3 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      
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Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Λογισμικό Συστήματος (System Software)    

2 Έτοιμο Λογισμικό Εφαρμογών    

3 Αναπτυσσόμενο Λογισμικό Εφαρμογών    

4 Υπηρεσίες    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 
 

Ο πίνακας αναφέρεται στα έτη που ακολουθούν την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του 
λογισμικού. Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης 
ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά 
κόστη.  

 

ΕΤΟΣ
4
 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΤΟΙΜΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
[€] 

ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
(ΜΕ ΦΠΑ) [€] 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

5
 

1
ο
       

2
ο
       

3
ο
       

4
ο
        

5
ο
       

ΣΥΝΟΛΟ       

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης δεν αποτελεί υποχρέωση του φορέα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κόστος συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό του Έργου 

                                                           
4
 ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. 

5
 Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα 0) προκύπτει διαιρώντας το ποσό 

που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το 
«ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στο άθροισμα της στήλης «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του 
Πίνακα Error! Reference source not found.. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Αίτηση συμμετοχής 

Αίτηση Συμμετοχής στον υπ’αρ. …./2014  Διαγωνισμό 
 

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Προμήθεια ……………………………………………. 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Αριθμός προσφοράς: ………………………………(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) 
 
Ημερομηνία Υποβολής: ………………………….(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία) 
 
 
ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ………………………………………………………… 
 
Πλήρης ονομασία: ………………………………………………………………….. 
 
Διεύθυνση:               …………………………………………………………………….. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ : 
 
Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………….. 
 
Τηλέφωνο: …………………  Fax: ………………..    
Email: ……………………..  
 
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος διαγωνισμού  
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου του κύριου ανάδοχου φορέα (νομικά δεσμευτική 
υπογραφή και σφραγίδα του φορέα)  
 
Επίσης, δηλώνω ότι η ισχύς της προσφοράς μου είναι ……… μήνες, προθεσμία που αρχίζει από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.   
  
 
 
……………………………………………………………………… 
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Φορείς της ένωσης: 
 

A/A Ρόλος στην Ένωση: Ονομασία Συντομογραφία 
1 Ανάδοχος φορέας 

 
  

2 Φορέας 
 

  

3 Φορέας 
 

  

# ………… 
 

  

 
Στοιχεία των φορέων που συμμετέχουν στην προσφορά 
 
Να συμπληρωθεί για κάθε φορέα της ένωσης - χρησιμοποιήστε όσα αντίγραφα είναι απαραίτητα. 
 
Επωνυμία:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ……………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο: 
……………………………….…………………………................................................ 

Τηλέφωνο: …………………………………..   

Fax:   …………………………………….     

Email:………………………….…………………………………….………………… 

Ρόλος του Φορέα στην Ένωση: ……………………………….  (κύριος ανάδοχος, απλός φορέας) 

Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση για τον οργανισμό μου είναι 
ακριβή και ότι ο οργανισμός/ εταιρεία που νομίμως εκπροσωπώ έχει συμφωνήσει να 
συμμετάσχει. 

 
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου………………………………………………. 
 
Ημερομηνία: …………………………  
 
Υπογραφή: ………………………………………… 

 
Σφραγίδα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης : 
 …………………………………………………………………………………………… 
Ημερομηνία Έκδοσης :  
…………………………………………………………………………………………… 
Προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας  
 
Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ΕΥΡΩ ………………………………………… υπέρ της Εταιρείας ………………………………………………, οδός 
………………………………, αριθμός ………………………… (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1) 
…………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), 
για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………… για την εκπόνηση του 
έργου ………………………… σύμφωνα με την με αριθμό ………………… Προκήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………  πλέον ένα μήνα μετά τη λήξη της 
προσφοράς). 
 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Εκδότης : 
 ………………………………………………………………………………………… 
Ημερομηνία Έκδοσης :  
………………………………………………………………………………………… 
Προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας  
 
Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της 
Εταιρείας ………………………………………………, οδός ………………………………, αριθμός ………………………… (ή 
σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ. 
ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), μέχρι το ποσόν των ΕΥΡΩ 
……………………………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή 
εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω 
ανάδοχο υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ' 
αυτού, που πηγάζει από την σύμβαση για το έργο 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον έχουμε εγγυηθεί μετά την 
επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη 
διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή 
μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 -  Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της 
σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη 
με αριθμό ……………. Διακήρυξη  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

1. Επώνυμο:  

2. Όνομα:  

3. Επάγγελμα:  

4. Ημερομηνία και τόπος γέννησης:  

5. Υπηκοότητα:  

6. Ταχυδρομική διεύθυνση:  

7. Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

8. Fax:  

9. Ηλεκτρονική διεύθυνση  

10. Εκπαίδευση 

Ιδρυμα:  

Ημερομηνία: 
Από (μήνες/έτη) 
(Μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

 

Ιδρυμα:  

Ημερομηνία: 
Από (μήνες/έτη) 
(Μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

 

11. Γλώσσες (1=Μέτρια, 5=Άριστα) 

Γλώσσα     

Ελληνικά     

Αγγλικά    
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12. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: 
 
13. Παρούσα θέση: 
 
 
14. Τομείς Εξειδίκευσης: <Να συμπληρωθεί κατά περίπτωση> 
 

 Σημειώσατε με Χ 

  

  

 

15. Επαγγελματική εμπειρία: 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Έργο Φορέας 
Θέση και Καθήκοντα 

στο Έργο  

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 

    
 

 
 
 
 

Υπογραφή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

 

 
Συμβαση 
Μεταξυ 

του Εθνικου Και Καποδιστριακου 
Πανεπιστημιου Αθηνων 

και ΤΗΣ  Εταιρειας «……………» 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
  

ΣΥΜΒΑΣΗ  
  
 Στην Αθήνα σήμερα την ________________ μεταξύ: 

 

Α. Του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ/ Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας που εδρεύει στην οδό Χρ. Λαδά 6, 105 61 Αθήνα (ΑΦΜ 090145420, Δ.Ο.Υ. Δ’ 

Αθηνών) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Καθηγητή Θεοδόσιο Πελεγρίνη, Πρύτανη του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δυνάμει της διάταξης των άρθρων 3 παρ. 1, 

στ΄ Ι  και VIII του Ν. 2083/1992 και 3 παρ. 3α του Ν.3027/2002 σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 

Φ.120.61/51/78696/Β2/24-8-2010 πράξη της Υπουργού Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

(ΦΕΚ Γ’ 779/25.8.2010). 

 καλούμενου εφεξής «ο Εργοδότης», και 

Β. της εταιρείας __________________________________________________, που εδρεύει στην 

οδό __________________ και εκπροσωπείται νομίμως από ____________________ , , 

καλουμένης εφεξής «ο ανάδοχος», αφού έλαβαν υπόψη:  

Α) Την υπ’ αριθ. __/2014 Διακήρυξη Διαγωνισμού (Παράρτημα Ι)  

Β) Τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου 

«……………………..» (Παράρτημα ΙΙ), 

Γ) Το Πρακτικό του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών για την 

Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «……………………………»  με ημερομηνία 

(Παράρτημα ΙΙΙ) και  
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Δ) Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου για την ανάθεση του έργου  

«……………………….» (Παράρτημα ΙV και V) (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

σύμβασης) συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι: 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα σύμβαση εντάσσεται στο έργο με τίτλο «…………………….» (κωδικός έργου: …………, το 

οποίο χρηματοδοτείται από το ………….. από κοινοτικούς πόρους (ΕΚT) και εθνικούς πόρους. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο καθηγητής …………………………….. 

Με την παρούσα σύμβαση ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: 

……………………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα V της παρούσας, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε …………….μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για χρονικό διάστημα 

……………….μηνών, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. 

 

 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, κηρύσσοντας τον Ανάδοχο έκπτωτο, 

σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Εργοδότη, 

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές 

του Εργοδότη, 

(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει προμήθειες υπεργολαβικά, 
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(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο 

σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

Ο Εργοδότης αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την 

παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και 

οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

 Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις 

του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των …………………………… συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.  

 

Για την είσπραξη της αμοιβής του για τις παραπάνω υπηρεσίες, ο Ανάδοχος θα εκδίδει για κάθε 

πληρωμή (βλ. άρθρο 3 της παρούσας) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και θα υποβάλει 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και δέχονται, ότι η συνολική αυτή αμοιβή θα παραμείνει 

σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και αποκλείεται 

απόλυτα κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτής για 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για έκτακτους λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν 

και ο Ανάδοχος εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού που έκανε και με βάση τον οποίο 

καταρτίσθηκε η παρούσα σύμβαση. Αποκλείεται επίσης οποιαδήποτε αναθεώρηση η 

αναπροσαρμογή της παραπάνω αμοιβής ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 

388 του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται αναπροσαρμογή της συνολικής 

αμοιβής εξ αιτίας μεταβολών στους μισθούς, τα ασφάλιστρα και τους φόρους. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η πληρωμή του τιμήματος της παρούσας σύμβασης θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με την 

πρόοδο του έργου. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α θα εκδίδει έπ' 

ονόματι του Αναδόχου ένταλμα πληρωμής (σε ευρώ) και αφού ο τελευταίος προσκομίσει τα 

νόμιμα παραστατικά (θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από αριθμημένο στέλεχος, 

πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό περί μη οφειλής ασφαλιστικών 

εισφορών στο ΙΚΑ, κ.λ.π.). 

Eπί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% για 

την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

σύμφωνα με το άρθρο 4παρ. 3 του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Ο Εργοδότης θα συστήσει Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του 

Αναδόχου και ο ορισμός των μελών της θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ανάδοχο. Η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής θα έχει το δικαίωμα να ελέγχει το έργο του Αναδόχου, να 

προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζεται η πρόοδος του έργου, 

θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και 

θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 

 

Ο έλεγχος που θα διενεργήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή αντιστοίχως πραγματικά ελαττώματα κατά την 

παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών και προμηθειών που περιγράφονται στο Παράρτημα της 

παρούσας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών 

βάσει των προδιαγραφών που αναγράφονται στο Παράρτημα V της παρούσας. Κάθε σχετική 
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παράλειψη ή αδυναμία στην παροχή των οριζόμενων στην παρούσα υπηρεσιών οφείλει, αφού 

επισημανθεί γραπτώς από τον Εργοδότη ή/και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του έργου, να αποτελέσει αντικείμενο διορθωτικών παρεμβάσεων από την πλευρά του 

Αναδόχου. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, καθώς και σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε 

όρου της παρούσας σύμβασης δοθέντος ότι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, δικαιούνται ο 

Εργοδότης να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Η παραλαβή των παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου 

γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Η παραλαβή του έργου θα γίνει σε δυο στάδια:  

• Προσωρινή παραλαβή και  

• Οριστική παραλαβή. 

 

Ο Ανάδοχος ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τμηματικά 

τα παραδοτέα που επεξεργάζεται. Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 

προβαίνει στην πιστοποίηση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και συντάσσει πρακτικό παραλαβής 

για τα συγκεκριμένα παραδοτέα που παρέλαβε. 

 

Η οριστική παραλαβή του έργου γίνεται με την ολοκλήρωση του και με την έκδοση σχετικού 

Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την τήρηση της παρούσας σύμβασης και την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της παροχής 

«…………………………….» ο Ανάδοχος κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης με  αρ. 

________, της Τραπέζης ___________, ποσού συνολικά ______________________ευρώ 

(________€), η οποία καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου (χωρίς το ΦΠΑ) 

και έχει απεριόριστη ισχύ. Αυτή θα αποδοθεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και εφόσον 

δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
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παραπάνω. Ρητά συνομολογείται ότι ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να αξιώσει από την εγγυήτρια 

Τράπεζα την καταβολή του ποσού της εγγυητικής επιστολής χωρίς σύμπραξη του Αναδόχου και 

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση του τελευταίου για το βάσιμο της αξίωσης του 

Εργοδότη. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το 

τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 7. 

 

Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το Ε.Κ.Π.Α/Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση κήρυξης του 

Αναδόχου ως εκπτώτου να αξιώσει και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που 

αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα 

πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, θα πληροί 

όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερείται 

οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση) και ότι θα 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές 

προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή 

κατά την εκτέλεση του Έργου.  

  

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την 

παράδοσή του καινούργιος. Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα 

λειτουργία ττου λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης - συντήρησης. 
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Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση 

κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι 

τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στη σχεδίαση ή στην 

υλοποίηση. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία 

μέρους ή του συνόλου του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο 

βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

  

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος 

μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με 

κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. 

  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για τον εξοπλισμό 

και τις εφαρμογές, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του έργου προσφέρει Εγγύηση – Δωρεάν Συντήρηση για τα 

προσφερόμενα με τις εξής διάρκειες: 

• Για το προσφερόμενο Λογισμικό: Ένα (1) έτος 

Ως έναρξη των περιόδων εγγύησης ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής 

του έργου. 

2. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας των εφαρμογών 

• Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). 

Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

επιλύει τα προβλήματα εντός τριών ημερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει 

από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων 
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• Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού μετά από συνεννόηση με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 

εγχειριδίων του λογισμικού 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί την προληπτική συντήρηση  των εφαρμογών πέραν του 

ωραρίου κανονικής λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να υπογράψει Σύμβαση 

Συντήρησης, μετά το τέλος της προσφερόμενης Περιόδου Εγγύησης και με τίμημα το κόστος 

συντήρησης που αναφέρεται στην Οικονομική του Προσφορά η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος αυτής Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης συντήρησης θα καθορισθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή και θα είναι μικρότερος ή ίσος του μέγιστου προσφερόμενου από τον Ανάδοχο. Στη 

σύμβαση συντήρησης θα εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται 

παραπάνω. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Τα παραδοτέα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο έχει το 

δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην 

Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο. 

 Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή 

χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και 

ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα 

χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η αναλυτική αναφορά τους θα γίνει στη 

σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. 

 Σε περίπτωση έγερσης αγωγής ή άσκησης ενδίκου μέσου κατά του Πανεπιστημίου 

Αθηνών από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με  τα πνευματικά δικαιώματα των προϊόντων 

διανοίας που παρέχονται στο πλαίσιο του έργου, το Πανεπιστήμιο οφείλει να ειδοποιήσει 

αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 
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αμυνθεί, δικαστικώς και εξωδίκως, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου, απέναντι στον τρίτο. Σε 

κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 

καταβάλει το Πανεπιστήμιο ή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής 

δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο για 

κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής 

ή του ένδικου μέσου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν  οι  διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 

τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς 

την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα 

απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 

δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 

ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης 

του Έργου ή του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
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Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα επιβάλλονται σύμφωνα 

με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007, αναλογικά εφαρμοζόμενο, εκτός και αν από κοινού 

αποφασισθεί η παράταση της προθεσμίας παράδοσης του έργου, εγγράφως αποδεικνυόμενη. 

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση που επικαλείται αδυναμία τήρησης των συμφωνημένων προθεσμιών 

εκτέλεσης του έργου λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει στον Εργοδότη τα γεγονότα, 

τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία, μέσα σε είκοσι (20) το αργότερο ημέρες, αφ’ ότου θα 

συμβούν αυτά. Μόνο η έγγραφή αναγνώριση από τον Εργοδότη της ανωτέρας βίας, που 

επικαλείται ο Ανάδοχος, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης εκτέλεσης του 

έργου. Ο Εργοδότης όμως δικαιούται στην περίπτωση αυτή, κατά τα περιστάσεις να καταγγείλει 

με μονομερή δήλωσή του και χωρίς καμία σε βάρος του ζημία την παρούσα σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μόνο σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνήσουν προς τούτο και μόνον εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου 

και εφόσον εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από τη 

σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

και αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα. 

Τέτοιου είδους εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης 

γνωστοποίησης προς την Αναθέτουσα Αρχή και λήψης σχετικής έγκρισης, που παρέχεται μόνον 

εγγράφως. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής, επιλύεται από τα καθ’ 

ύλην και κατά δικαιοδοσία αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και έλαβε το κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος και ο επιστημονικός υπεύθυνος από ένα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ                             Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

   

 

Καθ. Θεοδόσιος Πελεγρίνης 

     Πρύτανης 

 

  

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
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