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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

 

Επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Ταχυδρομική διεύθυνση. Ηρώων Πολυτεχνείου 9 

Πόλη Ζωγράφου 

Ταχυδρομικός Κωδικός 15780 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR300 

Τηλέφωνο + 30 210 7723358 

Φαξ + 30 210 7721913 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  hbatzia@central.ntua.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ελένη Μπατζιά 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ntua.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή (ΜΚΑΑ) κατά την έννοια των διατάξεων του 

άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και ανήκει στον Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Ανώτατη Εκπαίδευση. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

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

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της  διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση  
 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  με 

ΣΑΕ 2019ΣΕ04600082 (έργο: «Προμήθεια λογισμικού Φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου εξοπλισμού»). 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 
 

Το έργο αναφέρεται στην εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητικών Υποθέσεων με 

τελικό σκοπό την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους Φοιτητές και Διδάσκοντες Φοιτητολογίου καθώς στην 

απλοποίηση και ταχύτατη διεκπεραίωση όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών που εκτελούνται 

από την Κεντρική Υπηρεσία και όλες τις Γραμματείες και λοιπές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Ε.Μ.Π. με 

αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό τους και την καλύτερη διαχείριση υλικών και ανθρώπινων πόρων και την 

ταχύτατη και άμεση εξυπηρέτηση των Φοιτητών. 

Παράλληλα το ΟΠΣ θα διασυνδεθεί με τρίτα συστήματα ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος από την υιοθέτηση 

του. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ που αναπτύσσεται από 

το ΕΔΥΤΕ 

2) Το ΣΗΔΕ που χρησιμοποιεί το Ιδρυμα 

3) το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες 

Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 

4) Τα έργα που θα προκύψουν από την Πρόσκληση 05_ΜΔΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος . 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με δικαιούχους το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUNet) και 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. (GRNET), εφόσον κάποια από 

αυτά εξυπηρετούν τις ανάγκες του Ε.Μ.Π.. Οι εν λόγω διασυνδέσεις θα υλοποιηθούν κατά την παραγωγική 

λειτουργία του Συστήματος. 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 230.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 185.483,87 €, ΦΠΑ 24%:  44.516,13  €), 

 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι ΤΜΗΜΑΤΑ: 

 

Τμήμα 1: «Προμήθεια Λογισμικού εφαρμογών Φοιτητικών Υποθέσεων & Λογισμικού RDBMS», 

προϋπολογισμός 186.248,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 150.200,00€, ΦΠΑ 24%: 

36.048,00€) 

 

Τμήμα 2: «Προμήθεια υπολογιστικής υποδομής και Ενιαίου Διαμοιραζόμενου Σύστηματος Αποθήκευσης 

Δεδομένων», προϋπολογισμός 43.752,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.283,87€, ΦΠΑ 24%: 

8.468,13€) 

Τα υπό προμήθεια είδη και οι υπηρεσίες που τα συνοδεύουν κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

 

Τμήμα 1:  

  48000000-8 «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής» 

  72262000-9 «Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού» 

 

Τμήμα 2:  

48820000-2 «Εξυπηρετητές» 

30233100-2 «Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών» 

 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα ή/και για τα δύο των τμήματα του διαγωνισμού και θα αφορούν το 

σύνολο των ειδών και υπηρεσιών του κάθε τμήματος. Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί ανά Τμήμα, η δε 

αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει όλα τα Τμήματα σε έναν προσφέροντα. 

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ανά τμήμα καθώς και ανά είδος/υπηρεσία κάθε 

τμήματος, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη ανά τμήμα 

καθώς και ανά είδος/υπηρεσία κάθε τμήματος από το ανώτερο ποσό (προϋπολογισμό) θα απορρίπτεται. 

Η διάρκεια της σύμβασης του Τμήματος 1 ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή της και της 

σύμβασης του Τμήματος 2 σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. Η παράδοση του εξοπλισμού της/των 

Σύμβασης/Συμβάσεων και των υπηρεσιών της σύμβασης του Τμήματος 1 πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 6.1 της παρούσας. 
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της/των σύμβασης/συμβάσεων δίδεται στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 

 

Η σύμβαση για το Τμήμα 1 θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

(βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής) και για το Τμήμα 2 θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον  

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», 

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

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

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

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

 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» και του ν. 4700/2020 

(Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον 

προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 

αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

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

 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», 

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

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

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

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

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

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,της με αρ. 56902/215 (Β' 
1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
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συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω, 

 το τεχνικό δελτίο του έργου με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού Φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου 

εξοπλισμού», ΑΔΑΜ: 21REQ008593089, 

 της υπ’ αριθ. πρωτ. 43628/04-05-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 

9ΦΞΠ46ΜΤΛΡ-Ι0Π) περί ένταξης στο ΠΔΕ 2020 του έργου με κωδικό 2019ΣΕ04600082, συνολικού 
προϋπολογισμου 230.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, ΑΔΑΜ: 21REQ008605404, 

 την υπ’ αριθ. πρωτ. 15658 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα ««Έγκριση αιτήματος 

εξαίρεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την προμήθεια εξοπλισμού εξυπηρετητή και 
λογισμικού σύμφωνα με τον ν.4623//2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) » ΣΧΕΤ: Το υπ’αρ. 63/03.06.2020 (αρ. πρωτ. 
ΥΨηΔ 14164 Ε/03.06.2020 & ορθή επανάληψη στις 11.06.2020 ως προς την προμήθεια εξυπηρετητή) 
έγγραφο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.», ΑΔΑ: ΨΑΚΖ46ΜΤΛΠ-Ζ8Ο, 

 της υπ΄αριθ. πρωτ.  38848/16-09-2020 Απόφασης του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης του ΕΜΠ, κ. Ευάγγελο Ι. Σαπουντζάκη, περί «Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμών και διαπραγμάτευσης με οικονομικούς φορείς για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών για 
τις ανάγκες του Ιδρύματος» (ΑΔΑ: 619Χ46ΨΖΣ4-56Ι). 

 της από 28/05/2021 Απόφασης της 7
ης

/2021 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (Θέμα 2.2.2.2) 
περί έγκρισης α) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης για την προμήθεια και 
εγκατάσταση λογισμικού Φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου εξοπλισμού και β) της διενέργειας 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 27 του ν. 4412/2016) (ΑΔΑ: 
ΨΧΓΚ46ΨΖΣ4-ΕΙ8). 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη  16/06/2021 και ώρα 14:00 μ.μ 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, την 23/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

To πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς: 133488 (Τμήμα 1), 133527 (Τμήμα 2) 

Η παρούσα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

http://www.ntua.gr στην διαδρομή: Προηγούμενη έκδοση ► Ανακοινώσεις Σχολών και Υπηρεσιών 

► Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ► Διακηρύξεις. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.ntua.gr/
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της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες  
 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα με την κάτωθι σειρά ισχύος:: 

1. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της. 

2. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης). 

3. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

5. Η οικονομική και η τεχνική προσφορά του/των  αναδόχου/χων. 

6. Η/οι  σύμβαση/εις και τα παραρτήματά της/τους. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 

με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν 

συνταχθεί εκτός από την ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 

σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 

του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 

που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 

το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

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

την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 
 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε 

ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), δηλαδή: 

Για το Τμήμα 1: Τρεις χιλιάδες και τέσσερα ευρώ (3.004,00 €) 

Για το Τμήμα 2: Επτακόσια πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (705,68 €) 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι έως 19/01/2022 άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)  ή 

σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

ΑΔΑ: ΨΓΘΓ46ΨΖΣ4-ΚΛΦ





Σελίδα 13  

2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 

αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 με το οποίο ερωτάται εάν ο 

οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και 

β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 

διακανονισμού. 
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ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους  απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 

διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 
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2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 

Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (αφορά όλα τα τμήματα) 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης/συμβάσεων 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 

ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (αφορά όλα τα τμήματα) 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις 

(3) τελευταίες, πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, χρήσεις (2018, 2019 και 2020) τουλάχιστον ίσο 

με το 200% του προϋπολογισμού του/των Τμήματος/-των (χωρίς Φ.Π.Α.), για το/τα οποίο/-α θα υποβάλουν 

Προσφορά. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 200% του προϋπολογισμού του/των 

Τμήματος/-των (χωρίς Φ.Π.Α.), για το/τα οποίο/-α θα υποβάλουν Προσφορά. 

Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 

υπολογίζεται αθροιστικά. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (αφορά μόνο το τμήμα 1) 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και μόνο για το τμήμα 1 της παρούσα διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

(α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων, πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, ετών (2018, 2019 

και 2020) να έχουν επιτυχώς προμηθεύσει, εγκαταστήσει και συντηρήσει το προσφερόμενο λογισμικό σε 

τουλάχιστον ένα (1) δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα προαναφερθέντα τρία (3) έτη (2018, 2019 και 2020) και δεν ξεπερνά την 

τελευταία πενταετία πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού (2016, 2017, 2018, 2019 και 2020).  

καθώς και 

 

(β) να διαθέτουν Ομάδα Έργου αποτελούμενη, κατ’ ελάχιστον, από τα εξής στελέχη: 

 

 ένα (1) στέλεχος σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) με πτυχίο ΑΕΙ (πληροφορικής, θετικών 

επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, και τουλάχιστον επταετή επαγγελματική 

ενασχόληση σε Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, 

 ένα (1) στέλεχος σε ρόλο Σύμβουλου Συστήματος Διαχείρισης Φοιτητικών Υποθέσεων με πτυχίο ΑΕΙ ή 

ΑΤΕΙ και τουλάχιστον επταετή επαγγελματική ενασχόληση σε πληροφοριακά συστήματα Φοιτητικών 

Υποθέσεων, 

 δύο (2) στελέχη με πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (πληροφορικής, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής) και 

τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση και υποστήριξη αντίστοιχων πληροφοριακών 

συστημάτων, 

 ένα (1) στέλεχος με πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (πληροφορικής, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικής σχολής)  και 

τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην διαχείριση Σχεσιακών Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων 

Δεδομένων (RDBMS). 

Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, η απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

1) Οι οικονομικοί φορείς για το τμήμα 1 της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται: 

α) Με το πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: 

- Μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη, κατασκευή και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού 

και εφαρμογών), 

- Εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, παραμετροποίηση, εκπαίδευση χρηστών & συντήρηση προϊόντων 

πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων λογισμικού στους τομείς διαχείρισης επιχειρησιακών 
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διαδικασιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

β) Με το πρότυπο ISO 27001 ή ισοδύναμο για Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών σε πεδίο εφαρμογής 

σχετικό με το αντικείμενο του έργου. 

Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, ένα έκαστο μέλος της ένωσης πρέπει να 

συμμορφώνεται με τα ανωτέρω πρότυπα. 

 

2) Οι οικονομικοί φορείς για το τμήμα 2 της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. 

Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, ένα έκαστο μέλος της ένωσης πρέπει να 

συμμορφώνεται με το ανωτέρω πρότυπο. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 

τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 

τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 

ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται 

χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως  

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα IV το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr ). 

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

προσφορών. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, υποβάλλεται χωριστό ΤΕΥΔ δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του 

Ν. 4412/2016. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του 

τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά 

ΤΕΥΔ, για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

τους. 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
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προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 

πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι 

οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, 

προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά 

υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του 

υποσυστήματος στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές (στην περίπτωση που ο 

οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η σχετική υποχρέωση αφορά Οργανισμούς 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2.α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν  υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι 

το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 

ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί  μη θέσεως σε 

εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 

εμφανίζονται στο taxisnet. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, 

αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 

του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 

σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 

χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

 Αντίγραφο ή απόσπασμα των ισολογισμών της επιχείρησης για τις τρεις προηγούμενες του έτους 

διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (2018, 2019 και 2020) – εφόσον υποχρεούται στην έκδοση 

ισολογισμού – ή 

 Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης για τις τρεις 

προηγούμενες του έτους διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (2018, 2019 και 2020) – εφόσον δεν 

υποχρεούται στην  έκδοση ισολογισμού. 

Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, προσκομίζονται τα ανωτέρω στοιχεία για τις χρήσεις που 

δραστηριοποιείται ο εν λόγω φορέας, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασής του ή έναρξης των 

δραστηριοτήτων του. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 

μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 

κατάλληλο έγγραφο και είναι στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής να κρίνει αν τα 

υποβαλλόμενα στοιχεία αποδεικνύουν την επάρκειά του. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, μόνο για το τμήμα 1, οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν: 

(α) κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του 

προσφερόμενου λογισμικού σε τουλάχιστον ένα (1) δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρύμα της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία, πριν το έτος του διαγωνισμού, τριετία (2018, 2019 και 

2020), με αναφορά στο αντίστοιχο ποσό της παράδοσης, την ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσής της 

καθώς και τον δημόσιο παραλήπτη, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης 

τους. (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πρωτόκολλα παραλαβής κ.λπ. που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 

αρμόδια αρχή). 

 

Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα προαναφερθέντα τρία (3) έτη (2018, 2019 και 2020) και δεν ξεπερνά την 

τελευταία πενταετία πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού (2016, 2017, 2018, 2019 και 2020).  
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Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω κατάλογος θα πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 
Α/Α ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛ

ΟΜΕΝΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΠΟ 

– ΕΩΣ) 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 

ΕΝΩΣΗ, ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ Η 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ) 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

(ΤΥΠΟΣ & 

ΗΜ/ΝΙΑ) 

      

 

καθώς και   

 

(β) ονομαστικό κατάλογο των στελεχών της Ομάδας Έργου, συνοδευόμενο από αναλυτικά βιογραφικά 

σημειώματα και τίτλους σπουδών για ένα έκαστο στέλεχος καθώς και από υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων. Για τα στελέχη της Ομάδας Έργου που είναι 

υπάλληλοι του προσφέροντος (απασχολούνται, δηλαδή, από τον προσφέροντα με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας), προσκομίζεται επιπροσθέτως αντίγραφο της υποβαλλόμενης κατάστασης προσωπικού του 

προσφέροντος στην Επιθεώρηση Εργασίας. Για τα στελέχη της Ομάδας Έργου που είναι εξωτερικοί 

συνεργάτες, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων, τότε προσκομίζεται επιπροσθέτως δήλωση 

συνεργασίας του εξωτερικού συνεργάτη, στην οποία ο τελευταίος θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του 

συνόλου των όρων της παρούσας διακήρυξης και ότι δεσμεύεται να συνεργαστεί με τον υποψήφιο ανάδοχο 

καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που στέλεχος της Ομάδας 

Έργου είναι εξωτερικός συνεργάτης στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, κατά την υποβολή 

των προσφορών συνυποβάλλεται χωριστό ΤΕΥΔ δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον εν 

λόγω εξωτερικό συνεργάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.9.1 της παρούσας. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εν ισχύι πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία να βασίζονται: 

α) Για το τμήμα 1: 

 Στο πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: (i) Μελέτη, σχεδιασμό, 

ανάπτυξη, κατασκευή και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού και εφαρμογών), (ii) 

Εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, παραμετροποίηση, εκπαίδευση χρηστών & συντήρηση προϊόντων 

πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων λογισμικού στους τομείς διαχείρισης επιχειρησιακών 

διαδικασιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Στο πρότυπο ISO 27001 ή ισοδύναμο για Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών σε πεδίο εφαρμογής 

σχετικό με το αντικείμενο του έργου. 

β) Για το τμήμα 2: Στο πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. 

 

Αποδεκτά γίνονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας, υπό τις 

προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 82 του ν. 4412/2016. 

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 

από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
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νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

 
 

2.3.1 Κριτήρια ανάθεσης 

Τμήμα 1: «Προμήθεια Λογισμικού εφαρμογών Φοιτητικών Υποθέσεων & Λογισμικού RDBMS» 

Κριτήριο ανάθεσης του Τμήματος 1 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συντελεστής 

βαρύτητας  

(σi)(%) 

Ai ΟΜΑΔΑ Α (45%) 

1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και 

Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης 
10% 

2 Ετοιμότητα, αποτελεσματικότητα και επάρκεια της 

συνολικής λύσης κατά την παρουσίαση στην 

Αναθέτουσα Αρχή  

Κάλυψη Τεχνικών-Λειτουργικών Προδιαγραφών 

Λογισμικού 

35% 
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Βi ΟΜΑΔΑ B (20%) 

1 Περιγραφή μεθοδολογίας παροχής Υπηρεσιών 

Μετάπτωσης 
10% 

2 Περιγραφή μεθοδολογίας παροχής Υπηρεσιών 

Εκπαίδευσης 
5% 

3 Περιγραφή μεθοδολογίας παροχής Υπηρεσιών 

Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας 
5 % 

Γi ΟΜΑΔΑ Γ (20%) 

1 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου, Μεθοδολογία 

διοίκησης του έργου - Οργανωτική Αποτελεσματικότητα 

του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης Έργου. 

20% 

Δi ΟΜΑΔΑ Δ (15%) 

1 Περιγραφή μεθοδολογίας παροχής Υπηρεσιών 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης κατά την περίοδο 

της εγγυημένης λειτουργίας – προσφερόμενος χρόνος 

εγγυημένης λειτουργίας 

15% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100 

 

Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1:  

Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη (ή/και υπερκάλυψη) των τεχνικών απαιτήσεων για την αρχιτεκτονική 

καθώς και τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της λύσης. Θα αξιολογηθούν οι πλατφόρμες 

ανάπτυξης και τα έτοιμα πακέτα που θα προσφερθούν.  Επίσης θα αξιολογηθεί ο βαθμός προσαρμογής της 

λύσης στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές διαστάσεις της διακήρυξης, σε λειτουργικούς όρους. Εξετάζεται, 

ειδικότερα, κατά πόσο η λύση ενσωματώνει χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν τις τεχνικές και λειτουργικές 

ενότητες που απαντούν πλήρως  στις απαιτήσεις της διακήρυξης ή/και τις υπερκαλύπτουν. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2: 

Αξιολογείται η τεκμηρίωση της διασφάλισης της εφαρμοσιμότητας και της ετοιμότητας της προτεινόμενης 

λύσης, μέσω ζωντανής επίδειξης σε χώρο της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης 

των τεχνικών  προσφορών, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρ.  3.1.2 περ. β’  της παρούσας. 

Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη (ή/και υπερκάλυψη) των τεχνικών προδιαγραφών για το λογισμικό 

εφαρμογών που απαιτούνται. Θα αξιολογηθεί ο βαθμός πληρότητας του έτοιμου πακέτου που θα προσφερθεί 

και θα εξεταστεί κατά πόσο η λύση ενσωματώνει χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν τις λειτουργικές ενότητες 

που περιγράφονται στη διακήρυξη. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1: 

Αξιολογείται  η προτεινόμενη μεθοδολογία μετάπτωσης.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β2: 

Αξιολογείται η προτεινόμενη μέθοδος παροχής των υπηρεσιών εκπαίδευσης, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του 

βαθμού συμβατότητας του προτεινόμενου πλάνου εκπαίδευσης με τις συνθήκες λειτουργίας των δομών του 

φορέα λειτουργίας.  Επίσης αξιολογείται ο βαθμός ανάλυσης του αντικειμένου της εκπαίδευσης ανά 

κατηγορία εκπαιδευομένων και οι προσφερόμενες ώρες εκπαίδευσης πέραν τον ζητούμενων στην παρούσα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β3:  

Αξιολογείται η προτεινόμενη μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας και 

διενέργειας ελέγχων λειτουργικότητας και χρηστικότητας του νέου συστήματος. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ1:  

Αξιολογούνται: α) ο βαθμός επάρκειας, σαφήνειας και αποτελεσματικότητας του τρόπου διακυβέρνησης του 

έργου. Ελέγχεται κατά πόσον από την προσφορά είναι ευδιάκριτα τα όρια λογοδοσίας όλων των ρόλων, καθ’ 
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όλον τον κύκλο ζωής του έργου και κατά πόσο ο τρόπος αξιοποίησης εξωτερικών συνεργατών, ή 

υπεργολάβων συντελεί στην ομαλή διακυβέρνηση χωρίς να αυξάνεται η πολυπλοκότητα, β) η καταλληλότητα 

και η επάρκεια των διαδικασιών και των μηχανισμών επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με τα αρμόδια 

εμπλεκόμενα τμήματα/μονάδες και τα στελέχη του Φορέα και γ) η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ1: 

Αξιολογείται η μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης και η προσφορά 

υπηρεσιών πέραν των ζητούμενων στην παρούσα προσφερόμενος χρόνος εγγυημένης λειτουργίας. 

Τμήμα 2: «Προμήθεια υπολογιστικής υποδομής και Ενιαίου Διαμοιραζόμενου Σύστηματος Αποθήκευσης 

Δεδομένων» 

 

Κριτήριο ανάθεσης του Τμήματος 2 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών (αφορά μόνο το Τμήμα 1) 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

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

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα 

των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

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

Βi = σ1*A1 + σ2*A2 + σ3*B1 + σ4*B2 + σ5*B3+ σ6*Γ1+ σ7*Δ1  

Η τελική κατάταξη των προσφορών για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής) θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο (επισημαίνεται 

ότι για την κατάταξη των προσφορών θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προσφορές που κρίθηκαν παραδεκτές):  

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

όπου: 

Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Κi το συνολικό κόστος της Προσφοράς i 

Λi η τελική βαθμολογία της προσφοράς i το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, είναι 

η προσφορά με το μεγαλύτερο Λi.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια τελική βαθμολογία (Λi) μεταξύ δύο 

ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται  στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς (Βi). Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα 
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αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών ανά Τμήμα 

 
 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της Διακήρυξης για 

ένα ή/και για τα δύο των τμήματα του διαγωνισμού και θα αφορούν το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών του 

κάθε τμήματος.  

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οικονομικός φορέας ενδιαφέρεται να υποβάλλει προσφορά και 

για τα δύο (2) Τμήματα, πρέπει να υποβάλλει χωριστή προσφορά για το κάθε Τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά και ανά Τμήμα, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στον 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής 

του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 

αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 

τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι 

στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα ανά τμήμα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά για το Τμήμα […]» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για το Τμήμα […]»» στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά ανά τμήμα 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα 

παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 

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

όπως περιγράφεται παρακάτω και ανά τμήμα: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των 

αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 

οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 

μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 

''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 

4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής, τα 

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 

δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 

φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά για το Τμήμα […]» 

 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

(.doc), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα ΙV), 

β) Την Εγγύηση Συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 

2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Επίσης, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων 

φορέων, συνυποβάλλεται το ΤΕΥΔ του τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας. Επιπλέον, συνυποβάλλεται το ΤΕΥΔ υπεργολάβου(-ων), εφόσον το(-α) τμήμα(-τα) της 

σύμβασης, το(-α) οποίο(-α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H Τεχνική Προσφορά (ανά Τμήμα) του/των υποψήφιου/ων Οικονομικού/ών Φορέα/ων θα πρέπει να 

καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί ανά τμήμα από την αναθέτουσα αρχή με 

το κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. Περιλαμβάνει ιδίως 

τα έγγραφα, στοιχεία και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα κριθεί η καταλληλόλητα των 

προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Επίσης, περιλαμβάνει συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα τον πίνακα του 

Παραρτήματος II της παρούσας (για κάθε τμήμα) καθώς και τα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τις 

απαντήσεις του προσφέροντα και αναφέρονται στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ». Οι 

οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη είναι απαράβατοι και 

ουσιώδεις και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς οιονδήποτε αυτών συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς. 

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.  

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά για το Τμήμα […]» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών ανά τμήμα 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται ανά τμήμα με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος III (για κάθε τμήμα) της διακήρυξης, τα οποία 

διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η τιμή της παρεχόμενης προμήθειας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 

θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει 

στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

αυτόματα από το σύστημα. 

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του κάθε τμήματος καθώς 

και ανά είδος/υπηρεσία έκαστου τμήματος που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 

Παράρτημα II της παρούσας διακήρυξης.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 

ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

 
 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών (και για τα δύο Τμήματα) 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών που υποβλήθηκαν για κάθε τμήμα, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την Τετάρτη 23/06/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 

παρούσας, κάθε προσφέρων (ανά Τμήμα) αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους (ανά Τμήμα), με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

 

Η αναθέτουσα αρχή, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, τηρώντας τις αρχές της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που 

πρέπει να υποβάλλουν είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 

ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώσουν, να αποσαφηνίσουν ή να 

ολοκληρώσουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 

ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του 

ν. 4782/2021 και ισχύει. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ανα τμήμα 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ανά τμήμα, η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών για κάθε τμήμα μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

 

 Για το Τμήμα 1 «Προμήθεια Λογισμικού εφαρμογών Φοιτητικών Υποθέσεων & Λογισμικού 

RDBMS»: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου . 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016   και τους 

όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 

όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. Κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, όλοι οι διαγωνιζόμενοι, εκτός εκείνων των οποίων τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής δεν κρίθηκαν πλήρη, θα κληθούν, μετά από σχετική πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να 

παρουσιάσουν τις εφαρμογές του προσφερόμενου λογισμικού με στόχο να αποδείξουν τεκμηριωμένα την 

ετοιμότητα και εφαρμοσιμότητά τους. Η εν λόγω παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο της αναθέτουσας 

αρχής, παρουσία της Επιτροπής Διαγωνισμού, θα έχει διάρκεια μίας (1) ημέρας και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων. Η αρμόδια επιτροπή διατηρεί το 

δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της επίδειξης. Στην διαδικασία δύναται, επίσης, να παρίσταται ομάδα 
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εκπροσώπων της αναθέτουσας αρχής. Για την προετοιμασία της παρουσίασης θα διατεθεί στους προσφέροντες 

επαρκής χρόνος τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Σε 

κάθε περίπτωση, η σχετική πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισμού, στην οποία θα ορίζεται ο ακριβής τόπος και 

χρόνος διεξαγωγής της παρουσίασης, θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες που θα συμμετάσχουν στην 

παρουσίαση, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα. Με βάση την επίδειξη θα αξιολογηθούν η ετοιμότητα, η 

εφαρμοσιμότητα, η αποτελεσματικότητα και η επάρκεια της προσφερόμενης λύσης καθώς και ο βαθμός 

ικανοποίησης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που τίθενται με την παρούσα. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 

επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους 

προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών των ως άνω σταδίων . Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των 

προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν 

και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 

τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται  στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 

ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν λόγω 

απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται 

μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

 

 Για το Τμήμα 2 «Προμήθεια υπολογιστικής υποδομής και Ενιαίου Διαμοιραζόμενου Σύστηματος 

Αποθήκευσης Δεδομένων»: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου . 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν 

τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 

αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 

(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών . 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.    

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  

όλων των ανωτέρω σταδίων  («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 

παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου κάθε τμήματος - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο») του κάθε τμήματος, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 

όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, 

καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 

από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
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δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

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

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν 

ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης κάθε τμήματος 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης κάθε τμήματος, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά 

τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 

επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 

περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
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μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη  δήλωση ελέγχεται από 

την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο κάθε τμήματος να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 

περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

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

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και 

στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 

39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή 

της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 

προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί 

να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 

 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 

της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 

των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

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

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 

την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 

έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα 

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της 

ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 

συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 

αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης (ανά Σύμβαση) 

 

4.1.1. Για την υπογραφή της κάθε σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

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

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της κάθε σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 

τους δύο συμβαλλόμενους και αφού πρώτα έχει κατατεθεί η εγγυητική επιστολής καλής λειτουργίας της 

επόμενης παραγράφου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 

πρέπει να είναι δύο (2) μήνες μεγαλύτερος μετά το πέρας του χρόνου παράδοσης των ειδών/υπηρεσιών 

της/των σύμβασης/συμβάσεων. 

 

4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 

Για την καλή λειτουργία του λογισμικού και του εξοπλισμού της σύμβασης του τμήματος 1 και του τμήματος 2 

του διαγωνισμού, μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική, παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της/τους 

και πριν την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 72 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 

4412/2016, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του/των εν λόγω 

τμήματος/τμημάτων (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ο δε χρόνος ισχύος της θα ανέρχεται κατ' ελάχιστον 

σε πέντε (5) έτη. 

 

Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό της 

Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. 

 

Κατά την Περίοδο Δωρεάν Εγγύησης, ο Ανάδοχος της εν λόγω Σύμβασης ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

συνόλου του αντικειμένου της/των σύμβασης/συμβάσεων. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να 

αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παράρτημα Ι 

«ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» και 

στο Παράρτημα ΙΙ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» της παρούσας. Η Εγγύηση 

Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης της σύμβασης, ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την έγκριση από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της εγγυημένης 

λειτουργίας της σύμβασης (βλ. άρθρο 6.4 της παρούσας). 

 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

ΑΔΑ: ΨΓΘΓ46ΨΖΣ4-ΚΛΦ





Σελίδα 37  

 

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

 Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.3.2. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 

άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 

παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 

5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

 

4.3.3. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο ανάδοχος της σύμβασης του τμήματος 1 υποχρεούται να 

παραδώσει στο Ε.Μ.Π. και, συγκεκριμένα, στη Διεύθυνση Πληροφορικής, αντίγραφο του πηγαίου κώδικα 

(source code) του προσφερόμενου λογισμικού καθώς και κάθε άλλη πληροφορία ή τεκμηρίωση αναγκαία, 

σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, για την συντήρησή του. Ο πηγαίος κώδικας και η αναγκαία, κατά 

τα ανωτέρω, τεκμηρίωση θα χρησιμοποιηθούν, με αποκλειστικό σκοπό, την ομαλή και αδιάλειπτη 

λειτουργία των υπηρεσιών του  Ιδρύματος, σε περίπτωση που αυτό δεν διασφαλίζεται από τις υπηρεσίες 

υποστήριξης και συντήρησης του Π.Σ. Φοιτητικών Υποθέσεων. Διευκρινίζεται ότι η βάση δεδομένων και ο 

πηγαίος κώδικας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ε.Μ.Π. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 

στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της 

σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 

κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 

4412/2016. 

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου/αναδόχων θα πραγματοποιηθεί ανά τμήμα, ως εξής: 

Τμήμα 1: «Προμήθεια Λογισμικού εφαρμογών Φοιτητικών Υποθέσεων & Λογισμικού RDBMS»: 

Η πληρωμή του αναδόχου του τμήματος 1 θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, ως εξής: 

• Με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της 1
ης

, 2
ης

 και 3
ης

 φάσης,  θα καταβληθεί το 40% της 

αμοιβής του αναδόχου. 

• Με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της 4
ης

 και 5
ης

 φάσης, θα καταβληθεί επιπλέον το 20% της 

αμοιβής του αναδόχου. 

• Με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της 6
ης

 φάσης θα καταβληθεί το υπόλοιπο 40% της 

αμοιβής του αναδόχου. 

Τμήμα 2: «Προμήθεια υπολογιστικής υποδομής και Ενιαίου Διαμοιραζόμενου Σύστηματος 

Αποθήκευσης Δεδομένων»: 

Η πληρωμή του αναδόχου του τμήματος 2 θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου 

του αντικειμένου της σύμβασης, με βάση το/τα τιμολόγιο/-α  που θα εκδώσει ο ανάδοχος. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος κάθε σύμβασης θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Τυχόν κρατήσεις που υποβληθούν με νεότερες διατάξεις. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 

εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

επί του καθαρού ποσού. 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής 

αυτής. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό τίμημα επαρκές, νόμιμο και 

εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει 

πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της προσφοράς του. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον 

δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 

του ν. 4412/2016 και στην παρούσα.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

5.2.2.  Αν τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 

5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς 

Φ.Π.Α. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των 

ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για 

το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 

Η είσπραξη του ανωτέρω προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο 

ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

5.2.3. Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες του τμήματος 1, ο ανάδοχος, με την 

επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

5.2.4.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για 

πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.] επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 

υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 

στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

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

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

έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη υλικών), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 

ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου β΄ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 

άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση 

καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι 

αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 

6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 

6.1 Χρόνος παράδοσης   

6.1.1. Η διάρκεια της σύμβασης για το τμήμα 1 ορίζεται σε δεκατρεις (13) μήνες από την υπογραφή της και 

για το τμήμα 2 σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. Ως τόπος παράδοσης των ειδών/υπηρεσιών των 

τμημάτων ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.  

6.1.2. Η παράδοση του ειδών και των υπηρεσιών της σύμβασης για το τμήμα 1 πρέπει να γίνει σύμφωνα με 

τις παρ. 23 και 24 του Παραρτήματος «Ι  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της παρούσας , ήτοι:  

 

Φάση Νο: 1
η
  Τίτλος: Μελέτη Εφαρμογής 

Διάρκεια: 2 μήνες Μήνας Έναρξης: Υπογραφή  

Σύμβασης  
Μήνας 

Λήξης: 

ΜΗΝΑΣ 2 

Στόχοι:  Λεπτομερής προσδιορισμός των αναγκών προσαρμογής / παραμετροποίησης  

Περιγραφή: Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ομάδες εργασίας που σε συνεργασία με το 

προσωπικό του ιδρύματος θα αναλύσουν λεπτομερώς το επιχειρησιακό 

περιβάλλον λειτουργίας του εν λόγω Π.Σ. Μέσα από αυτήν την ανάλυση, θα 

εξαχθούν οι λεπτομερείς ανάγκες παραμετροποίησης και πιθανόν επέκτασης 
και του Ο.Π.Σ. 

Παραδοτέα:   Π1.  Μελέτη Εφαρμογής 

 

Φάση Νο: 2
η
  Τίτλος: Εγκατάσταση, προσαρμογή, παραμετροποίηση Π.Σ. 

Διάρκεια: 3 μήνες Μήνας Έναρξης: ΜΗΝΑΣ 3 Μήνας 

Λήξης: 

ΜΗΝΑΣ 5 

Στόχοι:  Εγκατάσταση, προσαρμογή και παραμετροποίησης του Π.Σ. 

Περιγραφή: Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει τις διασυνδέσεις, θα εγκαταστήσει - προσαρμόσει 

και παραμετροποιήσει το λογισμικό, σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής, δηλ. 
τις ανάγκες του Ιδρύματος. 

Παραδοτέα:   Π2.  Π.Σ. έτοιμο για Μετάπτωση Δεδομένων ή/και Πιλοτική Λειτουργία 
 Π3.  Σενάρια Δοκιμών Ελέγχου 

 

Φάση Νο: 3
η
  Τίτλος: Μετάπτωση 

Διάρκεια 3 μήνες Μήνας Έναρξης: ΜΗΝΑΣ 6 Μήνας 

Λήξης: 

ΜΗΝΑΣ 8 

Στόχοι:  Μετάπτωση δεδομένων στο νέο σύστημα 

Περιγραφή: Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για τη μετάπτωση των δεδομένων στο νέο σύστημα 

Παραδοτέα:   Π4.  Πρακτικό μετάπτωσης δεδομένων 

 Π5.  Π.Σ. έτοιμο για πιλοτική λειτουργία 

 

Φάση Νο: 4
η
  Τίτλος: Εκπαίδευση 
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Φάση Νο: 4
η
  Τίτλος: Εκπαίδευση 

Διάρκεια: 1 μήνας Μήνας Έναρξης: ΜΗΝΑΣ 9 Μήνας 

Λήξης: 

ΜΗΝΑΣ 9 

Στόχοι:   Εκπαίδευση Διαχειριστών: Κατάρτιση ολιγομελούς ομάδας που θα 

αναλάβει στη συνέχεια την εποπτεία του συστήματος (διαχείριση, 

εξέλιξη) και θα επιτελέσει βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των 

υπολοίπων χρηστών (cascade training). 
 Εκπαίδευση χρηστών: Κατάρτιση των χρηστών του συστήματος. 

Περιγραφή: ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει του διαχειριστές και τους χρήστες του συστήματος 

Παραδοτέα:   Π6.   Πρόγραμμα εκπαίδευσης  

 Π7.   Εκπαιδευτικό υλικό 

 Π8.   Εγχειρίδια τεχνικής τεκμηρίωσης 

 Π9.   Εγχειρίδια / Οδηγίες λειτουργικής τεκμηρίωσης (User manuals)  

 Π10. Εγχειρίδια / Οδηγίες υποστηρικτικής τεκμηρίωσης (Administrators 

Manuals) 

 Π11. Πρακτικό Εκπαιδεύσεων 

 

Φάση Νο: 5
η
  Τίτλος: Πιλοτική Λειτουργία 

Διάρκεια: 3 μήνες Μήνας Έναρξης: ΜΗΝΑΣ 10 Μήνας 

Λήξης: 

ΜΗΝΑΣ 12 

Στόχοι:   Επίλυση προβλημάτων. 

 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών. 

Περιγραφή: ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και τη 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος. 

Παραδοτέα:   Π12.  Αναφορά και Τεκμηρίωση προβλημάτων και επίλυσης τους 

 Π13.  Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια τεχνικής τεκμηρίωσης 

 Π14. Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια / Οδηγίες λειτουργικής τεκμηρίωσης     

(User manuals)  

 Π15. Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια / Οδηγίες υποστηρικτικής τεκμηρίωσης 

(Administrators Manuals) 

 

Φάση Νο: 6
η
  Τίτλος: Παραγωγική Λειτουργία 

Διάρκεια: 1 μήνας Μήνας Έναρξης: ΜΗΝΑΣ 13 Μήνας 

Λήξης: 

ΜΗΝΑΣ 13 

Στόχοι:   Λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας με την 
αυξημένη παρουσία και υποστήριξη του αναδόχου. 

Περιγραφή: ο Ανάδοχος θα υποστηρίζει τους χρήστες, θα φροντίζει για την συμπλήρωση 
της εκπαίδευσης και θα επιλύει τα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. 

Παραδοτέα:   Π16.  Αναφορά και Τεκμηρίωση προβλημάτων και επίλυσης τους 

 Π17.  Σύστημα σε παραγωγική λειτουργία (Λογισμικό Εφαρμογών, 
Σχήμα, Πηγαίος Κώδικας) 

 

Επισημαίνεται, ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα υποβάλλει Τριμηνιαίες Αναφορές 

Προόδου (progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, σύμφωνα με 

την παρ. 21 του παραρτήματος Ι. 
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6.1.3. Η παράδοση των ειδών της σύμβασης για το τμήμα 2 θα πραγματοποιηθεί άπαξ ή τμηματικά κατόπιν 

εγγράφης/έγγραφων παραγγελιών της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά 

εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη έκαστης παραγγελίας. Το σύνολο των ειδών της σύμβασης θα παραδοθεί σε 

διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της. 

6.1.4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών και υπηρεσιών του τμήματος 1 και των ειδών του 

τμήματος 2 μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 206 και του άρθρου 217 του ν. 4412/2016, εφαρμοζόμενων κατά περίπτωση. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών κσι υπηρεσιών επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι κυρώσεις 

του άρθρου 207 και του άρθρου 218 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 5.2 της παρούσας. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την αναθέτουσα αρχή για την ακριβή ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το λογισμικό ή/και την υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

6.2 Παραλαβή –Χρόνος και τρόπος παραλαβής  

6.2.1. H παραλαβή των παραδοτέων της/των σύμβασης/συμβάσεων γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή 

και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και στα Παραρτήματα της παρούσας.  

 

6.2.2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 

το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον 

ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές 

(πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.  

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο.  

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν 

από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση 

των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε 

αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 

208 του Ν.4412/2016. Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι  υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα 

δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

πραγματοποιείται μέσα σε σαράντα πέντε (30) ημέρες από την παράδοση των ειδών από τον ανάδοχο. Αν η 

παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 

τα είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 

δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 

του αναδόχου.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 

άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 
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σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.2.3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των παραδοτέων του τμήματος 1 που αφορούν υπηρεσίες, διενεργείται 

ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 

υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 

παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 

να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 220 ν. 4412/2016.  

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 

πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 

που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 

δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

6.3 Απόρριψη υλικών – Αντικατάσταση 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους ενός παραδοτέου, με απόφαση του αποφαινομένου 

οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 

άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 213 και 220 του ν. 4412/2016, κατά περίπτωση. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου του παραδοτέου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη: (α) του 50% του προβλεπόμενου στη 

σύμβαση χρόνου παράδοσης, όσον αφορά τα προσφερόμενα είδη, και (β) το 25% του προβλεπόμενου στη 

σύμβαση χρόνου παράδοσης, όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 

κυρώσεις και ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα άρθρα 207 και 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 

της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος κάθε Σύμβασης δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος 

και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  
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6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

 
6.4.1 Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του λογισμικού και του εξοπλισμού του τμήματος 1 και του 

τμήματος 2 του διαγωνισμού για πέντε (5) έτη  από την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων 

της/των σύμβασης/συμβάσεων. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας (διάρκεια Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας), ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει 

οποιαδήποτε βλάβη σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παράρτημα Ι «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» και στο Παράρτημα ΙΙ 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» της παρούσας. Για την παρακολούθηση της 

εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης ή ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει 

στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την 

εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο 

όργανο την έκπτωση του αναδόχου.  

6.4.2. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η Επιτροπή 

Παραλαβής και Παρακολούθησης ή η ειδική ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 

εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της 

σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, η επιτροπή μπορεί να προτείνει 

την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 

4.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής. 

 

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

 
6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 

από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 

αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 
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6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 

υποκατάστασης). 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

 

Η Aν Προϊσταμένη  

του Τμήματος Προμηθειών  

 

 

 

Ε. Μπατζιά  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ 

 

 

Η Αν. Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Ε. Μπατζιά                         

 

 

 

 

 

 

Η Αν. Προϊσταμένη της Γενικής 

Δ/νσης  

Διοικητικής Στήριξης & 

Σπουδών  

 

 

Ε. Παπαγιάννη 
 

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ/ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Τμήμα 1: «Προμήθεια Λογισμικού εφαρμογών Φοιτητικών Υποθέσεων & Λογισμικού RDBMS»: 

1. Σκοπός και Στόχοι του Έργου 

Το έργο αναφέρεται στην εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητικών Υποθέσεων με 

τελικό σκοπό την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους Φοιτητές και Διδάσκοντες Φοιτητολογίου καθώς στην 

απλοποίηση και ταχύτατη διεκπεραίωση όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών που εκτελούνται 

από την Κεντρική Υπηρεσία και όλες τις Γραμματείες και λοιπές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Ε.Μ.Π. με 

αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό τους και την καλύτερη διαχείριση υλικών και ανθρώπινων πόρων και την 

ταχύτατη και άμεση εξυπηρέτηση των Φοιτητών. 

Παράλληλα το ΟΠΣ θα διασυνδεθεί με τρίτα συστήματα ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος από την υιοθέτηση 

του. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

1) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ που αναπτύσσεται 

από το ΕΔΥΤΕ 

2) Το ΣΗΔΕ που χρησιμοποιεί το Ίδρυμα 

3) το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες 

Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 

4) Τα έργα που θα προκύψουν από την Πρόσκληση 05_ΜΔΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος . 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με δικαιούχους το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUNet) και 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. (GRNET), εφόσον κάποια από 

αυτά εξυπηρετούν τις ανάγκες του Ε.Μ.Π.. Οι εν λόγω διασυνδέσεις θα υλοποιηθούν κατά την 

παραγωγική λειτουργία του Συστήματος. 

2. Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Στόχος είναι να προσφέρονται όσο το δυνατό περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για όλους τους φοιτητές και 

τους καθηγητές και να ολοκληρωθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας στάσης στο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα προς 

όλους τους συναλλασσόμενους με αυτό, ήτοι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, 

εργαζόμενοι) και λοιπούς εξωτερικούς φορείς (π.χ ΥΠΑΙΘ και ΕΛΣΤΑΤ), αλλά και το γενικό κοινό, δηλαδή 

οποιοδήποτε πολίτη. Οι υπηρεσίες που θα προκύψουν από το προτεινόμενο έργο θα πρέπει να καλύψουν όλο το 

φάσμα φοιτητικών δραστηριοτήτων του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 

συνεργαζόμενοι φορείς, αλλά και οποιοσδήποτε πολίτης, θα έχουν ένα σημείο επαφής με το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, 

από το οποίο θα λαμβάνουν και θα προσφέρουν με ασφαλή τρόπο και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες και ενημέρωση.  

Ενδεικτικά στις προσωποποιημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ανά κατηγορία επωφελούμενων και ανά 

υποσύστημα, πρέπει να ενταχθούν οι ακόλουθες:  

1) Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές (Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί) 

 Εγγραφές στις Σχολές και Προγράμματα Σπουδών εισερχομένων φοιτητών μέσω εξετάσεων. 

 Δηλώσεις μαθημάτων με προσυμπληρωμένα δεδομένα, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών 

που ακολουθεί ο φοιτητής. 

 Δηλώσεις συγγραμμάτων με προσυμπληρωμένα δεδομένα, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών 

που ακολουθεί ο φοιτητής, διασύνδεση με Εύδοξο. 

 Αυτόματη ενημέρωση βαθμολογίας μαθημάτων που έχει συμμετάσχει ο φοιτητής μέσω web ή 

email. 

 Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών σε μορφή pdf μετά από αίτηση (θα απαιτείται ταυτοποίηση). 
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 Ηλεκτρονική πληροφόρηση για διδασκαλία, μαθήματα, προγράμματα σπουδών, πρόγραμμα 

εξετάσεων. 

 Προσωποποιημένη πληροφόρηση για πρόγραμμα εξετάσεων, πρόγραμμα διδασκαλίας (θα 

απαιτείται ταυτοποίηση). 

 Παροχή πληροφοριακού επίσημου υλικού (αιτήσεις, κτλ). 

 Παρακολούθηση της καρτέλας φοιτητή, (πρόοδος, τήρηση προϋποθέσεων λήψης πτυχίου, 

τήρηση προϋποθέσεων λήψης φοιτητικών παροχών κλπ). 

 Αιτήσεις για φοιτητικές παροχές και πιστοποιητικά και παρακολούθηση της πορείας της 

αίτησης 

 Προσωποποιημένη πληροφόρηση για διδακτορικούς φοιτητές. 

 Αιτήσεις φοιτητών για παροχή υποτροφιών (εκτός της ταυτοποίησης περιλαμβάνει όλη τη 

διαδικασία αιτήσεων φοιτητών, την επεξεργασία εντύπων και τις φόρμες αποστολής στοιχείων, 

την υποβολή τυχόν δικαιολογητικών) 

 Αιτήσεις φοιτητών για εγγραφή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με αυτόματη 

ενημέρωση αποτελέσματος μέσω web, email ή sms. 

 Αυτόματη εισαγωγή φοιτητών σε τμήματα και προγράμματα σπουδών μετά από ηλεκτρονική 

διαδικασία αίτησης εισαγωγής. 

 

2) Ψηφιακές Υπηρεσίες προς Μέλη ΔΕΠ 

 
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής Γραμματείας ακαδημαϊκού Τμήματος όπως: 

 Δημιουργία Προγράμματος Σπουδών με συμμετοχή διδασκόντων και Γραμματείας. 

 Αυτόματη ενημέρωση διδασκόντων για ανάθεση διδασκαλίας μαθήματων ή δυνατότητα 

επεξεργασίας εξετάσεων μέσω web, email ή sms. 

 Κατάσταση εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα. 

 Ασφαλής αποστολή βαθμολογίας καθηγητών στις γραμματείες. 

 Αυτόματη δημοσίευση ημερολόγιων προγραμμάτων διδασκαλίας και εξετάσεων μαθημάτων, στα 

οποία έχουν δικαίωμα, μέσω web, email ή sms. 

 Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών σε μορφή pdf μετά από αίτηση (θα απαιτείται ταυτοποίηση). 

 Καταχώριση βαθμολογίας φοιτητών. 

 

3. Γενικές Αρχές Λογισμικού Υποδομής και Λογισμικού Εφαρμογών 

Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το προτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα και τα επιμέρους 

υποσυστήματά του σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο περιλαμβάνουν: 

1) Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), κάνοντας χρήση προτύπων που θα 

διασφαλίζουν: 

o Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών και 

υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος καθώς και με άλλες εξωτερικές εφαρμογές 

o Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά 

υπολογιστικά συστήματα 

o Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και 

αρχιτεκτονική τους 

2) Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και 

αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 

ΑΔΑ: ΨΓΘΓ46ΨΖΣ4-ΚΛΦ





50  

3) Αρχιτεκτονική n-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών 

συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην 

επεκτασιμότητα. 

4) Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά 

τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το 

βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών 

του με στόχο την: 

o Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων 

υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας των χρηστών. 

o Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών με τις 

εφαρμογές. 

5) Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) και του Διαδικτύου 

(internet) για το σύνολο των εφαρμογών και εργαλείων που θα καλύψουν τις γενικότερες ανάγκες 

διαχείρισης πληροφορίας. 

6) Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης 

του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο 

χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των 

προσβάσεων στα δεδομένα. Θα πρέπει να διασφαλίζονται: 

o Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών  

o Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων 

o Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας 

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

7) Χρήση συλλογής εργαλείων ανάπτυξης και διαχείρισης των εφαρμογών και των εργαλείων που θα 

χρησιμοποιηθούν, η οποία θα είναι συμβατή με την επιλεχθείσα βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό 

απαιτείται:  

o Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την αποδοτική 

χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. 

o Ενσωμάτωση υποστήριξης βοήθειας και οδηγιών προς τους χρήστες. Μηνύματα λαθών (error 

messages) στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς. 

o Χρησιμοποίηση από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη συγκεκριμένων προσχεδιασμένων αναφορών 

καθώς και δυνατότητα δημιουργίας ad-hoc αναφορών για την άντληση πληροφοριών ειδικότερου 

χαρακτήρα. 

o Άμεση σύνδεση των αναφορών κατά τη δημιουργία τους με επίπεδα ταυτοποίησης (authorization) και 

ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη και δεδομένων 

o Δυνατότητα συνδυασμού και επεξεργασίας στοιχείων για τη δημιουργία αναφορών τόσο από 

εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης  

o Δυνατότητα ανάλυσης και παρουσίασης των πληροφοριών είτε με προκαθορισμένη μορφή είτε με 

δυναμική μορφή (πίνακες, γραφικά, στατιστικά κ.λ.π.).  

o Δυνατότητα ανταλλαγής επεξεργάσιμων στοιχείων από και προς εργαλεία υποστήριξης εργασιών 

γραφείου 

8) Χρήση της υποδομής PKI (Public Key Infrastructure) προκειμένου να υλοποιηθούν μηχανισμοί 

ασφάλειας.  

9) Αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής LDAP και SSO (Single Sign On) του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος 

προκειμένου να υλοποιηθούν μηχανισμοί πρόσβασης.  

10) Πιστοποίηση χρήστη μία και μόνο φορά (Single Sign On): Οι χρήστες των εφαρμογών εξυπηρέτησης 

φοιτητών και διδασκόντων θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες δικτυακές πύλες 

και τις εφαρμογές τους (σύμφωνα με τα δικαιώματά τους) περνώντας από τη διαδικασία πιστοποίησης μία 

και μοναδική φορά μέχρι την οριστική έξοδό τους. Κατά συνέπεια οι εφαρμογές εξυπηρέτησης φοιτητών 

και διδασκόντων θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτουν την διαδικασία αυθεντικοποίησης σε 

εξωτερικές υπάρχουσες υποδομές του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. 

11) Δυνατότητα διασύνδεσης με τα κεντρικά ΠΣ που αναπτύχθηκαν μέσω των δράσεων της Α1/21.1. 

12) Δυνατότητα διασύνδεσης με την κεντρική εφαρμογή διανομής συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ. 
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13) Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Καταλόγου του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος (LDAP/Directory 

service): Οι εφαρμογές εξυπηρέτησης φοιτητών και διδασκόντων θα πρέπει να είναι σε θέση να 

επικοινωνούν με ασφάλεια, π.χ. πάνω από ένα VPN με την υπάρχουσα υπηρεσία καταλόγου του 

Ακαδημαϊκού Ιδρύματος που διατηρεί πληροφορίες όπως τηλεφωνικό κατάλογο, κατάλογο e-mail 

διευθύνσεων, ιδιότητα, κεντρικό UID, Αριθμός Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ) για φοιτητές ή Αριθμός 

Μητρώου ΔΕΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων, κλπ. 

4. Θέματα συνάφειας με το έργα που θα προκύψουν από την Πρόσκληση 05_ΜΔΤ του Ε.Π. 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»  

Ο παρόν διαγωνισμός είναι σε άμεση συνάφεια με τα παραδοτέα των έργων που θα προκύψουν από την 

Πρόσκληση 05_ΜΔΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος . «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με δικαιούχους το 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUNet) και ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. (GRNET). 

Σε περίπτωση που το Ε.Μ.Π. κρίνει ότι υπάρχει λόγος διασύνδεσης του Συστήματος Φοιτητικών Υποθέσεων με 

τα εν λόγω έργα ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις διασυνδέσεις αυτές χωρίς πρόσθετο κόστος. 

5. Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 

Οι πρόσθετες εξωστρεφείς υπηρεσίες, θα πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να υποστηρίζουν: 

 

 Αρχιτεκτονική τουλάχιστον τριών (3) επιπέδων (3-tier architecture): επίπεδο παρουσίασης (Presentation 

Layer), επίπεδο εφαρμογής ή επιχειρησιακής λογικής (Application Layer) και επίπεδο 

αποθήκευσης/πρόσβασης στα δεδομένα (Data Access Layer) 

 Ανάπτυξη Βασισμένη σε Αυτόνοµες ∆οµικές Μονάδες (Component Based Development) 

 Υπηρεσιοστραφή Αρχιτεκτονική (Service-Oriented Architecture - SOA) 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει σύστημα που να είναι ανεξάρτητο της βάσης δεδομένων, ώστε εάν το 

Ακαδημαϊκό Ίδρυμα αποφασίσει στο μέλλον να αλλάξει τη Βάση Δεδομένων, να μπορεί να το κάνει χωρίς 

κόστος, όσον αφορά το λογισμικό. Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι ευρέως διαδεδομένες Σχεσιακές Βάσεις 

Δεδομένων (ενδεικτικά Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL).  

Η υποστήριξη και οι απαιτούμενες αναβαθμίσεις του Σχεσιακού Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 

(RDBMS) που θα προσφερθεί  αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου για την Περίοδο Εγγύησης και Συντήρησης 

του Συστήματος. Η όποια αναβάθμιση απαιτηθεί μελλοντικά θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τη Δ/νση 

Πληροφορικής του ΕΜΠ. Λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους α)Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» και β) 

Συντήρησης και Υποστήριξης παρέχονται στις αντίστοιχες ενότητες. 

 

Το ΟΠΣ Φοιτητολογίου στην τελική του μορφή θα πρέπει να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής ώστε: 

 Να υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη. 

 Να υπάρχει δυνατότητα για διασύνδεση με άλλα συστήματα. 

 Να προσφέρει λειτουργικότητες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών (και από τρίτα συστήματα) για 

διοικητική πληροφόρηση και στατιστική επεξεργασία. 

Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως παραμετροποιημένο στις ανάγκες των γραμματειών. Η 

παραμετροποίηση αφορά στην αναγνώριση και υλοποίηση των υποσυστημάτων που μπορούν με κατάλληλη 

τροποποίηση να ικανοποιήσουν το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Οι 

υπηρεσίες παραμετροποίησης:  

 Αναγνωρίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις του Αναθέτοντος Φορέα, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν 

από το σύστημα με παραμετροποίηση. 

 Προσδιορίζουν τον τρόπο παραμετροποίησης του ΟΠΣ με την πλήρη υποστήριξη των απαιτήσεων που 

περιγράφονται στη διακήρυξη και θα προκύψουν κατά τη φάση της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής. 

 Αναγνωρίζουν τις παραμέτρους του συστήματος. 

 Καθορίζουν τις τιμές των παραμέτρων. 

 Καταγράφουν τον τρόπο παραμετροποίησης, τις παραμέτρους ανά λειτουργία / διαδικασία και τις τιμές 

τους. 

 Παραμετροποιούν τα υποσυστήματα σύμφωνα με τις τιμές των παραμέτρων.  

 Εκτελούν ελέγχους καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων με τις παραμέτρους αυτές 

 Προσαρμόζουν τα αρχικά σενάρια χρήσης. 

 Ολοκληρώνουν το σύνολο του λογισμικού με παραμετροποίηση και ανάπτυξη όπου απαιτείται.  
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Τα υποσυστήματα Εξυπηρέτησης Φοιτητών μέσω Διαδικτύου, Εξυπηρέτησης Διδασκόντων μέσω Διαδικτύου 

είναι απαραίτητο να παρέχουν κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών πολύγλωσσο περιβάλλον έτσι 

ώστε ο χρήστης να έχει δικαίωμα επιλογής της γλώσσας που επιθυμεί από τουλάχιστον δυο γλώσσες: Ελληνικά - 

Αγγλικά. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η υποστήριξη και άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ορισμένες τιμές που θα επανακαθοριστούν στην παραμετροποίηση είναι οι εξής: 

 Ρύθμιση των προϋποθέσεων λήψης πτυχίων ανά πρόγραμμα σπουδών ανά Τμήμα.  

 Ρύθμιση των προϋποθέσεων λήψης εισαγωγής σε κατεύθυνση. 

 Ρύθμιση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία λίστας φοιτητών που δικαιούνται υποτροφία/βραβεία. 

 Ρύθμιση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία λίστας φοιτητών που δικαιούνται ανάληψη διπλωματικής 

εργασίας. 

 Ρύθμιση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία λίστας φοιτητών που δικαιούνται συμμετοχή στην 

πρακτική άσκηση. 

 Ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού βαθμού πτυχίου. 

 Παραμετροποίηση των αναφορών εκτύπωσης. 

 Τρόπος εισαγωγής δηλώσεων μαθημάτων. 

 Ορισμός προαπαιτούμενων μαθημάτων – αλυσίδων μαθημάτων. 

 Ορισμός μεθόδου Υπολογισμού Ποσοστιαίων Βαθμολογιών. 

 Ορισμός ελάχιστου πλήθους Φοιτητών κατά τον Υπολογισμό Πος. Βαθμολογιών. 

 Ορισμός συνάρτησης για τον Αυτόματο υπολογισμό δείκτη προόδου. 

 Ορισμός του τρόπου υπολογισμού των συνόλων μαθημάτων κατά την εκτύπωση διαφόρων επιδομάτων 

(πχ. πιστοποιητικού στεγαστικού επιδόματος κτλ).  

 

6. Λειτουργικές Προδιαγραφές  Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου. 

Το τελικό παραδοτέο του Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου θα πρέπει:  

 Να καλύπτει πλήρως κάθε λειτουργία των Γραμματειών του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος που αναφέρεται σε 

προπτυχιακά, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγής, 

Πρακτικών Ασκήσεων, όπως αυτές διατυπώνονται στη συνέχεια αλλά και όπως πιθανότατα 

διαμορφωθούν κατά την φάση της μελέτης εφαρμογής, παραμετροποίησης και εγκατάστασής της. 

 Να υποστηρίζει τις λειτουργίες της φοιτητικής μέριμνας του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, όπως αυτές 

περιγράφονται παρακάτω. 

 Να προβλέπει την χρήση βοηθητικού προγράμματος δημιουργίας και διαχείρισης εκτυπώσεων (Reporting 

Tools), το οποίο να διασυνδέεται με όλες τις ενότητες της εφαρμογής.  

 Να παρακολουθεί όλα τα συμβάντα της λειτουργίας του συστήματος (της εφαρμογής), ανά χρήστη, 

ημερομηνία και ώρα και λειτουργία/διαδικασία που επιτελέστηκε (Event Log). Να μπορεί να 

παραμετροποιηθεί η παρακολούθηση χρηστών από τους διαχειριστές του συστήματος με δυνατότητα 

δημιουργίας αναζητήσεων ανά χρήστη, χρόνο τέλεσης συμβάντων και άλλων παραμέτρων ειδικά για 

κρίσιμους πίνακες/πεδία της βάσης δεδομένων. 

 Να υλοποιεί διαδικασία «μη αποκήρυξης ευθύνης» χρηστών μέσω ισχυρού συστήματος καταγραφής 

ενεργειών.  

Το νέο περιβάλλον θα πρέπει να συνεργάζεται και να αξιοποιεί τις υφιστάμενες CAS υποδομές του Ακαδημαϊκού 

Ιδρύματος. Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με άλλες εφαρμογές μέσω Web Services. 

Η πρόσβαση των χρηστών (εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές) θα γίνεται μέσω απλών προσωπικών υπολογιστών, 

εφοδιασμένων με κοινούς web browsers όπως Μozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera και 

λειτουργικό Windows, MacOS, Unix, Linux. 

Το ΟΠΣ στην τελική του μορφή θα πρέπει να υποστηρίζει την πλήρη διασύνδεση των υποσυστημάτων του η 

οποία έγκειται στα ακόλουθα:  

 Στην ύπαρξη ενός ενιαίου τρόπου επιβολής των πολιτικών (ρόλοι χρηστών, δικαιώματα και 

εξουσιοδοτήσεις, ασφάλεια κτλ) 

 Στην ενιαία τήρηση των κοινών δεδομένων μέσω τήρησης ενιαίας βάσης δεδομένων, ώστε οι 

πληροφορίες για μία οντότητα να διατηρούνται σε ένα και μοναδικό σημείο μέσα στο σύστημα και να 

δημιουργούνται/ενημερώνονται μόνο από το κατάλληλο υποσύστημα.  

 

Τα ζητούμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά των επιμέρους υποσυστημάτων διαμορφώθηκαν έχοντας ως βασικό 

κριτήριο την ανάγκη διατήρησης και βελτίωσης του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας των Γραμματειών του 

Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρήσει την υφιστάμενη λειτουργικότητα στο Ακαδημαϊκό 

Ίδρυμα και να προσφέρει ως ελάχιστο το 100% της λειτουργικότητας που περιγράφεται «ως έτοιμο εξειδικευμένο 

πακέτο λογισμικού» και όχι ως εξ αρχής ανάπτυξη του συστήματος.  
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Η αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου θα περιλαμβάνει στην τελική της μορφή τα 

παρακάτω υποσυστήματα:  

1) Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών καθώς και 

Προγραμμάτων Σπουδών.  

2) Υποσύστημα Προεγραφών Φοιτητών. 

3) Υποσύστημα Κεντρικής Γραμματείας. 

4) Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών. 

5) Υποσύστημα Διαχείρισης Αναφορών Εκτύπωσης – Report Generator. 

6) Υποσύστημα Λήψης Εγγραφών από εξωτερικό αρχείο.  

7) Υποσύστημα εξυπηρέτησης φοιτητών μέσω διαδικτύου. 

8) Υποσύστημα εξυπηρέτησης διδασκόντων μέσω διαδικτύου. 

9) Υποσύστημα διαχείρισης στατιστικών στοιχείων. 

10) Υποσύστημα διαχείρισης συγγραμμάτων – διασύνδεση με ΕΥΔΟΞΟ. 

11) Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας για τη Σίτιση, Στέγαση, Περίθαλψη. 

12) Υποσύστημα αποτίμησης εκπαιδευτικού έργου . 

13) Υποσύστημα υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 

Το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα αναμένει ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου θα διαθέτει λογισμικό Φοιτητολογίου, 

ενιαίο σε όλα τα Τμήματα (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, διασυνδεδεμένο με τα 

κεντρικά συστήματα και θα προσφέρει ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές , καθηγητές, και 

γενικότερα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. 

 

6.1. Λειτουργική Ενότητα “Υποσύστημα Λογισμικού για τη Διαχείριση Δεδομένων Προπτυχιακών και 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών καθώς και Προγραμμάτων Σπουδών” 

Περιλαμβάνει την υποστήριξη των παρακάτω διαδικασιών: 

1) Διαχείριση δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών. 

2) Διαχείριση εγγραφής νέων φοιτητών και διαχείρισης προσωπικών στοιχείων. 

3) Διαχείριση στοιχείων μαθημάτων. 

4) Καταγραφή μεταβολών σπουδαστικής κατάστασης φοιτητών , επανεγγραφές. 

5) Δηλώσεις μαθημάτων και εισαγωγή βαθμολογίας. 

6) Πρόγραμμα σπουδών, στοιχεία μαθημάτων, διπλωματικές εργασίες, πρακτικές ασκήσεις. 

7) Έκδοση πιστοποιητικών, διαχείριση αναφορών. 

8) Ανακήρυξη διπλωματούχων  

9) Διαχείριση δεδομένων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων. 

 

Πρόκειται ουσιαστικά για το λογισμικό υποδομής για τη διαχείριση των δεδομένων φοιτητών του Ακαδημαϊκού 

Ιδρύματος με τις γενικές δυνατότητες που περιγράφονται παρακάτω.  

 

6.1.1. Διαχείριση Δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών  

Πρόκειται για τις βασικές διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ. 

Προβλέπονται σε επίπεδο interface χρήστη, λίστες αναζητήσεων, και δυνατότητες αναζήτησης δεδομένων καθώς 

και δυνατότητα μαζικών εργασιών σε δεδομένα, ανάλογα με το σημείο της εφαρμογής, π.χ. μαζική εκτύπωση 

αναφορών φοιτητών, μαζική ολοκλήρωση ανακήρυξης φοιτητών, μαζική αλλαγή προγράμματος σπουδών, μαζική 

αλλαγή κατεύθυνσης φοιτητών. 

Τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων λιστών είναι: 

 Δυνατότητα προσαρμογής των προβολών, όπως αφαίρεση ή προσθήκη στηλών, μετακίνηση στηλών. 

 Ταξινόμηση κατά οποιοδήποτε καταχωρισμένου πεδίου (ένα ή πολλαπλά πεδία). 

 Ομαδοποίηση των δεδομένων κατά πολλαπλά πεδία και ταξινόμηση ανά πεδίο ομαδοποίησης  με 

δυνατότητα άμεσης εξαγωγής στατιστικών στοιχείων.  

 Δυνατότητα αποθήκευσης των προσωπικών ρυθμίσεων προσαρμογής ανά χρήστη. 

 Δυνατότητα δημιουργίας απλών και πολύ σύνθετων αναζητήσεων με χρήση τελεστών (ίσο, διάφορο, 

μεγαλύτερο, μικρότερο, περιέχει, αρχίζει από, κ.λ.π) σε οποιαδήποτε καταχωρημένα στοιχεία της βάσης 

δεδομένων. 

 Δυνατότητα αποθήκευσης ανά χρήστη των κριτηρίων αναζήτησης για μελλοντική χρήση. 
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 Δυνατότητα κατευθείαν εκτύπωσης αναφορών για πολλές εγγραφές της λίστας ανάλογα με το σημείο της 

εφαρμογής, π.χ. σε λίστες φοιτητών να είναι δυνατή η μαζική εκτύπωση πιστοποιητικών, αναλυτικών 

βαθμολογιών για πολλούς φοιτητές, σε λίστες εξετάσεων να είναι δυνατή η μαζική εκτύπωση 

βαθμολογίων φοιτητών για πολλά μαθήματα. 

 Δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων στο Excel για χρήση στατιστικών ή για περαιτέρω 

επεξεργασία. 

 

Επίσης προβλέπονται:  

 Λίστες φοιτητών 

 Λίστες δηλώσεων  

 Λίστες τάξεων διδασκαλίας 

 Λίστες εργασιών 

 Λίστες φοιτητών που δικαιούνται συμμετοχή στην πρακτική άσκηση 

 Λίστες φοιτητών που δικαιούνται διπλωματική εργασία 

 Λίστες φοιτητών που δικαιούνται υποτροφία/βραβείο 

 Λίστες πρακτικών ασκήσεων  

 Λίστες φοιτητών που έχουν περάσει ένα μάθημα 

 Λίστες φοιτητών που έχουν δηλώσει ένα μάθημα 

 Δυνατότητα μαζικών εργασιών πάνω σε αυτές τις λίστες (πχ αλλαγή ιδιοτήτων μαθήματος ήδη 

περασμένου για κάποιους φοιτητές)  

 

6.1.2. Διαδικασία εγγραφής νέων φοιτητών και διαχείρισης προσωπικών στοιχείων  

Η διαδικασία αυτή προβλέπει την εισαγωγή νέων φοιτητών, τη μεταβολή των καταχωρισμένων δεδομένων, τη 

παραμετρική αναζήτηση με κάθε καταχωρισμένο στοιχείο και διαγραφή φοιτητών από εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό. Τα προβλεπόμενα στοιχεία για κάθε φοιτητή θα πρέπει να αναφέρονται σε ενότητες όπως το 

ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία γέννησης, ταυτότητας, οικογενειακής κατάστασης, μόνιμης και προσωρινής 

διεύθυνσης, τηλεφώνου, τρόπου εισαγωγής, λυκείου αποφοίτησης, καθώς η τρέχουσα σπουδαστική κατάσταση 

του φοιτητή. Επιπλέον ζητείται: 

 Η μεταβολή σε κρίσιμα στοιχεία του φοιτητή και διαγραφή του να επιτρέπεται μόνο από 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό, μετά από διαδικασίες που διέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό.  

 Παραμετρική αναζήτηση φοιτητών με όλα τα καταχωρισμένα στοιχεία. 

 Εισαγωγή των δεδομένων των νεοεισαγομένων φοιτητών από στοιχεία που παρέχει το Υπ. Παιδείας σε 

μορφή μαγνητικών μέσων. 

Η καρτέλα του φοιτητή θα πρέπει να χωρίζεται σε ενότητες ανάλογα με τα δεδομένα εμφάνισης, π.χ. στην επιλογή 

«Φοιτητής» να εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή στην επιλογή «Δηλώσεις» όλες οι εγγραφές σε 

εξάμηνα και τα δηλωμένα μαθήματα με τις αντίστοιχες βαθμολογίες τους, στην επιλογή «Μαθήματα» να 

εμφανίζεται η καρτέλα των μαθημάτων του φοιτητή με τις αντίστοιχες βαθμολογίες τους, οι 

απαλλαγές/κατοχυρώσεις, οι αναβαθμολογήσεις. 

Οι αναφορές που θα πρέπει να παρέχονται από τη διαδικασία αυτή, ενδεικτικά είναι:  

 Μητρώο Φοιτητών, Αποφοίτων και Υποτρόφων. 

 Κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των φοιτητών. 

 Αναφορές Διευθύνσεων. 

 Εκτύπωση διευθύνσεων υπό μορφή ετικετών αλληλογραφίας. 

 Πίνακες στατιστικών στοιχείων πλήθους φοιτητών με πολλαπλά κριτήρια. 

 Αναφορές φοιτητών με στοιχεία διαγραφής, μετεγγραφής κλπ. 

 Μητρώο αλλοδαπών φοιτητών 

 Μητρώο ενεργών/μη ενεργών φοιτητών (ανά εξάμηνο, τρόπο εισαγωγής) 

 

6.1.3. Διαχείριση στοιχείων μαθημάτων  

Τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης στοιχείων των μαθημάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστο τα κάτωθι: 

 Μοναδικός κωδικός Μαθήματος ανά Τμήμα και ακαδημαϊκή περίοδο με ελεύθερη διαμόρφωση από τον 

χρήστη. 

 Τρόπος διεξαγωγής (Τύπος μαθήματος): (και όχι περιοριστικά) Παράδοση, Σεμινάριο, Άσκηση, Πρακτική 

Άσκηση, Εργαστήριο, Φροντιστηριακό, Πτυχιακή Εργασία, Μικτό. 
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 Κάθε μάθημα ανήκει κλιμακωτά, ιεραρχικά, εννοιολογικά σε Σχολή > Τμήμα > Τομέας > Γνωστικό > 

Ενότητα ή όπως θα προσδιορισθεί από την ακαδημαϊκή οργάνωση του Ιδρύματος. 

 Παράλληλη τήρηση ξενόγλωσσης περιγραφής των στοιχείων του μαθήματος (τίτλος, περίληψη, τύπος, 

τομέας, γνωστικό, ενότητα) για χρήση σε έγγραφα και πιστοποιητικά που προορίζονται για χρήση στο 

εξωτερικό. 

 Διαχείριση Μονάδων ECTS, όπως προβλέπεται από την Συνθήκη της Bologna 

 Ομαδοποίηση. Παρουσίαση και χειρισμός μαθημάτων κατά ομάδες. 

 Επιλογή κλίμακας βαθμολογίας: 0 έως 10 με δύο δεκαδικά ψηφία / Επιτυχώς – Ανεπιτυχώς. 

 Ορισμός βάσης επιτυχίας (προκαθορισμένη τιμή το 5 με δυνατότητα αλλαγής). 

 Συντελεστής για υπολογισμό στο Βαθμό Διπλώματος. 

 Προαπαιτούμενα μαθήματα για την δήλωση του μαθήματος: 

o Προαπαιτούμενα για όλους όσους δηλώνουν το μάθημα 

o Διαφορετικά προαπαιτούμενα ανά Πρόγραμμα Σπουδών 

o Ορισμός ελάχιστης απαραίτητης βαθμολογίας (διαφορετική από τη βάση επιτυχίας) ανά 

προαπαιτούμενο μάθημα. 

o Απαλλαγή προαπαιτούμενων για φοιτητές που πληρούν όρους όπως ικανό δείκτη προόδου, μέσο 

όρο βαθμολογίας ή πλήθος διδακτικών μονάδων. 

 Εξαρτώμενα (σε ποια μαθήματα είναι προαπαιτούμενο). 

 Αντιστοίχιση μαθημάτων (εναλλακτικά μαθήματα που καλύπτουν απαιτήσεις ή κενά στο ΠΣ) με ένα ή 

περισσότερα μαθήματα. Να υπάρχει ποσοστό συμμετοχής του κάθε μαθήματος στο νέο μάθημα. 

 Διδάσκοντες: Υπεύθυνος και Διδάσκοντες ανά Τμήμα / Τάξη. Κατά την επιλογή από κατάλογο να 

εμφανίζονται μόνο οι ενεργοί κατά την περίοδο του Μαθήματος. 

 Επιλογές διάτμησης: καμία / με βάση το μητρώο / επώνυμο / εξάμηνο φοίτησης / άλλη. 

 Μέγιστο πλήθος φοιτητών ανά Τμήμα / Τάξη ή συνολικά. 

 Λεπτομερής καταγραφή και κωδικοποίηση των μεταβολών των μαθημάτων καθώς και των μεταβατικών 

διατάξεων που εφαρμόζονται λόγω των μεταβολών αυτών ώστε μέσω των κατηγοριοποιήσεων που 

δημιουργούνται να αυτοματοποιείται στο βαθμό που είναι δυνατό η εφαρμογή των μεταβολών αυτών στις 

υποχρεώσεις των φοιτητών. 

 

6.1.4. Καταγραφή των μεταβολών της σπουδαστικής κατάστασης των φοιτητών  

Η διαδικασία αυτή αφορά την καταγραφή στο σύστημα, κατά χρονολογική σειρά, σχετικών στοιχείων που 

αφορούν στις  μεταβολές της σπουδαστικής κατάστασης των φοιτητών όπως μετεγγραφών από και προς το 

Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, ανανεώσεων εγγραφών, διαγραφών, αναστολών φοίτησης, ποινών, επανεγγραφών, 

συμμετοχής σε διαπανεπιστημιακά προγράμματα, αποφοίτηση, επί πτυχίω, λιμναζόντων, κλπ. Η διαχείριση και οι 

σχετικές αναφορές θα πραγματοποιούνται ανά φοιτητή. Θα πρέπει να μπορεί να γίνει τήρηση και παρουσίαση με 

χρονολογική σειρά των σχετικών στοιχείων για κάθε περίπτωση (ημερομηνία, απόφαση, πανεπιστήμιο 

μεταγραφής, βαθμός πτυχίου, κλπ.) και έκδοση στατιστικών αναφορών. Επίσης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

παραμετροποίησης του ορισμού ενεργών, μη ενεργών, επί πτυχίω. 

 

Όσον αφορά την κατάσταση των εκπαιδευομένων ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: 

 Διπλωματούχος (graduated) θεωρείται ο φοιτητής που έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή αφού ολοκληρώσει 

το Πρόγραμμα Σπουδών. 

 Τελειόφοιτος ή επί πτυχίω θεωρείται ο φοιτητής που έχει εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα τουλάχιστον μία 

φορά αλλά δεν έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του επιτυχώς σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και 

δεν έχει πραγματοποιήσει την διπλωματική του εργασία. 

 Επί διπλώματι εκπαιδευόμενοι θεωρούνται αυτοί που έχουν συμπληρώσει τα ν εξάμηνα του Τμήματός 

τους, χωρίς να ξεπεράσουν τα ν + 4 εξάμηνα (όπου ν είναι τα κανονικά εξάμηνα φοίτησης). 

 Λιμνάζοντες (stagnant) θεωρούνται οι φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα ν+4 εξάμηνα. 

 Αναστολή φοίτησης θεωρείται η διακοπή της φοίτησης μετά από γραπτό αίτημα εκπαιδευόμενου. Ο 

εκπαιδευόμενος αυτός ενδέχεται υπό προϋποθέσεις να συνεχίσει την φοίτησή του αν το επιθυμεί. 

 Διαγραφέντες (dropped) θεωρούνται οι φοιτητές που έχουν διαγραφεί με γραπτή αίτησή τους από το 

Τμήμα. Οι εκπαιδευόμενοι αυτοί δεν δύνανται να συνεχίσουν την φοίτησή τους. 

Για την εξυπηρέτηση εσωτερικών διαδικασιών του ιδρύματος, οι καταστάσεις των εκπαιδευομένων (Ενεργοί, μη 

ενεργοί, κλπ)θα πρέπει να ορίζονται παραμετρικά στην εφαρμογή για την κάλυψη τυχόν μελλοντικών αναγκών ή 

λόγω μεταβολών στη σχετική νομοθεσία (π.χ. μεταβολή του αριθμού εξαμήνων). 
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6.1.5. Δηλώσεις και εισαγωγή βαθμολογίας  

Οι δηλώσεις μαθημάτων αφορούν όλα τα μαθήματα ανεξαρτήτως τύπου (υποχρεωτικά, επιλογής, ξένη γλώσσα 

κλπ.), εξαμήνου φοίτησης, κατεύθυνσης, ειδίκευσης κλπ. Η καταχώρηση των δηλώσεων των μαθημάτων θα 

πρέπει να πραγματοποιείται με δύο τουλάχιστον διαδικασίες: α) με εισαγωγή δηλώσεων ανά μάθημα και φοιτητή 

και β) με διαδικασία αυτόματης δήλωσης ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων όλων των φοιτητών σε ένα ή 

περισσότερα εξάμηνα φοίτησης. Η εισαγωγή δηλώσεων μαθημάτων θα πρέπει να πραγματοποιεί στοιχειώδεις 

ελέγχους κατάστασης του φοιτητή, προηγούμενης προβιβάσιμης βαθμολογίας, ύπαρξης του μαθήματος στο 

προγράμματος σπουδών ή κατεύθυνση, βαθμολογίας σε προαπαιτούμενα μαθήματα κλπ. 

Της εισαγωγής δηλώσεων θα πρέπει να προηγείται διαδικασία καθορισμού προϋποθέσεων δήλωσης στην οποία 

θα αναφέρονται ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανά τύπο μαθήματος, εξάμηνο, κατεύθυνση κλπ. ή άλλες ειδικές 

για κάθε Τμήμα προϋποθέσεις.  

Σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων πρέπει να παρέχεται δυνατότητα διαφόρων εκτυπώσεων όπως  των 

δηλώσεων ανά φοιτητή, της εμφάνισης του πλήθους των φοιτητών ανά μάθημα, των φοιτητών χωρίς δήλωση κλπ.  

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων και των χρεώσεων των μαθημάτων, το πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει 

την έκδοση καταστάσεων βαθμολογίας με τους εγγεγραμμένους φοιτητές σε κάθε μάθημα. Οι καταστάσεις 

βαθμολογίας πρέπει να αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, να περιέχουν και φοιτητές που οφείλουν τα 

μαθήματα εκ μεταφοράς και να εκδίδονται και για παλαιότερα ακαδημαϊκά έτη / περιόδους. 

Το πρόγραμμα καταχώρισης βαθμολογίας από τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές μίας 

ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής. Να υποστηρίζει όλες τις υποδομές πιστοποίησης χρηστών μέσω του 

LDAP του ιδρύματος ώστε να έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μετά 

την οριστικοποίηση της από το μέλος ΔΕΠ η καταχωρισμένη βαθμολογία να αποστέλλεται προς την τελική 

αποθήκευση με παρέμβαση της γραμματείας η οποία θα έχει μόνο τη δυνατότητα επισκόπησης της βαθμολογίας 

και οριστικής αποθήκευσης της ή ακύρωσης της διαδικασίας. 

Η διαδικασία εισαγωγής της βαθμολογίας πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνεται η εισαγωγή από τις 

συμπληρωμένες καταστάσεις βαθμολογίας. Επίσης πρέπει να πραγματοποιεί ελέγχους για την ύπαρξη δήλωσης 

του μαθήματος, για τη προβιβάσιμη βαθμολογία σε προηγούμενα μαθήματα, για την κατάσταση του φοιτητή 

(ενεργός, πτυχιούχος, διαγραμμένος κλπ.), για τα όρια του βαθμού (0…10) κλπ. Η ίδια ή παρόμοια διαδικασία 

πρέπει επιπλέον να προβλέπει την καταχώριση στο σύστημα κατοχυρώσεων μαθημάτων με ή χωρίς βαθμολογία.  

Η διαδικασία αυτή επίσης πρέπει να προβλέπει διάφορες αναφορές όπως εκτύπωση καρτελών προόδου με πλήρη 

στοιχεία βαθμολογίας και δηλώσεων, συγκεντρωτικές καταστάσεις με στοιχεία βαθμολογίας για μία ή 

περισσότερες περιόδους, πίνακες στατιστικών στοιχείων οφειλών, προσέλευσης και βαθμολογίας ανά μάθημα, 

διδάσκοντα κλπ.  

Ειδικότερα, η βαθμολογία των φοιτητών πρέπει να υπολογίζεται (και να εκτυπώνεται προαιρετικά σε όλα τα 

σχετικά πιστοποιητικά) και σε ποσοστό επί τοις εκατό (percentiles). Για παράδειγμα, Φοιτητής ΧΧ, βαθμολογία 7 

- 65% σημαίνει ότι ο φοιτητής ΧΧ βαθμολογήθηκε με 7 και είχε καλύτερο βαθμό από το 65% των συμφοιτητών 

του στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. 

Τα Percentiles Ranks υπολογίζονται με βάση τον τύπο PR = 100 * n / N 

PR: Percentile Rank 

n: O αριθμός των ατόμων που είχαν βαθμό μικρότερο από το βαθμό του συγκεκριμένου φοιτητή στην 

συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο 

Ν: Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που βαθμολογήθηκαν στην συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο 

 

6.1.6. Πρόγραμμα Σπουδών, στοιχεία μαθημάτων, διπλωματικές εργασίες, πρακτικές ασκήσεις  

Για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ζητείται να παρέχονται δυνατότητες καταχώρισης του προγράμματος σπουδών κάθε 

Τμήματος με πλήρη στοιχεία των μαθημάτων και των συσχετίσεων τους, των συγγραμμάτων που διανέμονται στα 

πλαίσια των μαθημάτων και των μελών του διδακτικού προσωπικού. Τα στοιχεία των μαθημάτων σε παλαιότερα 

ακαδημαϊκά έτη πρέπει να διατηρούνται και να εμφανίζονται σε πιστοποιητικά και αναφορές με τη παλαιά τους 

μορφή  όπου αυτό απαιτείται.  

 

Σχετικά με τα στοιχεία των μαθημάτων, πρέπει να προβλέπονται: 

 Μοναδικός κωδικός που να περιλαμβάνει κωδικοποίηση γνωστικού αντικειμένου τμήματος κλπ. 

 Βασικά στοιχεία όπως ακαδ. έτος, τύπος μαθήματος, εξάμηνο διδασκαλίας κλπ. 

 Λειτουργία Προαπαιτούμενων / εξαρτώμενων μαθημάτων, χωρίς περιορισμό πλήθους. 

 Λειτουργία Ένταξης στο πρόγραμμα σπουδών, μαθημάτων από άλλο Τμήμα. 

 Δυνατότητα ορισμού μαθημάτων στο εαρινό, χειμερινό ή και στα δύο εξάμηνα. 

 Χαρακτηρισμός ειδικεύσεων και κατευθύνσεων. 
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Σε κάθε ένα ακαδημαϊκό έτος, θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα ορισμού περισσοτέρων του ενός 

προγραμμάτων σπουδών για μερικές ομάδες φοιτητών πχ. αναλόγως του έτους εισαγωγής. Εκτός των μαθημάτων, 

ανάλογα στοιχεία πρέπει να τηρούνται για τις διπλωματικές εργασίες.  

 

Στα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να ορίζονται διαδικασίες και αναφορές όπως: 

 Διαχείριση μαθημάτων με εισαγωγή, μεταβολή, διαγραφή κλπ. 

 Αυτόματη αναγνώριση αλλαγής ακαδ. έτους την 1η Σεπτεμβρίου. 

 Διαδικασία μεταφοράς προγράμματος σπουδών από προηγούμενα έτη. 

 Κατάργησης μαθημάτων και αντικατάστασης ενός σε πολλά και αντιστρόφως. 

 Διαδικασία μαζικής χρέωσης μαθημάτων είτε όλων είτε επιλεγμένων σε φοιτητές ενός ή περισσοτέρων 

εξαμήνων. 

 Αλλαγή τίτλου, εξαμήνου διδασκαλίας. 

 Παραμετρική αναζήτηση μαθημάτων με κριτήριο σε κάθε καταχωρισμένο χαρακτηριστικό σε όλα τα 

προηγούμενα ακαδ. Έτη. 

 Μεταφορά φοιτητών από ένα Πρόγραμμα Σπουδών σε άλλο. 

 Εισαγωγή κατευθύνσεων σε ένα εν λειτουργία πρόγραμμα σπουδών, χωρίς να επηρεάζονται οι φοιτητές 

που είναι ενταγμένοι σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών. 

 Δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης/ροών του φοιτητή με ταυτόχρονη τροποποίηση των υποχρεώσεων του 

όπως ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί. 

 Δυνατότητα εφαρμογής μεταβατικών διατάξεων σε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για τους φοιτητές που 

ακολουθούν το τρέχον πρόγραμμα σπουδών. 

 Αντιγραφή παλαιότερου προγράμματος σπουδών με όλα του τα χαρακτηριστικά σε νέο. 

Το πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει διαχείριση των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών με στοιχεία όπως 

αριθμός μητρώου, ακαδ. έτος έναρξης και κατάθεσης, πλήρης τίτλος, συνοπτική περιγραφή και γνωστικό, 

αντικείμενο, εποπτεύοντες / διδάσκοντες, ημερομηνία κατάθεσης, φορέας, βαθμός κλπ. Τα στοιχεία των 

διπλωματικών εργασιών θα πρέπει να εκτυπώνονται σε αναφορές ανά ακαδ. έτος, φοιτητή, γνωστικό αντικείμενο, 

εκκρεμών διπλωματικών εργασιών κλπ.  

Η εφαρμογή επίσης θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλές διπλωματικές εργασίες ανά φοιτητή, περιπτώσεις 

διακοπής ή αλλαγής θέματος, προηγούμενες προσπάθειες βαθμολογίας κλπ. Η ανάθεση των διπλωματικών 

εργασιών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις εξαμήνου φοίτησης, αριθμού μαθημάτων κλπ.  

Η εφαρμογή επίσης θα πρέπει να υποστηρίζει Διαχείριση Μονάδων ECTS, όπως προβλέπεται από την Συνθήκη 

της Bologna. 

Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τις Πρακτικές Ασκήσεις των Φοιτητών. 

6.1.7. Έκδοση Πιστοποιητικών, Διαχείριση Αναφορών  

Η έκδοση των πιστοποιητικών θα πρέπει: 

 Να πραγματοποιείται είτε ανά φοιτητή όταν δοθεί ο αριθμός γενικού μητρώου, είτε μαζικά για εύρος 

ΑΓΜ είτε για ομάδες φοιτητών. 

 Να παρέχει δυνατότητα προεκτύπωσης των πιστοποιητικών στην οθόνη. 

 Να καταχωρίζει, διαχειρίζεται και να υπολογίζει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου. 

 Να παρέχεται δυνατότητα επέμβασης στο κείμενο του κάθε είδους πιστοποιητικού ώστε να τροποποιείται 

η μορφή και να προσαρμόζεται αναλόγως για κάθε Τμήμα ξεχωριστά. 

Τα διάφορα είδη των πιστοποιητικών που ζητούνται, κατ’ ελάχιστο είναι: Φοιτητικής Ιδιότητας, Φορολογικής 

χρήσης, Διαγραφής, Στρατολογίας, Αναλυτικής βαθμολογίας με διάφορες δυνατότητες επιλογής της εμφάνισης 

της βαθμολογίας (ανά εξάμηνο, αλφαβητικά ανά μάθημα, εμφάνισης μόνο της προβιβάσιμης βαθμολογίας κλπ.), 

περάτωσης, πτυχιούχων, στεγαστικό επίδομα κλπ. 

Ειδικά για τους εισερχόμενους φοιτητές από το εξωτερικό που προέρχονται από προγράμματα ανταλλαγής 

προβλέπεται η έκδοση ενιαίου TRANSCRIPT OF RECORDS τουλάχιστον στα αγγλικά. Αυτό θα εκδίδεται από 

την κάθε Γραμματεία με την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου και θα αποστέλλεται στο Τμήμα 

Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να μπορούν να εξάγονται και σε μορφή PDF ούτως ώστε να αποστέλλονται 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρχικά τουλάχιστον μεταξύ των διοικητικών υπηρεσιών του Ακαδημαϊκού 

Ιδρύματος (π.χ. μεταξύ των Γραμματειών και του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων). 

 

6.1.8. Ανακήρυξη διπλωματούχων  

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους λειτουργίες: 
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 κωδικοποίηση και καταχώριση των διαφορετικών τρόπων και προϋποθέσεων ανακήρυξης ανά 

ακαδημαϊκό έτος, πρόγραμμα σπουδών και κατηγορία φοιτητών. 

 κωδικοποίηση και καταχώριση των διαφορετικών τρόπων υπολογισμού του βαθμού διπλώματος ανά 

ακαδημαϊκό έτος, πρόγραμμα σπουδών και κατηγορία φοιτητών. 

 αναζήτηση των φοιτητών που περάτωσαν τη φοίτησή τους με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις και πλήρη 

εκτύπωση της κίνησής τους. 

 διαχείριση των δεδομένων των διπλωματούχων με στοιχεία ανακήρυξης. 

 εκτύπωση διαφόρων αναφορών, στατιστικών στοιχείων και αντιγράφων τίτλου σπουδών. 

 υποστήριξη ορισμού κατηγορίας φοιτητών που έχουν περατώσει τις σπουδές τους χωρίς να έχουν 

ορκιστεί και διαχείρισης των δεδομένων. 

H εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει την έκδοση DIPLOMA SUPPLEMENT τουλάχιστον στα ελληνικά και στα 

αγγλικά, όπως προβλέπεται από την Συνθήκη της Bologna. 

 

6.1.9. Διαχείριση Δεδομένων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων 

Οι λειτουργικές προδιαγραφές των μεταπτυχιακών σπουδών είναι παρόμοιες με εκείνες των προπτυχιακών 

σπουδών. Τα ειδικά επιπλέον χαρακτηριστικά είναι (αποτελούν πρόσθετη λειτουργικότητα): 

 Παρακολούθηση καταβολής διδάκτρων (όπου τυχόν προβλέπεται), υποτροφιών, απαλλαγών και 

παραγωγή σχετικών αναφορών. 

 Έλεγχος περάτωσης σπουδών αναλόγως του είδους του κάθε μεταπτυχιακού τίτλου. 

 Αυτόματη διαγραφή σύμφωνα με τις διάφορες συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις. 

 Διαχείριση των διδακτόρων του Ιδρύματος με στοιχεία: αύξων αριθμός διπλώματος, όνομα, επώνυμο, 

όνομα πατρός, τόπος γέννησης, έτος γέννησης, τμήμα, τίτλος διδακτορικής διατριβής, βαθμός, 

ημερομηνία αναγόρευσης, αύξ. αριθμ. Πληρωμής, Πρύτανης, Κοσμήτορας/Πρόεδρος, Γραμματέας, κλπ. 

 Παρακολούθηση στοιχείων μεταπτυχιακών προγραμμάτων (αντικείμενο, διάρκεια, επίβλεψη, κλπ.). 

 

6.2. Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα «Προεγγραφών Φοιτητών»  

Θα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής προεγγραφής στους πρωτοετείς φοιτητές. Με τη διαδικασία της 

προεγγραφής ο πρωτοετής φοιτητής θα πραγματοποιεί αρχική ηλεκτρονική εγγραφή στο Τμήμα/Σχολή του 

Ακαδημαϊκού Ιδρύματος δίχως να είναι αναγκαία η φυσική του παρουσία στη Γραμματεία. 

Για τις ανάγκες της αρχικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του πρωτοετή θα γίνεται μέσω του συστήματος 

αυθεντικοποίησης του ιδρύματος με χρήση των δεδομένων του αρχείου των επιτυχόντων που αποστέλλεται από 

το ΥΠΑΙΘ. 

Η εφαρμογή μετά την απομακρυσμένη ταυτοποίηση των νεοεισερχόμενων φοιτητών θα πρέπει να παρέχει στους 

φοιτητές τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Οι νεοεισερχόμενοι στο ίδρυμα φοιτητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής  

των  απαιτούμενων δικαιολογητικών για την  ταυτοποίηση τους. Ενδεικτικά αρχεία: Αστυνομική 

ταυτότητα, αίτηση εγγραφής. 

 Οι τύποι των αρχείων που θα μπορεί να ανεβάζει ο φοιτητής θα περιορίζεται σε μορφή εικόνας (.jpg, 

.png) ή pdf. 

 Η γραμματεία θα μπαίνει και θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την αίτηση, ή θα ζητάει την επανυποβολή των 

δικαιολογητικών. 

 Μετά την έγκριση της αίτησης   μπορεί να γίνει η διαδικασία της ενεργοποίησης των φοιτητών 

 

Σε δεύτερη φάση ο πρωτοετής φοιτητής θα καταθέτει τα απαιτούμενα πρωτότυπα έγγραφα στη Γραμματεία για 

την ολοκλήρωση της εγγραφής, ώστε αφενός να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των αρχικά απεσταλμένων 

ηλεκτρονικών δεδομένων και αφετέρου να καταχωρισθούν τα έγγραφα στο αρχείο της Γραμματείας. 

Η διαδικασία αυτή θα απαλλάξει τους φοιτητές από το συνωστισμό στις γραμματείες για την κατάθεση και τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθεί το έργο των γραμματειών. 

 

6.3. Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα «Κεντρικής Γραμματείας» 

Στα πλαίσια του έργου το εν λόγω υποσύστημα θα ολοκληρωθεί με διαδικασίες για την υποστήριξη Κεντρικής 
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Γραμματείας. Μέσω web interface θα δίδεται τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα του ΟΠΣ Φοιτητολογίου  

καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης σε κεντρικό επίπεδο, πχ. σε επίπεδο Διεύθυνσης Σπουδών κάποιων 

διαδικασιών που αφορούν τη διαχείριση των φοιτητών, των τμημάτων και των ακαδημαϊκών υποθέσεων. 

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι οι παρακάτω: 

1) Αναζήτηση φοιτητών συνολικά στις ΒΔ του ΟΠΣ βάσει συγκεκριμένων πεδίων ώστε να επιστρέφει τα 

στοιχεία των φοιτητών ανεξαρτήτως του τμήματος στο οποίο ανήκουν. 

2) Προβολή της καρτέλας του φοιτητή με τα προσωπικά και τα φοιτητικά του στοιχεία χωρίς δικαίωμα 

επεξεργασίας τους. 

3) Εμφάνιση των δηλώσεων μαθημάτων ανά φοιτητή. 

4) Εμφάνιση καρτέλας βαθμολογίας μαθημάτων ανά φοιτητή, βαθμολογίες εξετάσεων που έχει συμμετάσχει 

ο κάθε φοιτητής. 

5) Εμφάνιση οριστικοποιημένων βαθμολογιών εξετάσεων μαθημάτων χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας. 

6) Έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αναλυτικών για φοιτητές. 

7) Εμφάνιση των αιτήσεων των φοιτητών από Web που εκκρεμούν ανεξάρτητα από το τμήμα που ανήκουν. 

8) Ολοκλήρωση των αιτήσεων φοιτητών που εκκρεμούν με την έκδοση των αιτουμένων πιστοποιητικών και 

ταυτόχρονη ενημέρωση του συστήματος φοιτητών σχετικά με την ολοκλήρωση της εργασίας. 

9)  Δημιουργία λογαριασμών φοιτητών και εκτύπωση των στοιχείων αυτών για κάθε φοιτητή μετά την 

ολοκλήρωση της εγγραφής του. 

10) Προβολή και επεξεργασία των προγραμμάτων σπουδών καθώς και των μαθημάτων που ανήκουν σε αυτά. 

11) Μαζικές ενέργειες τόσο σε λίστες φοιτητών όσο και λίστες μαθημάτων που ανήκουν στο ίδιο πρόγραμμα 

σπουδών. 

12) Εξαγωγή λίστας φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή σε πρακτική άσκηση. Οι 

προϋποθέσεις αυτές να ορίζονται παραμετρικά ανά σχολή. 

13) Εξαγωγή λίστας φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη διπλωματικής εργασίας. Επίσης 

αυτές οι προϋποθέσεις αυτές να ορίζονται παραμετρικά ανά σχολή. 

14) Εξαγωγή λίστας φοιτητών με σειρά προτεραιότητας που δικαιούνται υποτροφία/βραβείο. Οι 

προϋποθέσεις για κάθε υποτροφία/βραβείο να ορίζονται παραμετρικά ανά σχολή. 

 

Γενικότερα, η Κεντρική Υπηρεσία θα είναι σε θέση να εκτελεί σε κεντρικό επίπεδο Ιδρύματος και όχι Σχολής 

όλες τις εργασίες που σχετίζονται με δεδομένα του Φοιτητολογίου και της Φοιτητικής Μέριμνας. Στα δεδομένα 

του φοιτητολογίου όλων των τμημάτων θα έχει πλήρη πρόσβαση ή μόνο με δικαιώμα ανάγνωσης, όπου 

οποιαδήποτε ενέργεια να καταγράφεται στο κεντρικό υποσύστημα καταγραφής γεγονότων. 

 

6.4. Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών 

Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες σύνδεσης με την Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) και SSO του 

Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. 

Θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να υποστηρίζονται τα κάτωθι: 

 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. 

 Ορισμό μοναδικού κωδικού χρήστη για όλα τα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος (Single 

Sign-On). 

 Κεντρικό σύστημα διαχείρισης χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων στο λογισμικό της Γραμματείας. 

 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. 

 Ολοκλήρωση της καταγραφής γεγονότων και ενεργειών (logging) και αποστολής email για ορισμένες 

κρίσιμες περιπτώσεις (πχ. Αλλαγή βαθμολογίας φοιτητών). 

6.5. Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα Διαχείρισης Αναφορών Εκτύπωσης – Report Generator 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, θα δημιουργηθούν υποδομές για τη συλλογή, επεξεργασία και 

αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων. Με στόχο την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατότητας παρουσίασης των 

δεδομένων αυτών, τόσο εσωτερικά για το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα όσο και σε συνεργαζόμενους φορείς (π.χ. 
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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), απαιτείται η παροχή ενός πλήρους συστήματος λογισμικού για τη 

δημιουργία αναφορών (γεννήτρια αναφορών, report generator). 

Η παρεχόμενη γεννήτρια αναφορών θα πρέπει να πληροί τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα των τεχνολογιών αιχμής 

στο χώρο της δημιουργίας αναφορών. Τα χαρακτηριστικά της παρεχόμενης γεννήτριας αναφορών θα πρέπει να 

είναι απολύτως σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπόλοιπο του παρόντος κεφαλαίου. Η γεννήτρια αναφορών θα 

πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό λογισμικό το οποίο όμως θα συνεργάζεται απρόσκοπτα με όλα τα συγκεκριμένα 

προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της δημιουργίας του ΟΠΣ. Επιπλέον, η γεννήτρια αναφορών θα 

πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται απρόσκοπτα με όλους τους γνωστούς τύπους βάσεων δεδομένων. Η γεννήτρια 

αναφορών θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να σχεδιάζει τα δικά του πρότυπα αναφορών (report 

templates)
1
 και να τα χρησιμοποιεί για την έκδοση αναφορών (reports). Θα πρέπει δηλαδή να έχει ενσωματωμένο 

κάποιο πρόγραμμα σχεδίασης αναφορών (report designer). Ακόμη, πέρα από τη δυνατότητα που θα δίνεται στο 

χρήστη για τη δημιουργία προτύπων για αναφορές, το παρεχόμενο σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί με 

ενσωματωμένα πρότυπα για αναφορές. Σημειώνεται ότι θα πρέπει ο χρήστης να έχει για τα εν λόγω 

ενσωματωμένα πρότυπα τις ίδιες δυνατότητες επεξεργασίας που θα έχει και για όσα θα δημιουργεί ο ίδιος 

εξαρχής. Τέλος, η γεννήτρια αναφορών θα πρέπει να υποστηρίζει δυναμικές αναφορές (dynamic reports)
2
. Η 

γεννήτρια αναφορών θα πρέπει να υποστηρίζει εξελιγμένες μορφές μορφοποίησης των αναφορών οι οποίες θα 

πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία μορφοποίησης (layout elements): πεδίο 

δεδομένων, πίνακας δεδομένων, διάγραμμα δεδομένων, πεδίο αναφοράς (για την ενσωμάτωση αναφορών σε 

αναφορές), κεφαλίδα και υποσέλιδο, πεδίο κειμένου, πεδίο υπερσύνδεσης (hyperlink field), πεδίο εικόνας, 

γραμμή. 

 

Να παρέχονται επίσης δυνατότητες όπως: 

 Παραμετρικός σχεδιασμός νέων εκτυπώσεων με όλα τα πεδία των πινάκων της Βάσης Δεδομένων. 

 Αποθήκευση των προτύπων των εκτυπώσεων σε κεντρικό server, ώστε να είναι διαθέσιμες σε κάθε 

χρήστη. 

 Δυνατότητα χρήσης συγκεντρωτικών συναρτήσεων, αθροίσματος, μέσου όρου, συχνότητας κλπ. 

 Δυνατότητα ορισμού πεδίων στις αλλαγές των τιμών των οποίων θα εκτυπώνονται, αθροίσματα, μέσοι 

όροι κλπ. Επίσης, δυνατότητα επιλεκτικής εμφάνισης των πεδίων στην εκτύπωση (υπολογιζόμενα και 

μη). 

 Υποστήριξη «μάσκας» κωδικού ώστε να είναι εφικτή η ανάκτηση συγκεντρωτικών / αναλυτικών 

στοιχείων ανά Ομάδα / Τμήμα / Έτος κλπ. 

 Υποστήριξη δυναμικών φίλτρων για κάθε αναφορά (report). 

 Δυνατότητα εκτύπωσης όλων των αναφορών (reports) εκτός του τοπικού υπολογιστή και σε πρόγραμμα 

αυτοματοποίησης γραφείου (Λογιστικό φύλλο, Επεξεργαστής κειμένου κλπ.) γνωστών εμπορικών 

λογισμικών. 

 Έκδοση του diploma supplement και σε επίπεδο master σύμφωνα με υπόδειγμα που θα προσκομίσει το 

Ακαδημαϊκό Ίδρυμα κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής. 

 

6.6. Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα «Λήψης Εγγραφών από Εξωτερικό Αρχείο» 

Το υποσύστημα θα υποστηρίζει τη λήψη εγγραφών από εξωτερικό αρχείο (μηχανογραφικό του ΥΠΘ ή άλλο) και 

μετά από επιλογή / επικύρωση εγγραφών θα γίνεται απόδοση αριθμού μητρώου και ένταξή τους στο αρχείο 

φοιτητών του Τμήματος.  

Αντίστοιχα θα πρέπει να υποστηρίζεται η εξαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων σε μορφή συμβατή προς τις 

απαιτήσεις των αρμόδιων φορέων (ΥΠΘ, ΙΚΥ, κλπ). 

 

6.7. Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα «Εξυπηρέτησης Φοιτητών μέσω Διαδικτύου» 

 

Η εφαρμογή αυτή θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των φοιτητών. Θα πρέπει να υποστηρίζει τις 

σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου πρόσβασης σε διαδικτυακές εφαρμογές ώστε να πιστοποιείται η ταυτότητα του 

χρήστη μέσω της υποδομής SSO του ιδρύματος, δίνοντας τους τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου 

σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας. 

                                                      
1
 Ένα πρότυπο αναφοράς είναι ένα αρχείο που περιγράφει τη διάταξη και τη μορφοποίηση μιας αναφοράς. 

 
2
 Μια δυναμική αναφορά προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης ανανέωσης τόσο των δεδομένων τα οποία απεικονίζει όσο και 

της μορφής της (π.χ. εκτεταμένες ή συνοπτικές λίστες) ακόμα και κατά τη διάρκεια της χρήσης της. 
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Oι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εμφάνισης προσωπικών στοιχείων που αφορούν μόνο τους ίδιους, 

όπως: εμφάνιση στοιχείων φοιτητή, όπως επώνυμο, όνομα, στοιχεία εγγραφής στο τμήμα, στοιχεία διευθύνσεων 

και τηλεφώνων χωρίς δυνατότητα τροποποίησής τους. Συγκεκριμένα θα πρέπει να παρέχονται τουλάχιστο οι εξής 

δυνατότητες: 

 

 Εγγραφές στα ακαδημαϊκά τμήματα εισερχομένων φοιτητών μέσω εξετάσεων. 

 Αυτόματη εισαγωγή φοιτητών σε τμήματα και προγράμματα σπουδών μετά από ηλεκτρονική διαδικασία 

αίτησης εγγραφής. 

 Εμφάνιση δηλώσεων μαθημάτων, της τρέχουσας και των προηγούμενων ακαδημαϊκών περιόδων. 

 Δυνατότητα δημιουργίας νέας δήλωσης.  

 Εμφάνιση προγράμματος σπουδών φοιτητή και των αντίστοιχων μαθημάτων. 

 στοιχεία τμημάτων (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά), προσωπικό τμημάτων (ονοματεπώνυμο, email, 

τηλέφωνα). 

 Διαθέσιμες υποτροφίες - βραβεία τμήματος, προγράμματα σπουδών. 

 Εμφάνιση προγράμματος διδασκαλίας μόνο για τα μαθήματα που έχει δηλώσει ο φοιτητής. 

 Εμφάνιση προγράμματος εξετάσεων μαθημάτων στις οποίες έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει ο φοιτητής. 

 Εμφάνιση καρτέλας βαθμολογίας μαθημάτων του φοιτητή με στοιχεία χρέωσης, βαθμολογίας και 

εξετάσεων, με δυνατότητες προβολής των μαθημάτων κατά τίτλο, έτος, εξάμηνο, τύπο. 

 Αποστολή αιτήσεων πιστοποιητικών και παροχών προς τη Γραμματεία. 

 Εμφάνιση κατάστασης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. 

 Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών σε μορφή pdf. 

 Εμφάνιση των υποτροφιών – βραβείων που έχει λάβει ο φοιτητής. 

 Αιτήσεις Φοιτητών για εγγραφή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με αυτόματη ενημέρωση 

αποτελέσματος μέσω web, email ή sms. 

 Παροχή πολυγλωσσικού περιβάλλοντος για το σύνολο της λειτουργικτότητας της εν λόγω λειτουργικής 

ενότητας, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει δικαίωμα επιλογής της γλώσσας που επιθυμεί από τουλάχιστον δύο 

γλώσσες: Ελληνικά – Αγγλικά. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η υποστήριξη και άλλων γλωσσών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το portal θα πρέπει να υποστηρίζει πολύγλωσση λειτουργία τόσο σε επίπεδο μενού 

όσο και σε επίπεδο δεδομένων. 

 Θα πρέπει να παρέχεται real time ενημέρωση από το Υποσύστημα Λογισμικού για τη Διαχείριση 

Δεδομένων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών καθώς και Προγραμμάτων Σπουδών. 

 Η διαδικτυακή  πύλη (portal) να μην επικοινωνεί απευθείας με  τη βάση δεδομένων. 

6.8. Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα «Εξυπηρέτησης Διδασκόντων μέσω διαδικτύου» 

Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως διαδικτυακή και να υποστηρίζει τις σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου 

πρόσβασης σε διαδικτυακές εφαρμογές ώστε να πιστοποιείται η ταυτότητα του χρήστη μέσω του κεντρικού 

LDAP του ιδρύματος και της υποδομής SSO και να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης μόνο σε 

εξουσιοδοτημένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να δίνει στους διδάσκοντες τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε ποικίλες 

υπηρεσίες όπως εμφάνιση στατιστικών στοιχείων των μαθημάτων διδασκαλίας τους, εισαγωγή βαθμολογίας σε 

εξετάσεις μαθημάτων που διδάσκουν,  εμφάνιση ημερολόγιου προγράμματος διδασκαλίας και εξετάσεων των 

μαθημάτων τους. 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:  

 on line δυνατότητα συμπλήρωσης βαθμολογίου τρέχουσας περιόδου από τον ίδιο τον καθηγητή ή κάποιον 

τρίτο που εξουσιοδοτεί με τον εξής τρόπο: Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστημα και έχοντας ο 

καθηγητής επιλέξει μία τάξη θα πρέπει να εμφανίζεται λίστα με τις εξεταστικές περιόδους του μαθήματος 

στις οποίες έχει δικαίωμα επεξεργασίας της βαθμολογίας ο διδάσκοντας. Οι εξεταστικές θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από μία κατάσταση, η οποία έχει τις παρακάτω τιμές: Κλειστή (όταν το βαθμολόγιο 

είναι ολοκληρωμένο και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του), Διαθέσιμη (όταν το βαθμολόγιο είναι 

διαθέσιμο για επεξεργασία) ή Σε επεξεργασία (όταν το βαθμολόγιο είναι σε κατάσταση επεξεργασίας 

από κάποιον διδάσκοντα και κανένας άλλος δεν μπορεί να το επεξεργαστεί). 

Μετά την οριστικοποίηση της καταχώρησης (κατάσταση κλειστή) η βαθμολογία θα αποστέλλεται προς 

τελική αποθήκευση με παρέμβαση της γραμματείας η οποία θα έχει μόνο τη δυνατότητα επισκόπησης 

της βαθμολογίας και οριστικής αποθήκευσης του δελτίου βαθμολογίας ή ακύρωσης της διαδικασίας. 

 Συμπλήρωση βαθμολογίου από αρχείο (υποστήριξη τουλάχιστο αρχεία Excel, κεμένου txt tab delimeted). 

 Εξαγωγή βαθμολογίων σε Excel. 

 Υποστήριξη αθροίσματος ελέγχου για κάθε βαθμολόγιο, το οποίο θα αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει 

τουλάχιστον ένας βαθµός. 
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 Υποστήριξη μοναδικού αριθμού ελέγχου για κάθε αποστολή βαθμολογίας, ο οποίος θα προκύπτει από 

τους βαθμούς της αποστολής. Θα αποτελεί ένα στοιχείο εγκυρότητας της συγκεκριμένης αποστολής, το 

οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται και στο πρόγραμμα της Γραμματείας, οπότε μπορεί εύκολα να ελεγχθεί η 

εγκυρότητα των βαθμών από τη Γραμματεία. 

 Στοιχεία μαθήματος και διδασκαλίας. 

 Αριθμός φοιτητών (αριθμός εγγεγραμμένων, επιτυχόντων στις εξετάσεις). 

 Εξεταστικές περίοδοι μαθήματος, από όπου γίνεται η εισαγωγή της βαθμολογίας. 

 Παροχή πολυγλωσσικού περιβάλλοντος για το σύνολο της λειτουργικτότητας της εν λόγω λειτουργικής 

ενότητας, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει δικαίωμα επιλογής της γλώσσας που επιθυμεί από τουλάχιστον δύο 

γλώσσες: Ελληνικά – Αγγλικά. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η υποστήριξη και άλλων γλωσσών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το portal θα πρέπει να υποστηρίζει πολύγλωσση λειτουργία τόσο σε επίπεδο μενού 

όσο και σε επίπεδο δεδομένων. 

 Θα πρέπει να παρέχεται real time ενημέρωση από το Υποσύστημα Λογισμικού για τη Διαχείριση 

Δεδομένων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών καθώς και Προγραμμάτων Σπουδών. 

 Η διαδικτυακή  πύλη (portal) να μην επικοινωνεί απευθείας με  τη βάση δεδομένων. 

 

6.9.  Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα Λογισμικού για τη «Διαχείριση Στατιστικών Στοιχείων» 

Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να είναι web based και να παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης στατιστικών στοιχείων 

φοιτητών, σε επίπεδο Τμήματος, Γραμματείας και Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.  

 

Θα γίνει ολοκλήρωση της εφαρμογής με την προσθήκη στατιστικών, τα οποία θα καθοριστούν στη μελέτη 

εφαρμογής. Αναφέρονται, ενδεικτικά, ορισμένα εξ αυτών:  

 

 Διακύμανση επίδοσης (παρουσιάζεται η πρόοδος του φοιτητή με το μέσο όρο και τη διακύμανση των 

βαθμών του σε κάθε εξάμηνο). 

 Συγκεντρωτικό για Διαχρονική Κατάσταση σύνθεσης πληθυσμού (παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη 

της ετήσιας σύνθεσης του πληθυσμού των φοιτητών). 

 Ενεργοί φοιτητές ανά έτος εισαγωγής (παρουσίαση ανά τμήμα). 

 Ποσοστά αποφοιτήσεως ανά έτος με βάση το έτος εγγραφής (γραφική αναπαράσταση του ποσοστού των 

φοιτητών ανά έτος λήψης πτυχίου και έτος εγγραφής). 

 Διπλωματούχοι ανά έτος και βαθμό (ανά έτος εισαγωγής, τρόπο εισαγωγής, βαθμό πτυχίου και έτος 

αποφοίτησης). 

 Σύνθεση πληθυσμού (των επιλεγμένων τμημάτων, καθώς και απεικόνιση του πλήθους εγγραφών, 

διαγραφών και αποφοιτήσεων). 

 Εισαχθέντες ανά έτος, τρόπο εισαγωγής, ποσοστά αποφοίτησης. 

 Φοιτητές ανά Εξάμηνο, Φύλο, Έτος Γέννησης (κατανομή ενεργών φοιτητών ανά τμήμα, εξάμηνο 

σπουδών, φύλο και έτος γέννησης). 

 Αναλυτικά δεδομένα μαθήματος (πλήθος φοιτητών ανά εξάμηνο που δήλωσαν, παρακολούθησαν, 

εξετάστηκαν και πέτυχαν σε ένα μάθημα). 

 Γενικά δεδομένα μαθήματος (ποσοστά φοιτητών που δήλωσαν, παρακολούθησαν, εξετάστηκαν και 

πέτυχαν σε ένα μάθημα). 

 Μέσος όρος και διασπορά των βαθμών 

 Συγκεντρωτικά για ενεργούς ανά έτος εισαγωγής (κατανομή σε έτη εισαγωγής του τρέχοντος πλήθους 

των ενεργών φοιτητών όλων των τμημάτων). 

 Συγκεντρωτικό διάγραμμα για ενεργούς αλλοδαπούς και ομογενείς με ξένη υπηκοότητα. 

 Εισερχόμενοι και Εξερχόμενοι ανά φύλο σε προγράμματα ευρωπαϊκών σπουδών (συγκεντρωτικό 

διάγραμμα ανά φύλο). 

 Αναζήτηση φοιτητών που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να λάβουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης 

σπουδών,  

 Ποσοστά επιτυχίας και αποτυχίας ανά μάθημα /ανά εξεταστική περίοδο και / ανά ακαδημαϊκό έτος 

 

 

6.10. Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα Διαχείρισης των Συγγραμμάτων – Διασύνδεση με ΕΥΔΟΞΟ 

Το υποσύστημα διαχείρισης συγγραμμάτων θα συνεργάζεται με το ΟΠΣ διαχείρισης γραμματειών και 
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ταυτόχρονα θα διασυνδέεται με το κεντρικό σύστημα διανομής συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ. Το σύστημα θα 

λαμβάνει υπόψη του όλες τις προϋποθέσεις και περιορισμούς επιλογής μαθημάτων που ισχύουν σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν οι φοιτητές. 

 

Η διαδικασία της δήλωσης συγγράμματος θα γίνεται ως εξής:  

1) Γίνεται η δήλωση μαθημάτων από το τοπικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Γραμματειών, σύμφωνα 

με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί ο κάθε φοιτητής και τις προϋποθέσεις.  

2) ενημερώνεται ο Εύδοξος σε πραγματικό χρόνο για κάθε δήλωση (ή τροποποίηση δήλωσης) μαθημάτων 

φοιτητή.  

3) οι φοιτητές δηλώνουν τα συγγράμματα στον Εύδοξο σύμφωνα με τις συγχρονισμένες δηλώσεις μαθημάτων 

από τα τοπικά ΠΣ Διαχείρισης Γραμματειών. 

4) διαγραφή δήλωσης μαθημάτων στα τοπικά ΠΣ Διαχείρισης Γραμματειών θα επιτρέπεται μόνο εφόσον 

πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις στις δηλώσεις – παραλαβές συγγραμμάτων στον Εύδοξο, π.χ. δεν 

επιτρέπεται διαγραφή μαθήματος αν έχει γίνει παραλαβή του συνδεόμενου συγγράμματος στον Εύδοξο.  

5) το τοπικό ΠΣ διαχείρισης Γραμματειών θα πρέπει να πληροί οποσδήποτε τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: 

 Αποστολή στον Εύδοξο ενός μοναδικού κωδικού για κάθε μάθημα δήλωσης 

 Αποστολή στον Εύδοξο μοναδικού κωδικού φοιτητή  

Η επικοινωνία μεταξύ τοπικού ΠΣ Διαχείρισης Γραμματειών και Ευδόξου θα είναι κρυπρογραφημένη. Ο Εύδοξος 

επιτρέπει πρόσβαση στο ΑΡΙ μόνο μέσω δηλωμένου ΙΡ για κάθε γραμματεία. 

 

6.11.  Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα «Φοιτητικής Μέριμνας για τη Σίτιση, Στέγαση και 

Περίθαλψη» 

Το υποσύστημα αυτό θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Φοιτητικής Μέριμνας για τη λειτουργικότητα και τις 

διαδικασίες που αφορούν τα δελτία της Υγειονομικής Περίθαλψης, Στέγασης, Σίτισης. Θα πρέπει να 

υποστηρίζονται τουλάχιστο τα παρακάτω:  

 

 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τον φοιτητή για σίτιση ή στέγαση μέσω ειδικής εφαρμογής 

(απαιτείται σύνδεση μέσω του συστήματος πιστοποίησης του Ιδρύματος). 

 Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Δημιουργία και διαχείριση των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τη γραμματεία. 

 Δυνατότητα έγκρισης, απόρριψης ή επανυποβολής (ηλεκτρονικά) των αιτήσεων από τη γραμματεία. 

 Δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης φοιτητή εισάγοντας το όνομα και / ή τον αριθμό μητρώου του. 

 Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης για δελτία συμπληρώνοντας τον τύπο του δελτίου καθώς και τα 

στοιχεία του φοιτητή. 

 Δυνατότητα εμφάνισης φόρμας αναζήτησης των πτυχιούχων ή των υποψήφιων πτυχιούχων. 

 Δυνατότητα αναζήτησης για υποτροφίες / βραβεία ή υπότροφους φοιτητές (-τριες). Η αναζήτηση θα 

πρέπει να εμφανίζει σε λίστα όλες τις υποτροφίες ή τα βραβεία που πληρούν τα στοιχεία της αναζήτησης. 

 

Η λίστα των υποτροφιών θα πρέπει να απαριθμεί τις υποτροφίες που παρέχονται από το τμήμα προς τους φοιτητές 

όπως επίσης και τους φοιτητές που έχουν λάβει υποτροφία. Να παρέχεται η δυνατότητα μέσα από αυτή τη λίστα 

να δημιουργούνται νέες υποτροφίες, να ορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα δίνονται οι υποτροφίες, να 

ελέγχονται με βάση τις προϋποθέσεις αυτές, να ελέγχεται ποιοι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης 

υποτροφίας, και να ορίζεται το ποσό της υποτροφίας ανά φοιτητή. 

Οι ιδιότητες της υποτροφίας θα καθοριστούν στη φάση της μελέτης εφαρμογής. 

Οι προϋποθέσεις που θα μπορούν να οριστούν για λήψη υποτροφίας θα πρέπει να αναφέρονται σε στοιχεία 

φοιτητών (έτος εγγραφής, τόπο γέννησης, τρόπο εγγραφής, έτος γέννησης, υπηκοότητα, σειρά επιτυχίας-

εισαγωγής, κ.λπ), σε στοιχεία βαθμολογίας (μέσος όρος σε έτη, εξάμηνα), σε σύνολα μαθημάτων ή διδακτικών 

μονάδων ανά τύπο μαθημάτων (π.χ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ>=6, ΕΠΙΛΟΓΗΣ>=3) 

Για τον έλεγχο των φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης υποτροφίας θα πρέπει να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί διαδικασία ελέγχου προϋποθέσεων φοιτητών για την υποτροφία που είναι επιθυμητή. Με αυτόν 

τον τρόπο ανάλογα με τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί, να υπάρχει δυνατότητα επιλογής των προτεινόμενων 

από το σύστημα φοιτητών και να μπορεί να οριστούν τα στοιχεία της υποτροφίας, όπως ημερομηνία, έτος, ποσό. 

 

6.12.  Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα «Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου» 

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, έτσι ώστε να μπορεί να αποτιμηθεί η 
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ποιότητα του διδακτικού έργου (σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από τις διαδικασίες της ΕΘΑ ΑΕ) 

Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα δυναμικής δημιουργίας των επιμέρους απογραφικών ή ερωτηματολογίων 

από τους διαχειριστές της εφαρμογής. Ταυτόχρονα θα προσφέρει τη δυνατότητα της:  

 υποβολής ερωτηματολογίων αποτίμησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους φοιτητές.  

 συμπλήρωσης απογραφικού διδάσκοντα 

 συμπλήρωσης  περιγράμματος μαθήματος 

 συμπλήρωσης απογραφικού τμήματος 

Θα παράγονται αντίστοιχα στατιστικά δεδομένα από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων προσβάσιμα και από 

τους διδάσκοντες όπου προβλέπεται. 

6.13. Λειτουργική Ενότητα: Υποσύστημα «Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών» 

Πρόκειται για τις βασικές διαδικασίες διαχείρισης αιτούντων φοιτητών από το internet. Οι φοιτητές αφού 

συμπληρώσουν τις σχετικές φόρμες από το internet θα μπορούν να αποθηκεύουν τοπικά την αίτηση τους σε 

μορφή PDF και να την αποστέλλουν ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον αυτό. Θα λαμβάνουν σχετικό αριθμό 

λήψης της αίτησης και επιβεβαίωση είτε μέσω του Interface αυτού είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

εναλλακτικά. Κατόπιν ο αιτούμενος θα εκτυπώνει και θα αποστέλλει την ενυπόγραφη αίτηση μαζί με τα όποια 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα υπόκειται σε νομικές κυρώσεις για τυχόν διαφοροποίηση μεταξύ της αρχικώς 

υποβοηθήσας ηλεκτρονικής αίτησης και της ενυπόγραφης. 

Στην αίτηση ο υποψήφιος φοιτητής θα ανεβάζει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και συστατικές 

επιστολές. Για τις απαιτούμενες συστατικές επιστολές το υποσύστημα θα παρέχει στους υπογράφοντες τη 

συστατική επιστολή, ειδική φόρμα για συμπλήρωση, είτε δυνατότητα upload του σχετικού αρχείου. 

Μέσω σχετικού περιβάλλοντος διαχείρισης το προσωπικό του ΕΜΠ θα μπορεί να διαμορφώνει τα στοιχεία των 

αιτήσεων καθώς και των απαιτούμενων αρχείων και να παρακολουθεί τις αιτήσεις καθώς λαμβάνονται και 

αξιολογούνται, να διαπιστώνει το υφιστάμενο status, να εκτυπώνει αναφορές, κλπ. 

Στο περιβάλλον αυτό μέσω web interface θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι αξιολογητές των αιτήσεων. 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης οι αιτούντες θα μεταφέρονται με μια απλουστευμένη διαδικασία στο 

Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Φοιτητών & Προγραμμάτων Σπουδών (επιτυχόντες). 

Θα παρέχεται πολύγλωσσο περιβάλλον για το σύνολο των λειτουργιών της εν λόγω λειτουργικής ενότητας, έτσι 

ώστε ο χρήστης να έχει δικαίωμα επιλογής της γλώσσας που επιθυμεί από τουλάχιστον δύο γλώσσες: Ελληνικά - 

Αγγλικά. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η υποστήριξη και άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το σύστημα θα προσφέρει τις εξής ψηφιακές υπηρεσίες: 

 Αιτήσεις φοιτητών για εγγραφή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με αυτόματη ενημέρωση 

αποτελέσματος μέσω web, email ή sms. 

 Αυτόματη εισαγωγή φοιτητών σε τμήματα και προγράμματα σπουδών μετά από ηλεκτρονική διαδικασία 

αίτησης εισαγωγής. 

7. Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών 

7.1. Ταυτοποίηση με χρήση αναγνωριστικού και συνθηματικού 

Η μέθοδος ταυτοποίησης με χρήση αναγνωριστικού και συνθηματικού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το 

σύνολο των χρηστών, εσωτερικών χρηστών, όπως προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδακτικό και 

διοικητικό προσωπικό και διαχειριστές συστημάτων. 

 

Η συγκεκριμένη μέθοδος ταυτοποίησης θα χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση των τελικών χρηστών στην 

Δικτυακή Πύλη του συστήματος μέσω τεχνολογίας Παγκόσμιου Ιστού και απαιτεί ολοκλήρωση με την κεντρική 

Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication and Authorization Infrastructure, AAI) του 

Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες λογαριασμοί των χρηστών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας.  

Η υποδομή ΑΑΙ του ΕΜΠ παρέχει δυνατότητες μοναδικής ταυτοποίησης (Single Sign-On, SSO)  

7.2. Διαλειτουργικότητα 

Το προσφερόμενο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με πρότυπα ανοικτής 

αρχιτεκτονικής, τα οποία θα προσφέρουν τις κατάλληλες διεπαφές (Application Programming Interfaces-APIs), 

για την ολοκλήρωση και διασύνδεση που απαιτείται από τη διακήρυξη. Οι εφαρμογές θα υποστηρίζουν τις 
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κατάλληλες τεχνολογίες (π.χ. XML, Web Services, .ΝΕΤ, Java), κοκ ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση και 

επικοινωνία τους στο πλαίσιο λειτουργίας τους.  

Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εφαρμογών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι 

κατευθύνσεις διαλειτουργικότητας που αφορούν τη: α) Διασυνδεσιμότητα (Interconnection), β) την Ολοκλήρωση 

και διαμόρφωση δεδομένων, γ) την Διαχείριση Περιεχομένου και Metadata, δ) την Πρόσβαση Πληροφοριών. 

Επιπλέον θα χρησιμοποιηθούν κατ’ αποκλειστικότητα πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας (XML, WSDL, SOAP, 

REST) στην επικοινωνία μεταξύ όλων των επιμέρους επιπέδων του λογισμικού, με εξαίρεση την πρόσβαση στη 

βάση δεδομένων. Οι επικοινωνίες μεταξύ των επιπέδων θα γίνονται κατά βάση με κλήσεις Web Services. Αυτό 

καθιστά το σύστημά άμεσα προσβάσιμο, σε επίπεδο διεπαφής, από οποιοδήποτε τρίτο σύστημα, καλύπτοντας έτσι 

εγγενώς κάθε υφιστάμενη ή μελλοντική απαίτηση διαλειτουργικότητας. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του τις απαιτήσεις και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας 

του Έργου, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια.  

Σημειώνεται ότι η διαλειτουργικότητα αφορά τις παρακάτω διαστάσεις: 

1. Οριζόντια, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια υποσυστημάτων, ή/και 

2. Κάθετη, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με τα υφιστάμενα 

συστήματα του Φορέα. Στην παρούσα χρονική στιγμή με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης 

Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Ιδρύματος. Η τρέχουσα εφαρμογή ΣΗΔΕ του Ε.Μ.Π. είναι το Papyros 7.3 της 

Modus.A.E. Η συγκεκριμένη διαλειτουργικότητα θα πρέπει να παραδοθεί πριν την έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος. 

3. Εξωτερική, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με εξωτερικά συστήματα 

τρίτων Φορέων.  

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τη διασύνδεση του Συστήματος με: 

a)  Το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες 

Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 

(εφόσον απαιτηθεί από το ΕΜΠ). 

b) Την Κεντρική υποδομή αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (SMS) της πράξης «Ψηφιακές 

Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο 

GUnet (εφόσον απαιτηθεί από το ΕΜΠ). 

c) Το Mobile Portal της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση» με 

δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet (εφόσον απαιτηθεί από το ΕΜΠ). 

d) Την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ. 

e) Τα έργα που θα προκύψουν από την Πρόσκληση 05_ΜΔΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος . 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με δικαιούχους το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUNet) και 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. (GRNET) και εφόσον 

ζητηθούν από το Ε.Μ.Π.. Οι εν λόγω διασυνδέσεις θα υλοποιηθούν κατά την παραγωγική λειτουργία 

του Συστήματος και συγκεκριμένα στα πλαίσια της Εγγυημένης λειτουργίας του ή/και της 

Συντήρησής του, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Ε.Μ.Π. 

Επίσης τα εν λόγω συστήματα θα υλοποιούν εγγενώς: 

 μηχανισμούς πιστοποίησης και εξουσιοδότησης  

 διαδικασίες ενεργοποίησης /ένταξης χρηστών και απενεργοποίησης 

 μηχανισμούς διαχείρισης πρόσβασης και ρόλων 

7.3. Πολυκαναλική προσέγγιση 

Το έργο θα δημιουργήσει και θα θέσει σε παραγωγή νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πλήρως 

διαθέσιμες ηλεκτρονικά (fully available online), που θα καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων ενός 

Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορούν στη συνολική υποστήριξη της ακαδημαϊκής και διοικητικής 

του λειτουργίας, ώστε να επιτελέσει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του, καθώς τη σύνδεσή του με την 

Κοινωνία. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, συνεργαζόμενοι φορείς, αλλά και οποιοσδήποτε πολίτης, από 

οποιοδήποτε μέρος της χώρας ή και το εξωτερικό, θα έχουν ένα σημείο επαφής με τα Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, από το 

οποίο θα λαμβάνουν με ασφαλή τρόπο και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες και ενημέρωση. Η πρόσβαση στις 

εφαρμογές θα γίνεται από διάφορες συσκευές PC, Laptops, Tables, Κινητά και με διάφορους τρόπους όπως π.χ. 
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Web Browser, SMS, e-mails. 

7.4. Ανοιχτά δεδομένα 

Tο ψηφιακό περιεχόμενο που πιθανόν παραχθεί στο πλαίσιο των έργων θα πρέπει να είναι συμβατό με τις 

κατευθύνσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ανοικτού ψηφιακού περιεχόμενου (Open Data)(Οδηγία (ΕΕ) 

2019/1024) και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής του. 

Λαμβάνεται μέριμνα για την υλοποίηση κατάλληλων προγραμματιστικών διεπαφών (API) για την διάθεση 

δεδομένων με την μορφή των Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων (open data). 

Το προσφερόμενο πληροφοριακό σύστημα φοιτητολογίου θα βασίζεται σε αποδεδειγμένα ώριμες και 

δοκιμασμένες πλατφόρμες συστημάτων για να διασφαλίζει ομοιομορφία ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη και 

συντήρησή του. Τυχόν εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος 

(framework) θα πρέπει να είναι ακόμα σε φάση υποστήριξης από τις εταιρείες ή κοινότητες που τα έχουν 

αναπτύξει. 

Η προτεινόμενη πράξη κάνει χρήση των ανοιχτών προτύπων έχοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες για 

ευκολότερη και αποδοτικότερη επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων αλλά και των συστημάτων και των 

ανθρώπων 

Τα προσφερόμενα υποσυστήματα θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας πολλαπλά Web Services από 

διαφορετικές πηγές, τα οποία ολοκληρώνονται και λειτουργούν με ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα από το πως ή που 

έχουν υλοποιηθεί, αλλά και από το που είναι φυσικά εγκατεστημένα και λειτουργούν. 

8. Απαιτήσεις Ασφάλειας 

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

υπόψη του: 

 Tον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη o Κανονισμός 

(ΕΕ) 2016/679 (Ν. 4624/2019) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).  

 το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει  

 τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ 

 τις βέλτιστες πρακτικές (best practice) στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) 

 τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού 

 

Οι εφαρμογές θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να υποστηρίζουν τα κάτωθι: 

 

 Έλεγχο πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήματος, εφαρμογής, εγγράφων, βάσεων δεδομένων και 

αρχείων. 

 Ασφαλή διαχείριση, καταχώριση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης. 

 Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης καθώς 

και η διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης. 

 Ορισμό μοναδικού κωδικού χρήστη για όλα τα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος (single 

sign-on). 

 Κεντρικό σύστημα διαχείρισης χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων. 

 Παροχή διαβαθμισμένης πρόσβασης στους χρήστες του συστήματος με τον καθορισμό δικαιωμάτων 

πρόσβασης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσης δεδομένων και εφαρμογών. 

 Τη θωράκιση των δεδομένων από εξωτερικούς κινδύνους ή εισβολείς 

 Την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλες τις φάσεις και πτυχές του Έργου (π.χ 

παραμετροποίηση, μετάπτωση δεδομένων, πιλοτική λειτουργία, παραγωγική λειτουργία). Ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να εγγυηθεί ότι εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται από τον ΓΚΠΔ (GDPR).  

 Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων (data integrity). 

 Κρυπτογράφηση για τη μεταφορά δεδομένων πάνω από ανασφαλή δίκτυα. 

 Δυνατότητες καταγραφής γεγονότων και ενεργειών (event logging). 

 Στις διαδικτυακές πύλες (portals) του συστήματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σουίτες ισχυρής 

κρυπτογράφησης, όλοι οι δυνατοί HTTP Security Headers (για HOST Attack, CSRF κλπ), καθώς και όλες 

οι δυνατές τεχνικές για αντιμετώπιση των επιθέσεων XSS. 

 Οι διαδικτυακές πύλες του συστήματος να μην επικοινωνούν απευθείας με καμία βάση δεδομένων. 
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9. Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις ομάδες χρηστών κι επομένως τους 

διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των 

εφαρμογών. 

Οι κυριότερες αρχές προς την κατεύθυνση της χρηστικότητας περιλαμβάνουν: 
 

 Συμβατότητα: Όλα τα υποσυστήματα απαιτούν πρόσβαση μέσω φυλλομετρητή (web browser) και θα 

πρέπει να υποστηρίζονται όλοι οι ευρεώς χρησιμοποιούμενοι browsers (Μozilla Firefox, Microsoft Edge, 

Google Chrome, Opera). 

 Συνέπεια: Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση και να τηρείται συνέπεια στη χρήση 

των λεκτικών και των συμβόλων. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περιγραφή εννοιών, σημείων 

και λειτουργιών σε όλο το εύρος των εφαρμογών και του συστήματος πρέπει να είναι σαφές για τον απλό 

χρήστη, να χρησιμοποιείται ορολογία της εφαρμογής (χρήση απλής Ελληνικής γλώσσας) και τα 

μηνύματα να μην είναι απλώς πληροφοριακά περί του τι συνέβη, αλλά να υποδεικνύουν στο χρήστη πώς 

να απεμπλακεί για να συνεχίσει τη εργασία του ή που να αποταθεί για βοήθεια. Αντίστοιχη συνέπεια 

πρέπει να επιδεικνύουν οι οποιεσδήποτε γραφικές απεικονίσεις, η διαμόρφωση σελίδων και η 

τοποθέτηση αντικειμένων στο χώρο των ιστοσελίδων. 

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

συστήματος ότι: 

 

o οι πληροφορίες που εισάγει στο σύστημα είναι σωστές και αρκετές (ελαχιστοποίηση λαθών 

χρήστη μέσω ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου ελέγχου) 

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

 

 Προσανατολισμός: Σε κάθε σημείο της περιήγησής στις εφαρμογές, ο χρήστης πρέπει να έχει στη 

διάθεσή του εμφανή σημάδια που υποδεικνύουν που βρίσκεται (θεματική ενότητα ή εφαρμογή, 

κατηγορία, λειτουργία, κλπ) που μπορεί να πάει και τι μπορεί/ τι πρέπει να κάνει. 

 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: 

o  Παροχή βοήθειας (On-line Help), έτσι ώστε να παρέχεται πρόσβαση στην κατάλληλη 

πληροφορία ανάλογα με τις λειτουργίες και τον ρόλο του εκάστοτε χρήστη. 

o  Παροχή βοήθειας με user guides όπου κριθεί απαραίτητο. 

o  Όλο το περιβάλλον χρήστη (user interface, on-line help, μηνύματα, κλπ.) και τα αναλυτικά 

εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. 

o Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει ομοιόμορφο περιβάλλον σε όλα τα υποσυστήματα του, 

όπως: Λίστες λειτουργιών (Menu), Εργαλειοθήκες (Toolbar), συντομεύσεις λειτουργιών 

(keyboard shortcuts). 

 Έλεγχος Χρηστικότητας: Οι εφαρμογές θα πρέπει να περάσουν έλεγχο χρηστικότητας (usability test) 

κατά την διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας και τα αποτελέσματα να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση 

της χρηστικότητας των εφαρμογών. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τις δυνατότητες που προσφέρονται σχετικά με την 

ευχρηστία του συστήματος, για τις χρονοβόρες διαδικασίαες όπως εισαγωγή βαθμολογίας, εισαγωγή δηλώσεων 

μαθημάτων κτλ. 

10. Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Το σύνολο των portals θα είναι προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 

ακολουθηθούν συγκεκριμένες μεθοδολογίες και οδηγίες που έχουν καθιερωθεί από διεθνείς οργανισμούς όπως το 

W3C Στην σχεδιαζόμενη υλοποίηση των portals, να ληφθεί υπόψη ο ν. 4727/2020, που ενσωματώνει την Οδηγία 

(ΕΕ) 2016/2102 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των 

οργανισμών του δημόσιου τομέα, η οποία, συμπληρωματικά της ήδη ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, καθορίζει 

συγκεκριμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας, που πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασμό ,την ανάπτυξη, 

λειτουργία και συντήρηση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του 

δημόσιου τομέα, προκειμένου να καθίστανται προσβάσιμα σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των 
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ατόμων με αναπηρίες. 

11. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η αντιμετώπιση από τον ανάδοχο με συνέπεια μίας σειράς 

θεμάτων:  

 

 Η ορθή αποτύπωση της λειτουργίας των υφιστάμενων διαδικασιών του Ιδρύματος, οι οποίες θα 

πρέπει προσδιοριστούν για να υπηρετηθούν από το νέο σύστημα έτσι ώστε να εντοπισθούν οι 

παραμετροποιήσεις που πρέπει να γίνουν για να υποστηριχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΜΠ χωρίς 

να επηρεαστούν οι υφιστάμενες ροές και λειτουργίες του.  

 Η συμμετοχή του Ιδρύματος στην παραπάνω διαδικασία, μέσω των υπευθύνων των λειτουργιών που θα 

εξυπηρετεί το νέο ΠΣ και της Διεύθυνσης Πληροφορικής, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι επιπλέον 

απαιτήσεις του Ιδρύματος.  

 Η μετάβαση στο νέο σύστημα να γίνει χωρίς διαταραχή των λειτουργιών του Ιδρύματος. Η διαδικασία 

ελέγχων θα πρέπει να εγγυηθεί την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του Ιδρύματος με τις νέες 

εφαρμογές. Η οποιαδήποτε αλλαγή προταθεί από τον Ανάδοχο είτε στις υφιστάμενες λειτουργικότητες 

του ΟΠΣ, είτε στον τρόπο καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών, θα πρέπει γίνει χωρίς να προκληθεί 

καμία αναστάτωση και με την ελάχιστη επιπλέον απασχόληση των χρηστών για εργασίες 

επανεκπαίδευσης – παραμετροποίησης – καταχωρήσεων – τεστ ορθής λειτουργίας κλπ. Στην περίπτωση 

αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο που θα το πετύχει. 

 Η μετάπτωση των εφαρμογών και των δεδομένων, από το υπάρχον περιβάλλον στο νέο, αποτελεί 

κομβικό σημείο αναφοράς στην προτεινόμενη λύση και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων αλλά και των διοικητικό‐οικονομικών 

υπηρεσιών του Ιδρύματος.  

 Οι εργασίες για την εγκατάσταση – παραμετροποίηση του ΟΠΣ Φοιτητολογίου, πρέπει να 

υλοποιηθούν, χωρίς τη διαταραχή των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων των γραμματειών του 

Ιδρύματος.  

 Η απόλυτη κάλυψη των αναγκών λειτουργικότητας και η μεταφορά τους σε λογισμικό αποτελεί το 

κύριο ζητούμενο από τον Ανάδοχο. Η αποτυχία πλήρους εξυπηρέτησης των αναγκών με τρόπο εύληπτο 

και αποδοτικό ενδέχεται να οδηγήσει στην απόρριψη του πληροφοριακού συστήματος. Ταυτόχρονα, θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η ενδεχόμενη ανάγκη διαφοροποίησης (προσαρμογής) κάθε 

περιοχής εφαρμογής, κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής.  

 Τον καθορισμό του τρόπου διασύνδεσης και του είδους των δεδομένων που πρέπει να ανταλλάσσει το 

νέο ΠΣ είτε με υφιστάμενες εφαρμογές, είτε με τις νέες που θα προκύψουν στο πλαίσιο επερχόμενων 

έργων. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι ο εντοπισμός των ιδιαίτερων παραμετροποιήσεων που 

πρέπει να γίνουν, ώστε να υπάρξει απρόσκοπτη λειτουργία και αποδοτική διασύνδεση.  

 Πολύ σημαντικό θέμα αποτελεί η διαλειτουργικότητα με τα κεντρικά πληροφορικά συστήματα, τα 

οποία είτε ήδη λειτουργούν είτε αναπτύσσονται είτε προβλέπονται και τα οποία σχετίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με τη λειτουργία του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.  

 Η ευκολία προσαρμογής των χρηστών στο εφαρμοζόμενο πληροφοριακό σύστημα, τυπικό πρόβλημα 

εφαρμογής μηχανογραφικής λύσης σε μεγάλο εργασιακό χώρο, θα πρέπει να απαιτεί την ελάχιστη 

προσπάθεια από μέρους του χρήστη, ώστε να περιοριστεί το μεσοδιάστημα προσαρμογής και να μειωθεί 

ο κίνδυνος απόρριψης του συστήματος από το χρήστη. Το σύστημα θα πρέπει να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη του χρήστη.  

 Η ενημέρωση και εκπαίδευση τεχνικών και χρηστών του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος σε όποιο 

αντικείμενο ο Ανάδοχος κρίνει απαραίτητο και περιγράφει στην πρόταση του.  

 Η ύπαρξη διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης. Κατά την υλοποίηση του έργου ο 

Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την:  

o Έγκαιρη προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού.  

o Υλοποίηση ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του 

συστήματος, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές και την τεχνική του πρόταση.  

o Παροχή σχετικού υλικού τεκμηρίωσης για το λογισμικό αλλά και όποιες επιπλέον ενέργειες 

εγκατάστασης και παραμετροποίησης έγιναν επ' αυτού, το οποίο θα επικαιροποιείται σε κάθε φάση 

μεταβολής.  

o Ενημέρωση και εκπαίδευση τεχνικών και χρηστών του νέου ΠΣ σε όποιο αντικείμενο ο Ανάδοχος 

κρίνει απαραίτητο και περιγράφει στην πρότασή του.  

o Ασφαλή και χωρίς περιθώρια ρίσκου της μετάπτωσης των δεδομένων στο νέο παραγωγικό σύστημα.  
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12. `Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών 

12.1. Μελέτη Εφαρμογής  

Ο Ανάδοχος θα συντάξει τη Μελέτη Εφαρμογής του έργου, στην οποία θα εξειδικεύονται τουλάχιστον τα εξής:  

 

• Η οριστικοποιημένη μεθοδολογία υλοποίησης όλων των επιμέρους φάσεων του έργου που θα 

ακολουθήσει ο Ανάδοχος, σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο.  

• Το επιχειρησιακό και λειτουργικό περιβάλλον του έργου:  

o Αποτύπωση των απαραίτητων στοιχείων αναφορικά με τις υπάρχουσες εφαρμογές που λειτουργούν 

και σχετίζονται με την υλοποίηση του παρόντος έργου και το είδος των αρχείων (ηλεκτρονικών ή 

χειρόγραφων) που τηρούνται.  

o Καταγραφή των απαιτήσεων του συστήματος: η διαδικασία ανάλυσης των λογιστικών και τεχνικών 

απαιτήσεων όλων των υποσυστημάτων  

o Μελέτη διαλειτουργικότητας με τις απαιτούμενες υπάρχουσες εφαρμογές και μεταξύ των 

υποσυστημάτων  

 Ο χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης, ο οποίος θα αποτυπώνεται σε σχετικό έγγραφο το οποίο θα 

συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό παραδοτέο (Π.Α.1), θα επικαιροποιείται ανά μήνα ή και συχνότερα αν 

κριθεί απαραίτητο και θα αποτελεί το κύριο αντικείμενο των αντίστοιχων συναντήσεων στις 

εγκαταστάσεις του Φορέα Λειτουργίας, μεταξύ της ΕΠΠΕ και των επικεφαλής της ομάδας έργου του 

Αναδόχου, καθώς και όποιων επιπλέον στελεχών των δύο μερών κρίνεται απαραίτητη, κατά περίπτωση, η 

συμμετοχή.  

 Η ανάλυση και ο πλήρης σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική του συστήματος.  

 Η μεθοδολογία και τα αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής και ο καθορισμός και η μέθοδος καταγραφής 

δεικτών απόδοσης της εφαρμογής.  

 Η μεθοδολογία, το πρόγραμμα και το υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών αφού εξετάσει το επίπεδό τους 

και το προσαρμόσει ανάλογα.  

 Η μεθοδολογία και ο προγραμματισμός μετάπτωσης στο νέο σύστημα  

 Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας  

12.2. Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Προσαρμογή και Παραμετροποίηση Εφαρμογών 

 

Η υπηρεσία αυτή αφορά στην αναγνώριση και υλοποίηση των υποσυστημάτων, που μπορούν με κατάλληλη 

παραμετροποίηση /ανάπτυξη να ικανοποιήσουν το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος .  

Για την υλοποίηση της παραμετροποίησης ο Ανάδοχος οφείλει να:  

 αναγνωρίσει τις λειτουργικές απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από 

το σύστημα είτε με παραμετροποίηση είτε με επιπλέον ανάπτυξη αν απαιτηθεί,  

 αναγνωρίσει τις παραμέτρους του συστήματος,  

 καθορίσει τις τιμές των παραμέτρων,  

 καταγράψει τον τρόπο παραμετροποίησης, τις παραμέτρους ανά λειτουργία/διαδικασία και τις τιμές τους  

 εγκαταστήσει το απαιτούμενο Λογισμικό Συστήματος και Εφαρμογών του Π.Σ.  

 παραμετροποιήσει τα υποσυστήματα σύμφωνα με τις τιμές των παραμέτρων 

 εκτελέσει ελέγχους καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων με τις παραμέτρους αυτές 

 σχεδιάσει λογικά τη βάση δεδομένων, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις  

 μοντελοποιήσει τα προς ανάπτυξη υποσυστήματα  

 προσαρμόσει τα αρχικά σενάρια χρήσης  

 χωρίσει τα σενάρια χρήσης σε υπομονάδες (modules) και να τις κατηγοριοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες 

και τις προτεραιότητες του Ιδρύματος, και με την πολυπλοκότητά τους.  

 παραμετροποιήσει το λογισμικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αναγκαίων διεπαφών  

 ολοκληρώσει το σύνολο του λογισμικού  

 

13.  Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων 

Πριν την έναρξη της περιόδου Παραγωγικής λειτουργίας θα πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα, με ευθύνη του 

Αναδόχου και σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής του Ιδρύματος, τα δεδομένα που κρίνονται κρίσιμα για 

τη λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με το Σχέδιο Μετάπτωσης που θα έχει εκπονηθεί κατά τη φάση της 
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Μελέτης Εφαρμογής ενώ με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του έργου θα έχει μεταφερθεί το σύνολο των 

δεδομένων του παλιού συστήματος.  

Η ύπαρξη των δεδομένων αυτών στο νέο σύστημα κρίνεται απαραίτητη για τον ουσιαστικό έλεγχο της 

λειτουργίας του συστήματος, την εκπαίδευση των χρηστών (on‐the‐job training) και φυσικά την έναρξη 

παραγωγικής λειτουργίας.  

O Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει όπως προαναφέρθηκε, πλήρως όλες τις απαραίτητες ενέργειες εισαγωγής – 

μεταφοράς και μετάπτωσης του συνόλου των Δεδομένων, προκειμένου το Σύστημα να περιέλθει σε κατάσταση 

Παραγωγικής Λειτουργίας.  

Τα δεδομένα των υπαρχόντων συστημάτων θα πρέπει με ευθύνη του προμηθευτή να μεταφερθούν πλήρως στο 

νέο σύστημα. Την πλήρη ευθύνη αποκωδικοποίησης των δεδομένων των υπαρχουσών εφαρμογών την έχει ο 

Ανάδοχος.  

Το Ε.Μ.Π. θα παραδώσει στον προμηθευτή όλες τις επιμέρους βάσεις δεδομένων και την τεκμηρίωση  για τις 

υφιστάμενες βάσεις δεδομένων. Ο μετασχηματισμός, η εξαγωγή των δεδομένων από την υπάρχουσα βάση 

δεδομένων ή άλλες τροποποιήσεις καθώς και η εισαγωγή των δεδομένων στη νέα βάση δεδομένων θα γίνει 

αποκλειστικά από τον προμηθευτή. Οι τυχόν ελλείψεις που θα παρουσιασθούν σε σύγκριση με τα απαιτούμενα 

από το νέο λογισμικό δεδομένα, θα πρέπει να αναφερθούν εγκαίρως σε σχετική τεχνική αναφορά του προμηθευτή 

προς το Ε.Μ.Π.  

Να σημειωθεί ότι η ποιότητα των υπαρχόντων δεδομένων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω της 

διαφορετικότητας των υφιστάμενων εφαρμογών, να μην είναι αποδεκτή λόγω ελλείψεων (π.χ. πεδία που δεν 

συμπληρώνονται ποτέ), πολλαπλών καταχωρήσεων ή ύπαρξη διαφορετικών κωδικών για την περιγραφή των 

ίδιων στοιχείων. Ασυμβατότητες μπορεί να υπάρχουν ακόμα και σε στοιχεία όπως ημερομηνίες, διευθύνσεις, 

μονάδες μέτρησης, κλπ.) οι οποίες πρέπει επίσης να εξαλειφθούν.  

Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί και στην μετάβαση των παλαιών ΑΓΜ στα νέα ΑΓΜ. Η 

διαδικασία της μετάπτωσης δεδομένων στην εφαρμογή του Φοιτητολογίου θα γίνει τμηματικά (ανά Τμήμα/ 

Σχολή) σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα έργου και θα αφορά στο σύνολο των δεδομένων.  

Ο Φορέας Λειτουργίας θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Ανάδοχο ώστε η όλη διαδικασία να υλοποιηθεί όσον το 

δυνατό ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Αναφορικά με τα ηλεκτρονικά αρχεία, ο Ανάδοχος θα μπορεί, όπου 

κρίνει αναγκαίο, σύμφωνα με το σχέδιο μετάπτωσης που θα παραδώσει, να προβλέπει σχετικές διαδικασίες και να 

προσφέρει στον Φορέα Λειτουργίας τα κατάλληλα πρότυπα, ώστε να προετοιμαστούν με τον αποτελεσματικότερο 

τρόπο αρχεία προς μετάπτωση στο νέο σύστημα. 

14. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης   

Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι: 

• Η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών του Ακαδημαϊκού 

Ιδρύματος, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την διαχείριση, υποστήριξη και περαιτέρω 

εξέλιξη του ΟΠΣ. 

• Η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους χρήστες του νέου πληροφοριακού συστήματος, ώστε να 

υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης σε παραγωγική λειτουργία. 

• Η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών του ΟΠΣ και τη 

συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία. 

 

Για την επίτευξη των στόχων επαρκούς εκπαίδευσης και διασφάλισης καλής λειτουργίας του συστήματος από τα 

στελέχη του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος και της μέγιστης αποδοτικότητας της χρήσης του, θα πρέπει να 

υλοποιηθούν τουλάχιστον τα εξής:  

 

• Προγραμματισμός εκπαίδευσης (Πλάνο Εκπαίδευσης)  

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (στην Ελληνική Γλώσσα)  

• Διενέργεια εκπαίδευσης  

 

Οι απαιτήσεις του έργου αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού είναι οι εξής:  

1. Κατάρτιση / εκπαίδευση Διαχειριστών συστήματος, εφαρμογών  

 

Αφορά στην κατάρτιση ολιγομελούς ομάδας που θα αναλάβει στη συνέχεια την παραγωγική λειτουργία του νέου 

συστήματος (διαχείριση, συντήρηση, εξέλιξη) και θα επιτελέσει βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των υπολοίπων 

χρηστών (cascade training).  
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Η συγκεκριμένη ολιγομελής ομάδα (περίπου 5 άτομα) θα ενταχθεί στους μηχανισμούς παρακολούθησης της 

υλοποίησης του κυρίως έργου του ΟΠΣ, ώστε να αποκτά την απαραίτητη εξοικείωση με τα νέα συστήματα. 

Παράλληλα όμως θα λάβει την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση, ώστε να έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση για να:  

 - αναλάβει σταδιακά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος (διαχείριση, συντήρηση κλπ).  

 - έχει τη δυνατότητα της περαιτέρω εσωτερικής εξέλιξης των λειτουργιών του (customization, 

development)  

 - υποστηρίζει το υπόλοιπο προσωπικό στη χρήση των νέων συστημάτων, μετά τη λήξη του έργου του 

Αναδόχου.  

 - λειτουργήσει ως το βασικό εκπαιδευτικό προσωπικό των υπόλοιπων χρηστών (cascade training).  

 

Μέλη της ομάδας θα παρακολουθήσουν κατά περίπτωση κύκλους μαθημάτων σε σχέση με: 

 

- τη διαχείριση και παραμετροποίηση των εφαρμογών  

- τη χρήση, διαχείριση και παραμετροποίηση του διαχειριστή αναφορών  

 

2. Κατάρτιση / εκπαίδευση χρηστών  

 

Αφορά στην παροχή εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες του συστήματος. Οι προτεινόμενες υπηρεσίες 

εκπαίδευσης θα περιγράφονται στο Πλάνο Εκπαίδευσης, αρχικό σχέδιο του οποίου θα περιλαμβάνεται στην 

πρόταση του Ανάδοχου. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα παρασχεθούν στον χώρο του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.  

Οι απαιτήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού θα πρέπει να είναι οι εξής: 

 

Εκπαιδευόμενοι Ώρες κατάρτισης 

Διαχειριστές συστήματος ( περίπου 5 εκπαιδευόμενοι) ≥ 18 

Χρήστες συστήματος (15-25 εκπαιδευόμενοι) ≥ 12 ανά ομάδα εκπαιδ. 

 

Καθέναν από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς κύκλους θα πρέπει να παρακολουθούν επιλεγμένα στελέχη της 

ομάδας, αναλόγως του ρόλου που θα αναλάβουν κατά την παραγωγική λειτουργία. Θα γίνει όμως μέριμνα 

επαρκούς διάχυσης της γνώσης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της υποστήριξης ανεξαρτήτως συγκεκριμένων 

φυσικών προσώπων. 

 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι εξαντλητική σε βάθος και σε εύρος αντικειμένου έτσι ώστε ο εκπαιδευμένος να 

καταστεί σταδιακά επαρκής στα καθήκοντα διαχείρισης του όλου συστήματος. 

14.1. Παραδοτέα Εκπαίδευσης  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει κατάλληλη τεκμηρίωση σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:  

 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει τουλάχιστο τα εξής:  

o Eγχειρίδιο χρήστη. Το εγχειρίδιο χρήστη θα πρέπει να δοθεί τόσο σε ηλεκτρονική μορφή. 

o Εγχειρίδια διαχειριστή – τεχνικής υποστήριξης σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Εγχειρίδιο αρχιτεκτονικής συστήματος. 

 Εγχειρίδιο εγκατάστασης συστήματος. 

 Εγχειρίδιο για τις απαιτήσεις του συστήματος. 

 Εγχειρίδιο παραμετροποίησης συστήματος. 

 Περιγραφή σχήματος δεδομένων. 

 Εγχειρίδιο λήψης εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας. 

 

Ο Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να εξειδικεύσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά κατηγορία χρηστών. 

Το σύνολο των προτεινόμενων σεμιναρίων θα πρέπει να περιλαμβάνουν και να αναλύουν το σύνολο των 

εφαρμογών που θα υλοποιηθούν.  

15. Υπηρεσίες Δοκιμών Ελέγχου 

 

Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της παράδοσης και εγκατάστασης του λογισμικού υποχρεούται να παραδώσει το 

σύστημα στο σύνολό του άριστα ελεγμένο. Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, ο Ανάδοχος οφείλει να 
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συνεργαστεί με την ΕΠΠΕ και να εφαρμόσει μεθοδολογία ελέγχου συστημάτων πληροφορικής, σε επίπεδο 

ολοκληρωμένων συστημάτων και να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου.  

16. Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας 

 

Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήματος, ο Ανάδοχος πρέπει να θέσει το Σύστημα σε Πιλοτική 

Λειτουργία κάτω από πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.  

Η πιλοτική Λειτουργία του ΟΠΣ αναφέρεται στο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας του συστήματος και θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί:  

 Για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 

 Με τη συμμετοχή μιας περιορισμένης, αλλά αντιπροσωπευτικής ομάδας χρηστών, καλύπτοντας το 

σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

 Καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος. 

 Χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτική πληροφορία για τον ενδελεχή έλεγχο του συστήματος. 

 

Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:  

 Τελική Προσαρμογή Εφαρμογών. 

 Βελτιστοποίηση Συστήματος. 

 Οριστικοποίηση Διασύνδεσης Εφαρμογών με τρίτα Συστήματα. 

 Αναφορά Προβλημάτων και τεκμηρίωση της επίλυσης τους. 

 Επίλυση προβλημάτων. 

 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών. 

 Υποστήριξη χρηστών με φυσική παρουσία στελεχών του Αναδόχου ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω 

των συνθηκών από την πανδημία COVID-19, εξ’ αποστάσεως με χρήση των κατάλληλων εργαλείων 

(συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες, υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των 

υπολογιστών, εφαρμογών, κλπ.). 

 Υποστήριξη help‐desk. 

 Επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης (εγχειριδίων τεχνικής υποστήριξης και εγχειριδίων Χρηστών 

/Διαχειριστών [user & Administrators manuals]). 

Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας είναι να ελεγχθούν 

διεξοδικά:  

 Οι ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και προσαρμογές του λογισμικού συστήματος. 

 Η ολοκλήρωση των υλοποιημένων υποσυστημάτων. 

 Οι ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning). 

 Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εμφανισθούν προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν 

πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει άμεσα στις 

απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές, ώστε το Σύστημα, μετά το πέρας της περιόδου 

Πιλοτικής Λειτουργίας, να είναι έτοιμο για παραγωγική εκμετάλλευση (production).  

Επιπλέον, προβλήματα των δεδομένων που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την πιλοτική λειτουργία, θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα από τον Ανάδοχο πριν την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του 

συστήματος.  

17. Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

 

Ο Ανάδοχος, κατά το χρονικό διάστημα της υποστήριξης του συστήματος, έχει την πλήρη και αποκλειστική 

ευθύνη της καλής λειτουργίας του συστήματος.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας, αρχίζει η Περίοδος Παραγωγικής 

Λειτουργίας.  

Η διάρκεια της Περιόδου Παραγωγικής Λειτουργίας προσδιορίζεται στον ένα (1) μήνα.  

Επίσης θα έχει ολοκληρωθεί η μετάπτωση όλων των απαραίτητων δεδομένων, σύμφωνα με το σχέδιο 

μετάπτωσης.  

Στην περίοδο Παραγωγικής Λειτουργίας ο Ανάδοχος καλείται να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες παραγωγικής 

λειτουργίας:  
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• Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης. 

• Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης on‐the‐job στους χρήστες του συστήματος και υποστήριξη στη μετάβαση 

στο νέο σύστημα. 

• Παροχή Υπηρεσιών εκτέλεσης και συμφωνίας. 

 

Άμεση Βοήθεια (HELPDESK) για τις ώρες ΚΩΚ: Άμεση Βοήθεια πρώτου επιπέδου για όλους τους χρήστες του 

συστήματος όπου θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:  

• Σύστημα καταγραφής των συμβάντων και παρακολούθησης της διαθεσιμότητας του συστήματος. 

• Τηλεφωνική βοήθεια σχετικά με τη χρήση. 

• Τηλεφωνική βοήθεια για τη αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την χρήση. 

• Παραπομπή σύνθετων προβλημάτων για επί τόπου παρουσία ειδικών και τεχνικών. 

O υποψήφιος Ανάδοχος στην Τεχνική Προσφορά του υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά τη δομή και 

οργάνωση του HELPDESK.. 

Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας με επί τόπου παρουσία 

ειδικών, σε περίπτωση που δεν μπορεί να δοθεί λύση εξ΄ αποστάσεως, στους χώρους του Ιδρύματος. 

Ο Ανάδοχος συνολικά κατά την περίοδο Παραγωγικής Λειτουργίας είναι υποχρεωμένος να διαθέσει δύο (2) 

στελέχη για την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης ή εξ’ αποστάσεως εάν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, 

με σκοπό την αποκατάσταση ανωμαλιών και προβλημάτων των συστημάτων / υποσυστημάτων / εφαρμογών.  

Επιπλέον ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παραγωγικής λειτουργίας καλείται να ανταποκρίνεται 

άμεσα σε περίπτωση αναγγελίας προβλημάτων (βλαβών η δυσλειτουργιών). 

18. Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 

Η Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) έχει έναρξη την οριστική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 

του Έργου και χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, δηλαδή όσο και η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στις 

σχολές του Ε.ΜΠ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Εγγύησης του προσφερόμενου λογισμικού 

εφαρμογών καθώς και Υπηρεσίες Συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή.  

Ο Ανάδοχος δέχεται την υποχρέωση να παρέχει δωρεάν στο Ε.Μ.Π. κάθε εργασία υποστήριξης, συντήρησης και 

παραμετροποίησης που θα ζητηθεί από το Ίδρυμα για το υπό προμήθεια Πληροφοριακό Σύστημα, υπό την 

προϋπόθεση ότι το εν λόγω σύστημα δεν παρουσίασε τεχνικά προβλήματα συνεπεία μη εγκεκριμένης χρήσης από 

το Ε.Μ.Π. 

Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται των υποχρεώσεών του εάν το αναφερόμενο πρόβλημα οφείλεται σε επέμβαση, χρήση, 

ή διάθεση χρήσης του προϊόντος από το Ε.Μ.Π.. σε τρίτο πρόσωπο μη δικαιούμενο, κατά το περιεχόμενο της 

εκάστοτε άδειας χρήσης λογισμικού. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εγγύησης ο Ανάδοχος υποχρεούται για τα παρακάτω: 

 Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing). Ο χρόνος 

αποκατάστασης των σφαλμάτων αυτών είναι κατά το μέγιστο 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή 

της αναγγελίας της βλάβης (μέσω τηλεφώνου, email, fax). H αποκατάσταση είναι δυνατόν να επιτελείται 

είτε με λήψη οδηγιών από μακριά (μέσω τηλεφώνου, email, fax ή web) είτε με επί τόπου επίσκεψη των 

στελεχών του Αναδόχου στους χώρους εγκατάστασης των εφαρμογών. 

 Η υποχρέωση του Αναδόχου να επαναφέρει το σύστημα σε κατάσταση καλής λειτουργίας προϋποθέτει 

την τήρηση αντιγράφου ασφαλείας (backup) το οποίο τηρείται με ευθύνη του Ε.Μ.Π. 

 Πρόσβαση του προσωπικού των Γραμματειών του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος στο Γραφείο Υποστήριξης 

(HelpDesk) του Αναδόχου μέσω τηλεφώνου, email, fax, ή web. 

 Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη, εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του προσφερόμενου λογισμικού 

εφαρμογών (releases & new versions) όταν αυτές είναι εμπορικά διαθέσιμες από τον Ανάδοχο. 

 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκδίδει και να εγκαθιστά βελτιωμένες εκδόσεις, χωρίς επιπλέον κόστος, 

όταν προκύπτουν αλλαγές στο Θεσμικό και Νομοθετικό πλαίσιο. 

 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει το Ε.Μ.Π. όταν υπάρχουν διαθέσιμες βελτιωμένες εκδόσεις 

ή διορθωτικές εκδόσεις Λογισμικού. 

 Παράδοση ενημερωμένου υλικού τεκμηρίωσης (έντυπων και ηλεκτρονικών αντιτύπων) με τις τυχόν 

μεταβολές ή τροποποιήσεις του Συστήματος, όταν αυτό είναι διαθέσιμο από τον Ανάδοχο. 
 Η ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων του Π.Σ αποτελεί καθήκον και υποχρέωση των τεχνικών της 

αναδόχου εταιρίας, όσον αφορά το εγκατεστημένο λογισμικό διαχείρισης Φοιτητολογίου. Για το σκοπό 

αυτό οι τεχνικοί της αναδόχου εταιρίας προβαίνουν σε τακτική βάση, σε συνεννόηση με τα στελέχη της 

Δ/νσης Πληροφορικής του Ιδρύματος, στην παρακολούθηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων που 

σχετίζονται με το Φοιτητολόγιο, όπως Event Logs των εφαρμογών, System Logs, Security Logs, κλπ.  

 Υπογραμμίζεται ότι ο έλεγχος των ενημερώσεων λογισμικού και συντήρησης των διακομιστών που θα 

φιλοξενούν το σύστημα του Φοιτητολογίου είναι ευθύνη των διαχειριστών της Διεύθυνσης 
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Πληροφορικής. Παρόλα αυτά, θέματα ασφάλειας και διαχείρισης εφαρμογών που έρχονται στην 

αντίληψη των τεχνικών του Αναδόχου θα πρέπει να μεταφέρονται στα στελέχη της Δ/νσης για την από 

κοινού αντιμετώπισή τους. 

 Ο Ανάδοχος, εφόσον θα έχει πρόσβαση και θα επεξεργάζεται πληθώρα προσωπικών δεδομένων 

φοιτητών, μελών ΔΕΠ, κλπ., θα επέχει τη θέση "εκτελούντος την επεξεργασία" και για το λόγο αυτό θα 

υπογράψει και σύμβαση εκτελούντος την επεξεργασία με το Ε.Μ.Π., για την τήρηση της νομοθεσίας περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). 

 Τα δεδομένα του Π.Σ. αποτελούν ιδιοκτησία του Ε.Μ.Π. 

 Η υποστήριξη και οι απαιτούμενες αναβαθμίσεις του Σχεσιακού Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων 

Δεδομένων (RDBMS) που θα προσφερθεί  αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου για την Περίοδο 

Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. Η όποια αναβάθμιση απαιτείται θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τη 

Δ/νση Πληροφορικής του ΕΜΠ. Σε περίπτωση που προσφερθεί εμπορικό προϊόν (π.χ. Oracle, MS SQL 

Server) το κόστος του συμβολαίου υποστήριξης (π.χ με την Oracle ή την Microsoft- SQL Sever) και 

αναβάθμισής του θα βαρύνει τον Ανάδοχο για την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 

 Το προσωπικό του γραφείου υποστήριξης (helpdesk) θα αποτελείται από στελέχη του Αναδόχου. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του 

Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση βλαβών.  

 Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου Υποστήριξης 

(HelpDesk) το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ώρες μεταξύ 09:00 και 17:00 κάθε εργάσιμης μέρας. Στο 

πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 

o Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των βλαβών που 

αναφέρονται από το προσωπικό του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Κάθε περιστατικό πρέπει να 

λαμβάνει ένα μοναδικό κλειδί αναφοράς και να καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία: 

Υπηρεσία, είδος λογισμικού & εξοπλισμού, περιγραφή βλάβης, ώρα αναγγελίας. Η αναγγελία 

βλαβών, θα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με όλους τους παρακάτω τρόπους: (i) Τηλέφωνο, (ii) 

Email, (iii) Fax, (iv) ειδική web εφαρμογή, από την οποία θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον, ο 

χρόνος έναρξης και λήξης του προβλήματος, η περιγραφή του και οι ενέργειες επίλυσης, καθώς 

και ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια. 

o Ο εξοπλισμός και η τυχόν Web εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τη λειτουργία του 

Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Αναδόχου. 

o Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει διαδικασία παροχής 

υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης. 

Η υπηρεσίες υποστήριξης και οι απαιτούμενες αναβαθμίσεις, του Σχεσιακού Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων 

Δεδομένων (RDBMS) που θα προσφερθεί, αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου για την Περίοδο Εγγύησης του 

Συστήματος. Η όποια αναβάθμιση απαιτείται μελλοντικά θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τη Δ/νση 

Πληροφορικής του ΕΜΠ. 

Στόχος των υπηρεσιών συντήρησης είναι η εξασφάλιση και η βελτίωση της καλής λειτουργίας του Συστήματος 

μέσα από την άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των 

βλαβών/ προβλημάτων του Συστήματος. 

Οι υπηρεσίες εγγυημένης λειτουργίας θα παρέχονται βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου παροχής Υπηρεσιών, το 

οποίο θα κατατεθεί στην Πρόταση του Διαγωνιζομένου [με ελάχιστο προσφερόμενο χρόνο εγγύησης τα πέντε (5) 

έτη]. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνεται εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση τους. Η 

αποκατάσταση της λειτουργίας μίας μονάδας/εφαρμογής/υποσυστήματος θα πρέπει να γίνεται εντός των ορίων 

διαθεσιμότητας που καθορίζονται στη συνέχεια. Ως ανταπόκριση του Αναδόχου νοείται η επιτόπια παρουσία του 

ή η τηλεφωνική διαπίστωση του προβλήματος, στην υπηρεσία που παρέχεται on‐site συντήρηση.  

Ως χρόνος αποκατάστασης της βλάβης εννοείται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή της αναγγελίας της 

βλάβης από την Υπηρεσία, έως την στιγμή που η βλάβη επιδιορθώθηκε και οι λειτουργίες τις οποίες επιτελούσε 

το σύστημα γίνονται πάλι διαθέσιμες.  

Κατά την Περίοδο Εγγύησης θα πρέπει να παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:  

18.1. Συντήρηση Λογισμικού Συστήματος και Έτοιμου Λογισμικού 

Διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού συστήματος και έτοιμου λογισμικού.  

 Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης 

από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός χρονικού 

διαστήματος από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες 

παρεμβάσεις τρίτων. 
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 Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν βελτιωτικών εκδόσεων λογισμικού, μετά από έγκριση του Φορέα 

Λειτουργίας συμβατών με τις υφιστάμενες εφαρμογές ή αναβάθμισή τους εάν αυτό απαιτούν οι νέες 

εκδόσεις λογισμικού. 

 Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις 

νεότερες εκδόσεις.  

 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων 

λογισμικού. 

 Υπογραμμίζεται ότι ο έλεγχος των ενημερώσεων λογισμικού και συντήρησης των διακομιστών που θα 

φιλοξενούν το σύστημα του Φοιτητολογίου είναι ευθύνη των διαχειριστών της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής. Παρόλα αυτά, θέματα ασφάλειας και διαχείρισης εφαρμογών που έρχονται στην 

αντίληψη των τεχνικών του Αναδόχου θα πρέπει να μεταφέρονται στα στελέχη της Δ/νσης για την από 

κοινού αντιμετώπισή τους. 

Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται των υποχρεώσεών του εάν το αναφερόμενο πρόβλημα οφείλεται σε επέμβαση, χρήση, 

ή διάθεση χρήσης του προϊόντος από το Ε.Μ.Π.. σε τρίτο πρόσωπο μη δικαιούμενο, κατά το περιεχόμενο της 

εκάστοτε άδειας χρήσης λογισμικού. 

18.2. Συντήρηση Εφαρμογών  

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας εφαρμογών.  

 Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) της/ων εφαρμογής/ών. Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από 

τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός χρονικού 

διαστήματος από την αναγγελία (βλ. παρ. παράρτημα) εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες 

ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή 

εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στο παράρτημα. Τήρηση Εγγυημένου 

Επιπέδου Υπηρεσιών ‐ Ρήτρες, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες.  

 Η υποχρέωση του Αναδόχου να επαναφέρει το σύστημα σε κατάσταση καλής λειτουργίας προϋποθέτει 

την τήρηση αντιγράφου ασφαλείας (backup) το οποίο τηρείται με ευθύνη του Ε.Μ.Π. 

 Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση.  

 Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων των εφαρμογών, μετά από έγκριση της Δ/νσης 

Πληροφορικής. 

 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκδίδει και να εγκαθιστά βελτιωμένες εκδόσεις, χωρίς επιπλέον κόστος, 

όταν προκύπτουν αλλαγές στο Θεσμικό και Νομοθετικό πλαίσιο. 

 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει το Ε.Μ.Π. όταν υπάρχουν διαθέσιμες βελτιωμένες εκδόσεις 

ή διορθωτικές εκδόσεις Λογισμικού. 

 Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με τις 

νεότερες εκδόσεις.  

 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων 

εφαρμογής/ών. 

 Η ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων του Π.Σ αποτελεί καθήκον και υποχρέωση των τεχνικών της 

αναδόχου εταιρίας, όσον αφορά το εγκατεστημένο λογισμικό διαχείρισης Φοιτητολογίου. Για το σκοπό 

αυτό οι τεχνικοί της αναδόχου εταιρίας προβαίνουν σε τακτική βάση, σε συνεννόηση με τα στελέχη της 

Δ/νσης Πληροφορικής του Ιδρύματος, στην παρακολούθηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων που 

σχετίζονται με το Φοιτητολόγιο, όπως Event Logs των εφαρμογών, System Logs, Security Logs, κλπ.  

 Ο Ανάδοχος, εφόσον θα έχει πρόσβαση και θα επεξεργάζεται πληθώρα προσωπικών δεδομένων 

φοιτητών, μελών ΔΕΠ, κλπ., θα επέχει τη θέση "εκτελούντος την επεξεργασία" και για το λόγο αυτό θα 

υπογράψει και σύμβαση εκτελούντος την επεξεργασία με το Ε.Μ.Π., για την τήρηση της νομοθεσίας περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). 

 Τα δεδομένα του Π.Σ. αποτελούν ιδιοκτησία του Ε.Μ.Π. 

Ο Ανάδοχος απαλλάσσεται των υποχρεώσεών του εάν το αναφερόμενο πρόβλημα οφείλεται σε επέμβαση, χρήση, 

ή διάθεση χρήσης του προϊόντος από το Ε.Μ.Π.. σε τρίτο πρόσωπο μη δικαιούμενο, κατά το περιεχόμενο της 

εκάστοτε άδειας χρήσης λογισμικού 

18.3. Τεχνική Υποστήριξη Λογισμικού / Εφαρμογών / Διαδικασιών 

Μέσω Λειτουργίας Helpdesk: για την υπηρεσία Help Desk θα πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας 

και ειδικού συστήματος για:  
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 Καταγραφή του συνόλου των συμβάντων / παρατηρήσεων και παρακολούθησης της πορείας 

αντιμετώπισής τους.  

 Παρακολούθηση της ίδιας της υπηρεσίας Help Desk και των επιπέδων ανταπόκρισής της καθώς και 

πρόσβασης στο πλήρες περιεχόμενο που καταγράφεται από τα στελέχη της (π.χ. προβλήματα, 

παρατηρήσεις κλπ). 

Τηλεϋποστήριξη. Για να υποστηρίζονται οι υπηρεσίες του Ε.Μ.Π. εξ’ αποστάσεως, τόσο ο Ανάδοχος όσο και το 

Ε.Μ.Π., θα διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική υποδομή (τηλεφωνική γραμμή, δίκτυο δεδομένων, λογισμικό 

remote control), ώστε εξειδικευμένος τεχνικός του Αναδόχου να απομονώνει και να εξακριβώνει την αιτία του 

προβλήματος και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυσή του. 

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 στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. 

Αντιμετώπιση λαθών και σφαλμάτων στη λειτουργία του συστήματος.  

Βελτιστοποιήσεις στη δομή της βάσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση του συστήματος.  

Προσαρμογή της βάσης των προσφερόμενων πακέτων λογισμικού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στα 

πλαίσια του παρόντος Έργου σε νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από πιθανές τροποποιήσεις στην οργάνωση και 

τις λειτουργίες του Φορέα Λειτουργίας και σχετίζονται με το φυσικό αντικείμενο του παρόντος Έργου.  

Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα του συστήματος. 

 

18.4. Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Παραγωγικής 

Λειτουργίας και της ΠΕΣ.  

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:  
 ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 09:00 – 17:00 για τις εργάσιμες ημέρες.  

 ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.  

 Χρόνος αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα 

από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της. Ο χρόνος αυτός είναι :  

 

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της βλάβης/δυσλειτουργίας, εφόσον το 

πρόβλημα ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ.  

για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος βλάβης/δυσλειτουργίας, οι ανωτέρω ορισθείσες ώρες (είκοσι 

τέσσερεις ‐ 24) του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας προσμετρούνται από τις 09.00 το επόμενο 

εργάσιμο πρωί.  

Σημειώνεται ότι, ανά διακριτή μονάδα, ο Χρόνος αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας προσμετράτε 

αθροιστικά σε μηνιαία βάση.  

18.5. Μη Διαθεσιμότητα – Ρήτρες 

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο 

ρήτρα ίση με την ακόλουθη τιμή:  

 - 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας – τμήματος που είναι εκτός λειτουργίας  

 

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ του ως άνω 

υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ.  

Διευκρινίζεται ότι :  

1. ένα σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη διαθέσιμο έστω και 

ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει  

2. η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του Συστήματος ( 

λογισμικό συστημάτων και εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται 

στον προσδιορισμό της ρήτρας  
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3. ως μονάδα θεωρείται το σύνολο του λογισμικού που τρέχει ή είναι εγκατεστημένο στον εξοπλισμό 

(ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σύστημα Η/Υ με λειτουργικό σύστημα, λογισμικό αυτοματισμού γραφείου 

κλπ θεωρείται ως μια αδιαίρετη μονάδα)  

4. εάν η δυσλειτουργία οφείλετε αποδεδειγμένα σε δυσλειτουργία αστοχία του υλικού που είναι 

εγκατεστημένες οι εφαρμογές και επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία τους, τότε δεν ισχύουν οι ποινικές 

ρήτρες.  

 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο ανάδοχος, με την προσφορά του, οφείλει να δεσμευτεί εγγράφως ότι: (α) θα παρέχει 

στο ΕΜΠ τη δυνατότητα Σύμβασης Συντήρησης, τουλάχιστον με τις ίδιες παροχές που ισχύουν κατά την ΠΕΣ, 

για τρία (3) κατ’ ελάχιστον χρόνια μετά το πέρας της ΠΕΣ, (β) το ετήσιο κόστος συντήρησης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 10% του συνολικού κόστους του έργου και (γ) σε περίπτωση που προσφερθεί εμπορικό προϊόν για 

το RDMS (π.χ. Oracle, MS SQL Server) το ετήσιο κόστος του συμβολαίου αναβάθμισής του δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 3% του συνολικού κόστους του έργου.  

19. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

19.1. Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος: 

 Έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το έργο, 

 Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από την 

υλοποίηση παρόμοιων έργων και 

 Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός διαθέτει, 

υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα 

ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου. Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 

βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, μεθόδους και πρότυπα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά 

του τη στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση που κα 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.  

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, οι κρίσιμοι παράγοντες 

επιτυχίας κτλ. 

 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 (διάγραμμα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι 

φάσεις υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου. 

19.2. Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για τη δομή, τη 

σύνθεση και την οργάνωση της ομάδας έργου, για το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση του έργου, το 

αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησης όλων των μελών της ομάδας έργου στο έργο. 

Ειδικότερα ο ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει στη προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία: 
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 Την οργάνωση της ομάδας έργου με προσδιορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων των υποομάδων 

εργασίας, τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των μελών 

 το συνολικό χρόνο απασχόλησης του κάθε μέλους της Ομάδας Έργου σε Ανθρωπομήνες (Α/Μ). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει ομάδα για το έργο, η οποία θα αποτελείται από κατ’ ελάχιστον από: 

 Τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη 

επικοινωνίας με το Φορέα Υλοποίησης, συντονισμού των εργασιών και διευθέτησης των ζητημάτων που 

άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου. 

 Τον Εμπειρογνώμονα Φοιτητικών Διαδικασιών (ΕΦΔ), με αρμοδιότητες την παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για φοιτητικά θέματα.  

 Την Ομάδα Ανάπτυξης 

 Την Ομάδα Παραμετροποίησης 

 Την Ομάδα Εκπαίδευσης 

 

Ο Ανάδοχος στην Προσφορά του θα πρέπει να συμπεριλάβει τα εξής: 

 

19.2.1. Υπεύθυνος Έργου  

Ο Υπεύθυνος Έργου (project manager) που θα ορίσει ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του 

έργου. Θα έχει την ευθύνη της συνεχούς, επί καθημερινής βάσης παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών μέσα 

στα όρια που καθορίζονται στους παρόντες όρους εντολής. Ευθύνη του Υπευθύνου Έργου είναι να διασφαλίσει 

ότι το έργο θα δώσει τα αναμενόμενα προϊόντα, στο αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας μέσα στα προκαθορισμένα 

χρονικά και οικονομικά όρια. Ο Υπεύθυνος Έργου θα είναι επίσης υπεύθυνος, να διασφαλίσει ότι, το έργο θα 

αποδώσει το αποτέλεσμα εκείνο που θα κάνει εφικτούς τους στόχους και τα αναμενόμενα επιχειρησιακά οφέλη.  

 

Καθήκοντα που θα εκτελεί:  

Συγκεκριμένα ο Υπεύθυνος Έργου θα έχει τις πιο κάτω ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες:  

 Διοργάνωση και συντονισμός του όλου ανθρώπινου δυναμικού που θα εμπλακεί στην υλοποίηση του 

Έργου. 

 Διαχείριση πόρων και δραστηριοτήτων του όλου έργου. 

 Διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων. 

 Επίλυση οποιονδήποτε προβλημάτων παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. 

 Συμμετοχή, εάν χρειαστεί, σε συνεδριάσεις επιτροπών και Ομάδων εργασίας. 

 Διεύθυνση της ετοιμασίας των διαφόρων προϊόντων του έργου 

 Προγραμματισμός και έλεγχος του έργου. 

 Κατανομή εργασιών και εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου ποιότητας όπως αυτός καθορίζεται από την 

Καθοδηγητική Επιτροπή. 

 Ετοιμασία του Εγγράφου Έναρξης Έργου (Project Initiation Document). 

 Ετοιμασία των πλάνων για τα στάδια και τις απρόοπτες καταστάσεις του έργου, σε συνεργασία με τα 

μέλη της ομάδας έργου και τους υπεύθυνους ποιοτικού ελέγχου.  

 Ετοιμασία πλάνου για χειρισμό απρόοπτων καταστάσεων (contingency plan) και χειρισμός των διαφόρων 

θεμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχία του έργου (επιχειρησιακά και/ή τεχνικά – business and 

project risks). 

 Ευθύνη της προόδου και της διαχείρισης των πόρων του έργου (resources) και εκτέλεση διορθωτικών 

ενεργειών όπου χρειάζονται. 

 Διαχείριση αλλαγών και διαχείριση εκδόσεων (configuration management).  

 Διασφάλιση, σε συνεργασία με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της σε θέματα ποιοτικού 

ελέγχου, της ποιοτικής εφαρμογής του έργου στην ολότητά του. 

 Ετοιμασία της Τελικής Έκθεσης. 

 Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα κρίνονται αναγκαία για να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του έργου. 

19.2.2.  Τον Σύμβουλο Συστήματος Διαχείρισης Φοιτητικών Υποθέσεων 

Ο Σύμβουλος αυτός αυτός θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου του Συστήματος 

Διαχείρισης Φοιτητικών Θεμάτων. 

Καθήκοντα που θα εκτελεί: 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Φοιτητικών Υποθέσεων. 

Παροχή τεχνικής βοήθειας στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών των Υπηρεσίων Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας. 
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19.2.3. Την Ομάδα Ανάπτυξης  

Η Ομάδα θα παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου. 

Καθήκοντα που θα εκτελεί: 

 Λεπτομερής καταγραφή απαιτήσεων πελάτη. 

 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστήματος. 

 Παροχή τεχνικής και μεθοδολογικής βοήθειας στους προγραμματιστές. 

 Συμβολή στην ετοιμασία των σεναρίων ελέγχου αποδοχής. 

 Ανάλυση και Σχεδιασμός της διαδικασίας μεταφοράς και επεξεργασία δεδομένων και στην μεταφορά 

τους στο νέο σύστημα. 

 Παροχή τεχνικής βοήθειας όπου χρειάζεται για την υλοποίηση του νέου συστήματος. 

 Συμμετοχή στην ανάπτυξη της στρατηγικής υλοποίησης. 

 Ανάπτυξη πιθανών νέων χαρακτηριστικών που θα προκύψουν κατά τη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων. 

 Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ανάπτυξη στρατηγικής καταγραφής των πηγών δεδομένων. 

 Ανάπτυξη της σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων. 

 Παροχή μεθοδολογικής βοήθειας στην τεκμηρίωση (documentation) της λύσης. 

 Παροχή τεχνικής βοήθειας στη διατύπωση των τεχνολογικών αναγκών και της στρατηγικής υλοποίησης. 

19.2.4. Την Ομάδα Παραμετροποίησης 

Η Ομάδα θα παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου.  

Καθήκοντα που θα εκτελεί: 

 Συμμετοχή στην καταγραφή απαιτήσεων πελάτη. 

 Συμμετοχή στην Ανάλυση και Σχεδιασμό Συστήματος. 

 Παροχή τεχνικής και μεθοδολογικής βοήθειας στην ομάδα παραμετροποίησης. 

 Παροχή τεχνικής βοήθειας όπου χρειάζεται για την υλοποίηση του νέου συστήματος. 

 Παραμετροποίηση των εφαρμογών  

19.2.5. Την Ομάδα Εκπαίδευσης 

Η Ομάδα θα παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου.  

Καθήκοντα που θα εκτελεί: 

 Συντονισμός και Συμμετοχή στην εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών  

 Εκπαίδευση χρηστών  

 Εκπαίδευση διαχειριστών  

 

20. Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

Δεδομένου ότι το παρόν έργο, όπως κάθε έργο, περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία κινδύνου που πρέπει να 

αντιμετωπισθούν κατάλληλα κατά την διάρκεια της υλοποίησης, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η επιτυχής 

ολοκλήρωση του έργου, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη 

πρόταση για την μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων (risk management).  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:  

i. Αναγνώριση ενδεχόμενων κινδύνων και των υποκείμενων αιτιών για την εμφάνισή τους.  

ii. Τεκμηρίωση και καταγραφή των κινδύνων αυτών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.  

iii. Αξιολόγηση των συνεπειών της εμφάνισης των κινδύνων σε διάφορες παραμέτρους του έργου, όπως 

παραδοτέα, κόστος έργου, χρονοδιάγραμμα, ποιότητα έργου κλπ.  

iv. Ανάπτυξη πλάνων αντιμετώπισης για πλήρη αποφυγή των κινδύνων ή ελαχιστοποίηση των συνεπειών 

τους.  

21. Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου 

έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές 

περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / ομάδες έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια 

ορόσημα του Έργου. 
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Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Τριμηνιαίες 

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 ΕΠ (Επιτροπή Παρακολούθησης) για την πρόοδο του Έργου θα 

διεξάγονται σε μηνιαία 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 ΕΠ 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 ΕΠ. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στα πλαίσια υλοποίησης της Μελέτης Εφαρμογής ένα 

ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). 

22. Τόπος Υλοποίησης – Παράδοσης Έργου 

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο και θα παραδώσει τα παραδοτέα του Έργου στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ 

στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Η εγκατάσταση του Συστήματος θα πραγματοποιηθεί σε υποδομή που θα 

διαθέσει η Δ/νση Πληροφορικής του Ε.Μ.Π. 

23. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι δεκατρείς (13) μήνες. Η περίοδος παραγωγικής λειτουργίας του συνολικού 

συστήματος προσδιορίζεται στον 1 μήνα κατά ελάχιστον, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής 
λειτουργίας του συνολικού συστήματος. 

Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δεκατρείς (13) 

μήνες ή περίοδο παραγωγικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος μικρότερη του ενός (1) μηνός ή περίοδο 

πιλοτικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος μικρότερη των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι των επιμέρους φάσεων, εκτός του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου για την πιλοτική 
και την παραγωγική λειτουργία του συνολικού συστήματος είναι ενδεικτικοί.  

Ακολουθεί συνοπτικό χρονοδιάγραμμα και περιγραφή των ελάχιστων διακριτών φάσεων υλοποίησης με στόχο 

την παράδοση ενός καλώς ορισμένου λειτουργικού αποτελέσματος, εντός των προθεσμιών του 

χρονοδιαγράμματος, ως ελάχιστη απαίτηση που η Αναθέτουσα Αρχή θα αναμένει να έχουν παραδοθεί τα 
ελάχιστα προδιαγραφόμενα παραδοτέα. 

Στην περιγραφή των φάσεων υπάρχουν πίνακες με τα κατ’ ελάχιστον ζητούμενα παραδοτέα και με ενδεικτικά 

ανώτατα χρονικά περιθώρια παράδοσής τους στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι συμμετέχοντες οφείλουν στην 
προσφορά τους να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών. 

 

Φάση Νο: 1
η
  Τίτλος: Μελέτη Εφαρμογής 

Διάρκεια: 2 μήνες Μήνας Έναρξης: Υπογραφή  

Σύμβασης  
Μήνας 

Λήξης: 

ΜΗΝΑΣ 2 

Στόχοι:  Λεπτομερής προσδιορισμός των αναγκών προσαρμογής / παραμετροποίησης  

Περιγραφή: Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ομάδες εργασίας που σε συνεργασία με το 

προσωπικό του ιδρύματος θα αναλύσουν λεπτομερώς το επιχειρησιακό 

περιβάλλον λειτουργίας του εν λόγω Π.Σ. Μέσα από αυτήν την ανάλυση, θα 

εξαχθούν οι λεπτομερείς ανάγκες παραμετροποίησης και πιθανόν επέκτασης 
και του Ο.Π.Σ. 

Παραδοτέα:   Π1.  Μελέτη Εφαρμογής 
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Φάση Νο: 2
η
  Τίτλος: Εγκατάσταση, προσαρμογή, παραμετροποίηση Π.Σ. 

Διάρκεια: 3 μήνες Μήνας Έναρξης: ΜΗΝΑΣ 3 Μήνας 

Λήξης: 

ΜΗΝΑΣ 5 

Στόχοι:  Εγκατάσταση, προσαρμογή και παραμετροποίησης του Π.Σ. 

Περιγραφή: Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει τις διασυνδέσεις, θα εγκαταστήσει - προσαρμόσει 

και παραμετροποιήσει το λογισμικό, σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής, δηλ. 
τις ανάγκες του Ιδρύματος. 

Παραδοτέα:   Π2.  Π.Σ. έτοιμο για Μετάπτωση Δεδομένων ή/και Πιλοτική Λειτουργία 

 Π3.  Σενάρια Δοκιμών Ελέγχου 

 

Φάση Νο: 3
η
  Τίτλος: Μετάπτωση 

Διάρκεια 3 μήνες Μήνας Έναρξης: ΜΗΝΑΣ 6 Μήνας 

Λήξης: 

ΜΗΝΑΣ 8 

Στόχοι:  Μετάπτωση δεδομένων στο νέο σύστημα 

Περιγραφή: Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για τη μετάπτωση των δεδομένων στο νέο σύστημα 

Παραδοτέα:   Π4.  Πρακτικό μετάπτωσης δεδομένων 

 Π5.  Π.Σ. έτοιμο για πιλοτική λειτουργία 

 

Φάση Νο: 4
η
  Τίτλος: Εκπαίδευση 

Διάρκεια: 1 μήνας Μήνας Έναρξης: ΜΗΝΑΣ 9 Μήνας 

Λήξης: 

ΜΗΝΑΣ 9 

Στόχοι:   Εκπαίδευση Διαχειριστών: Κατάρτιση ολιγομελούς ομάδας που θα 

αναλάβει στη συνέχεια την εποπτεία του συστήματος (διαχείριση, 

εξέλιξη) και θα επιτελέσει βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των 

υπολοίπων χρηστών (cascade training). 

 Εκπαίδευση χρηστών: Κατάρτιση των χρηστών του συστήματος. 

Περιγραφή: ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει του διαχειριστές και τους χρήστες του συστήματος 

Παραδοτέα:   Π6.   Πρόγραμμα εκπαίδευσης  

 Π7.   Εκπαιδευτικό υλικό 

 Π8.   Εγχειρίδια τεχνικής τεκμηρίωσης 

 Π9.   Εγχειρίδια / Οδηγίες λειτουργικής τεκμηρίωσης (User manuals)  

 Π10. Εγχειρίδια / Οδηγίες υποστηρικτικής τεκμηρίωσης (Administrators 

Manuals) 

 Π11. Πρακτικό Εκπαιδεύσεων 

 

Φάση Νο: 5
η
  Τίτλος: Πιλοτική Λειτουργία 

Διάρκεια: 3 μήνες Μήνας Έναρξης: ΜΗΝΑΣ 10 Μήνας 

Λήξης: 

ΜΗΝΑΣ 12 

Στόχοι:   Επίλυση προβλημάτων. 
 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών. 

Περιγραφή: ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος. 
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Φάση Νο: 5
η
  Τίτλος: Πιλοτική Λειτουργία 

Παραδοτέα:   Π12.  Αναφορά και Τεκμηρίωση προβλημάτων και επίλυσης τους 

 Π13.  Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια τεχνικής τεκμηρίωσης 

 Π14. Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια / Οδηγίες λειτουργικής τεκμηρίωσης     

(User manuals)  

 Π15. Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια / Οδηγίες υποστηρικτικής τεκμηρίωσης 

(Administrators Manuals) 

 

Φάση Νο: 6
η
  Τίτλος: Παραγωγική Λειτουργία 

Διάρκεια: 1 μήνας Μήνας Έναρξης: ΜΗΝΑΣ 13 Μήνας 

Λήξης: 

ΜΗΝΑΣ 13 

Στόχοι:   Λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας με την 
αυξημένη παρουσία και υποστήριξη του αναδόχου. 

Περιγραφή: ο Ανάδοχος θα υποστηρίζει τους χρήστες, θα φροντίζει για την συμπλήρωση 
της εκπαίδευσης και θα επιλύει τα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. 

Παραδοτέα:   Π16.  Αναφορά και Τεκμηρίωση προβλημάτων και επίλυσης τους 

 Π17.  Σύστημα σε παραγωγική λειτουργία (Λογισμικό Εφαρμογών, 
Σχήμα, Πηγαίος Κώδικας) 

 

Επισημαίνεται, ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα υποβάλλει Τριμηνιαίες Αναφορές Προόδου 

(progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, σύμφωνα με την παρ. 21.  

24. Πίνακας Παραδοτέων 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει επακριβώς τα παραδοτέα του έργου συμπληρώνοντας τον 

ακόλουθο πίνακα, στον οποίο εμφανίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις τεκμηρίωσης του έργου από πλευράς 

Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Επίσης θα πρέπει να δοθεί στα πλαίσια της προσφοράς του ενδεικτικός πίνακας 
περιεχομένων (outline) για κάθε παραδοτέο. 

Α/Α 

Παραδοτέου 
Τίτλος Παραδοτέου 

Τύπος 

Παραδοτέου
3
 

Μήνας 

Παράδοσης
4
 

Π1 Μελέτη εφαρμογής (Φάση 1) Μ Φ1 

Π2 
Π.Σ. έτοιμο για Μετάπτωση Δεδομένων ή/και 
Πιλοτική Λειτουργία (Φάση 2) 

Λ,Σ Φ2 

Π3 Σενάρια δοκιμών ελέγχου (Φάση 2) Μ Φ2 

Π4 Πρακτικό μετάπτωσης δεδομένων (Φάση 3) ΑΝ Φ3 

Π5 Π.Σ. έτοιμο για πιλοτική λειτουργία (Φάση 3) Λ,Σ Φ3 

Π6 Πρόγραμμα εκπαίδευσης (Φάση 4) ΑΝ Φ4 

Π7 Εκπαιδευτικό υλικό (Φάση 4) ΑΝ Φ4 

Π8 Εγχειρίδια τεχνικής τεκμηρίωσης (Φάση 4) ΑΝ Φ4 

Π9 
Εγχειρίδια / Οδηγίες λειτουργικής τεκμηρίωσης 
(User manuals) (Φάση 4) 

ΑΝ Φ4 

Π10 
Εγχειρίδια / Οδηγίες υποστηρικτικής τεκμηρίωσης 
(Administrators manuals) (Φάση 4) 

ΑΝ Φ4 

                                                      
3
 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα) 

4
 Παραδοτέο Φάσης (π.χ. Φ1, Φ2, ...Φν) όπου Φ1 είναι το τέλος της πρώτης Φάσης του Έργου 
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Α/Α 

Παραδοτέου 
Τίτλος Παραδοτέου 

Τύπος 

Παραδοτέου
3
 

Μήνας 

Παράδοσης
4
 

Π11 Πρακτικό Εκπαιδεύσεων (Φάση 4) ΑΝ Φ4 

Π12 Αναφορά και τεκμηρίωση προβλημάτων (Φάση 5) ΑΝ Φ5 

Π13 
Επικαιροποιημένα εγχειρίδια τεχνικής 
τεκμηρίωσης (Φάση 5) 

ΑΝ Φ5 

Π14 

Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια / Οδηγίες 

λειτουργικής τεκμηρίωσης (User manuals) (Φάση 
5) 

ΑΝ Φ5 

Π15 

Επικαιροποιημένα Εγχειρίδια / Οδηγίες 

υποστηρικτικής τεκμηρίωσης (Administrators 
Manuals) (Φάση 5) 

ΑΝ Φ5 

Π16 Αναφορά και τεκμηρίωση προβλημάτων (Φάση 6) ΑΝ Φ6 

Π17 
Σύστημα σε παραγωγική λειτουργία - Λογισμικό 
Εφαρμογών, Σχήμα, Πηγαίος Κώδικας (Φάση 6) 

Λ,Σ Φ6 

25. Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 

 

Α/Α Τίτλος Οροσήμου Μέθοδος μέτρησης της επίτευξης % επί του 

συνολικού 

κόστους/ 

αμοιβής 

1 Ολοκλήρωση 1ης Φάσης: Εκπόνηση 

Μελέτης Εφαρμογής 

Παραλαβή 1ης Φάσης 0% 

2 Ολοκλήρωση 2ης Φάσης: 

Εγκατάσταση, προσαρμογή, 

παραμετροποίηση Π.Σ. – μετάπτωση 

δεδομένων – Π.Σ. έτοιμο για πιλοτική 

λειτουργία – Σενάρια δοκιμών 

ελέγχου 

Παραλαβή 2ης φάσης 

 

0% 

3 Ολοκλήρωση 3ης Φάσης: Μετάπτωση 

δεδομένων στο νέο σύστημα – 

Σύστημα έτοιμο για πιλοτική 

λειτουργία 

Παραλαβή 3ης φάσης 

 

40% 

4 Ολοκλήρωση 4ης Φάσης:  

Εκπαίδευση – Πρόγραμμα 

εκπαίδευσης – εκπαιδευτικό υλικό – 

εγχειρίδια  

Παραλαβή 4ης φάσης: 

-  

 

0% 

5 Ολοκλήρωση 5ης Φάσης: Πιλοτική 

λειτουργία 

Παραλαβή 5ης φάσης 

 

20% 

6 Ολοκλήρωση 6ης Φάσης: Παραγωγική 

λειτουργία 

Παραλαβή 6ης φάσης 

Οριστική Παραλαβή 

40%  

 

Τμήμα 2: «Προμήθεια υπολογιστικής υποδομής και Ενιαίου Διαμοιραζόμενου Σύστηματος Αποθήκευσης 

Δεδομένων»: 

 

Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή όλων των απαιτούμενων υπολογιστικών πόρων (resources) για 

τη λειτουργία νέου ΟΠΣ Φοιτητικών Υποθέσεων, και πιο συγκεκριμένα την κάλυψη των αναγκών του 

λογισμικού εφαρμογής και της Βάσης Δεδομένων σε υπολογιστική ισχύ, μνήμη, ασφαλή αποθηκευτικό χώρο και 

αδιάλειπτη δικτυακή επικοινωνία, ενώ θα λειτουργήσει ως εξυπηρετητής εικονικών μηχανών, επιτρέποντας έτσι 

μελλοντικά την υποστήριξη επιπλέον εφαρμογών του ΟΠΣ. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

Πίνακες Προϋπολογισμού: 

 

Τμήμα 1: «Προμήθεια Λογισμικού εφαρμογών Φοιτητικών Υποθέσεων & Λογισμικού RDBMS», 

προϋπολογισμός 186.248,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 150.200,00 €, ΦΠΑ 24%: 

36.048,00 €) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Π2-Π3 Προμήθεια Λογισμικού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

απεριόριστες άδειες  

80.000,00€ 

Π.1 Παροχή Υπηρεσιών Ανάλυση Απαιτήσεων - Μελέτη 

Εφαρμογή 

9.000,00€ 

Π2-Π5 Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάσταση, προσαρμογή, 

παραμετροποίηση Π.Σ. και Μετάπτωση 

ιστορικών δεδομένων 

40.200,00€ 

Π6-Π11 Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευση 4.000,00€ 

Π12-Π15 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας 12.000,00€ 

Π16-Π17 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας 5.000,00€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 150.200,00€ 

 

 

 

 

 

Τμήμα 2: «Προμήθεια υπολογιστικής υποδομής και Ενιαίου Διαμοιραζόμενου Σύστηματος 

Αποθήκευσης Δεδομένων», προϋπολογισμός 43.752,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ: 35.283,87 €, ΦΠΑ 24%: 8.468,13 €) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΑ1. Προμήθεια ειδών Ενιαίο Διαμοιραζόμενο Σύστημα 

Αποθήκευσης Δεδομένων (NAS/SAN 

Array) 

23.500,00€ 

ΕΞ1. Προμήθεια ειδών Σύστημα Εξυπηρετητή Η/Υ (rack server) 11.783,87 € 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 35.283,87€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Τμήμα 1: «Προμήθεια Λογισμικού εφαρμογών Φοιτητικών Υποθέσεων & Λογισμικού RDBMS» 
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1.  Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να 

είναι ολοκληρωμένο και 

ομογενοποιημένο σε μια πλατφόρμα 

ανάπτυξης και σε μια βάση δεδομένων 

και να καλύπτει το σύνολο των 

διαδικασιών που επιτελούνται στο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα με απεριόριστες 

άδειες χρήσης. 

ΝΑΙ   
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2.  Να περιλαμβάνει στις βασικές 

λειτουργικές δυνατότητες τα 

εξής: 

1) Διαχείριση Δεδομένων 

Προπτυχιακών και 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

καθώς και Προγραμμάτων 

Σπουδών.  

2) Προεγραφές Φοιτητών. 

3) Κεντρική Γραμματεία. 

4) Διαχείριση Χρηστών. 

5) Διαχείριση Αναφορών 

Εκτύπωσης – Report Generator. 

6) Λήψη Εγγραφών από εξωτερικό 

αρχείο.  

7) Εξυπηρέτηση φοιτητών μέσω 

διαδικτύου (διαδικτυακή πύλη-

portal). 

8) Εξυπηρέτηση διδασκόντων μέσω 

διαδικτύου(διαδικτυακή πύλη-

portal). 

9) Διαχείριση στατιστικών 

στοιχείων. 

10) Διαχείριση συγγραμμάτων – 

διασύνδεση με ΕΥΔΟΞΟ. 

11) Φοιτητική Μέριμνα για τη 

Σίτιση, Στέγαση, Περίθαλψη. 

12) Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου 

. 

13) Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων 

μεταπτυχιακών φοιτητών 

 

ΝΑΙ   

3.  Όλα τα υποσυστήματα θα πρέπει να 

είναι πλήρως ανεπτυγμένα και να 

μπορούν να τεθούν άμεσα σε 

λειτουργία σε πλήρως παραγωγικό 

περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

4.  Να υπάρχει ομοιομορφία μεταξύ των 

υποσυστημάτων, τα οποία θα πρέπει να 

επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφανο 

τρόπο και να έχουν ενιαία παρουσίαση 

τόσο στο περιβάλλον χρήσης και 

πλοήγησης, όσο και στην τεκμηρίωση 

και την εμφάνιση βοήθειας.  

ΝΑΙ   
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5.  Ο Ανάδοχος, εφόσον θα έχει πρόσβαση 

και θα επεξεργάζεται πληθώρα 

προσωπικών δεδομένων φοιτητών, 

μελών ΔΕΠ, κλπ., θα επέχει τη θέση 

"εκτελούντος την επεξεργασία" και για 

το λόγο αυτό θα υπογράψει και 

σύμβαση εκτελούντος την επεξεργασία 

με το Ε.Μ.Π., για την τήρηση της 

νομοθεσίας περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων (GDPR). 

ΝΑΙ   

6.  Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου 

συστήματος θα πρέπει επίσης να 

διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, 

πιστοποίηση ISO 27001 ή ισοδύναμη σε 

ισχύ για Σύστημα Ασφάλειας 

Πληροφοριών σε πεδίο εφαρμογής 

σχετικό με το αντικείμενο του έργου.  

ΝΑΙ   

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

7.  Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων 

Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών καθώς και Προγραμμάτων 

Σπουδών 

   

7.1.  Διαχείριση δεδομένων προπτυχιακών  

φοιτητών (Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.1.1.) 

Βλ. αναλυτικά § 6.1.1  

ΝΑΙ   

7.2.  Διαχείριση εγγραφής νέων φοιτητών και 

διαχείρισης προσωπικών στοιχείων 

(Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.1.2) βλ. 

αναλυτικά  §6.1.2 

ΝΑΙ   

7.3.  Διαχείριση στοιχείων μαθημάτων 

(Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.1.3)  βλ. 

αναλυτικά § 6.1.3 

ΝΑΙ   

7.4.  Καταγραφή των μεταβολών της 

σπουδαστικής κατάστασης των φοιτητών 

(Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.1.4)   βλ. 

αναλυτικά §6.1.4 

ΝΑΙ   

7.5.  Δηλώσεις και εισαγωγή βαθμολογίας 

(Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.1.5)  βλ. 

αναλυτικά §6.1.5 

ΝΑΙ   

7.6.  Πρόγραμμα σπουδών, στοιχεία 

μαθημάτων, διπλωματικές εργασίες 

(Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.1.6)   Βλ. 

αναλυτικά §6.1.6 

ΝΑΙ   

7.7.  Έκδοση Πιστοποιητικών, Διαχείριση 

Αναφορών (Παράρτημα Ι, Ενότητα 

6.1.7)   Βλ. αναλυτικά §6.1.7 

ΝΑΙ   

7.8.  Ανακήρυξη Διπλωματούχων 

(Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.1.8)  Βλ. 

αναλυτικά §6.1.8 

ΝΑΙ   

7.9.  Διαχείριση Δεδομένων μεταπτυχιακών 

φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων  

(Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.1.9)  Βλ. 

αναλυτικά § 6.1.9 

ΝΑΙ   
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7.10.  Να παρέχεται η δυνατότητα μαζικών 

ενεργειών, είτε για ένα επιλεγμένο 

σύνολο φοιτητών, είτε για ένα σύνολο 

μαθημάτων:  

ΝΑΙ   

7.11.  Στις οθόνες αποτελεσμάτων να 

παρέχονται όλα τα απαραίτητα εργαλεία 

χρηστικότητας: φίλτρα εμφάνισης, 

ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις κλπ. Οι 

ρυθμίσεις προβολής να αποθηκεύονται 

στο κάθε τερματικό χρήστη. 

ΝΑΙ   

7.12.  Να παρέχεται η δυνατότητα 

δημιουργίας και επεξεργασίας 

Προγραμμάτων Σπουδών:  

• Δημιουργία του προγράμματος 

σπουδών με τις ιδιότητες του  

• Συμπλήρωση μαθημάτων που 

ανήκουν σε αυτό με τις ιδιότητες 

τους  

• Συμπλήρωση των κανόνων που 

υπάρχουν για την δήλωση 

μαθημάτων  

• Δημιουργία των μαθημάτων, 

ανεξάρτητα από το πρόγραμμα 

σπουδών (απλά ή μεικτά με 

απεριόριστο αριθμό μερών)  

• Δημιουργία βαθμολογίων για τα 

μαθήματα ανά περίοδο 

εξετάσεων  

Για κάθε μάθημα ορισμός των τμημάτων 

στα οποία θα διδάσκεται καθώς και των 

διδασκόντων και των αιθουσών 

(προαιρετικά) που θα διδάσκεται το 

μάθημα 

ΝΑΙ   

8.  Λειτουργικό Υποσύστημα 

προεγραφών φοιτητών (Παράρτημα Ι, 

Ενότητα 6.2)  Βλ. αναλυτικά § 6.2 

ΝΑΙ   

9.  Λειτουργικό Υποσύστημα Κεντρικής 

Γραμματείας (Παράρτημα Ι, Ενότητα 

6.3)   Βλ. αναλυτικά §6.3 

ΝΑΙ   

10.  Λειτουργικό Υποσύστημα Διαχείρισης 

Χρηστών (Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.4) 

Βλ. αναλυτικά §6.4 

ΝΑΙ   

11.  Λειτουργικό Υποσύστημα Διαχείρισης 

Αναφορών Εκτύπωσης – Report 

Generator (Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.5) 

Βλ. αναλυτικά §6.5 

ΝΑΙ   

12.  Λειτουργικό Υποσύστημα Λήψης 

Εγγραφών από εξωτερικό 

αρχείο(Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.6) 

Βλέπε αναλυτικά §6.6 

ΝΑΙ   

13.  Λειτουργικό Υποσύστημα 

Εξυπηρέτησης Φοιτητών μέσω 

διαδικτύου (Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.7)   

Βλέπε αναλυτικά §6.7 

ΝΑΙ   
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14.  Λειτουργικό Υποσύστημα 

Εξυπηρέτησης Διδασκόντων μέσω 

διαδικτύου (Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.8)   

Βλ. αναλυτικά §6.8 

ΝΑΙ   

15.  Λειτουργικό Υποσύστημα διαχείρισης 

στατιστικών στοιχείων (Παράρτημα Ι, 

Ενότητα 6.9)   Βλ. αναλυτικά §6.9 

ΝΑΙ   

16.  Λειτουργικό Υποσύστημα διαχείρισης 

των συγγραμμάτων (Παράρτημα Ι, 

Ενότητα 6.10)  Βλ. αναλυτικά §6.10 

ΝΑΙ   

17.  Λειτουργικό Υποσύστημα Φοιτητικής 

Μέριμνας για τη Σίτιση, Στέγαση και 

Περίθαλψη (Παράρτημα Ι, Ενότητα 

6.11)  Βλ. αναλυτικά §6.11 

ΝΑΙ   

18.  Λειτουργικό Υποσύστημα Αποτίμησης 

Εκπαιδευτικού Έργου (Παράρτημα Ι, 

Ενότητα 6.12)  Βλ. αναλυτικά §6.12 

ΝΑΙ   

19.  Λειτουργικό Υποσύστημα Υποβολής 

Αιτήσεων Υποψηφίων 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

(Παράρτημα Ι, Ενότητα 6.13)  Βλ. 

αναλυτικά §6.13 

ΝΑΙ   

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΗ-ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

20.  Το προσφερόμενο πληροφοριακό 

σύστημα φοιτητολογίου θα βασίζεται σε 

αποδεδειγμένα ώριμες και δοκιμασμένες 

πλατφόρμες συστημάτων για να 

διασφαλίζει ομοιομορφία ώστε να 

διευκολύνεται η υποστήριξη και 

συντήρησή του. Τυχόν εργαλεία που 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 

του πληροφοριακού συστήματος 

(framework) θα πρέπει να είναι ακόμα σε 

φάση υποστήριξης από τις εταιρείες ή 

κοινότητες που τα έχουν αναπτύξει  

ΝΑΙ   

21.  Να είναι Web τεχνολογίας και ανοιχτής 

αρχιτεκτονικής, ώστε με ένα 

φυλλομετρητή (web browser) οι χρήστες 

να έχουν πλήρη πρόσβαση στα 

επιμέρους Υποσύστηματα χωρίς να 

απαιτείται η εγκατάσταση ξεχωριστού 

λογισμικού σε κάθε υπολογιστή. 

ΝΑΙ   

22.  Η αρχιτεκτονική να είναι πολλαπλών 

επιπέδων (n‐tier), με διαφορετικό 

επίπεδο δεδομένων (data layer), επίπεδο 

παρουσίασης (presentation layer) και 

επίπεδο εφαρμογής (application layer). 

ΝΑΙ   

23.  Η εφαρμογή να είναι ανεξάρτητη 

λειτουργικού συστήματος (Windows, 

Linux) και ανεξάρτη από τη βάση 

δεδομένων (π.χ Oracle, MS‐SQL, 

My‐SQL, PostgreSql). 

ΝΑΙ   
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24.  Το λογισμικό και οι εφαρμογές των 

χρηστών να εκτελούνται σε 

εξυπηρετητές εφαρμογών (application 

server tier), ενώ στο επίπεδο 

παρουσίασης οι τελικοί χρήστες να 

εξυπηρετούνται από ξεχωριστούς Web 

servers. 

ΝΑΙ   

25.  Στο επίπεδο εφαρμογής να μπορούν να 

τρέχουν παράλληλα πολλαπλά 

στιγμιότυπα (instances) ώστε να 

επιτυγχάνεται μεγάλη διαθεσιμότητα του 

συστήματος. 

ΝΑΙ   

26.  Τα προσφερόμενα υποσυστήματα θα 

πρέπει να έχουν αναπτυχθεί 

χρησιμοποιώντας πολλαπλά Web 

Services από διαφορετικές πηγές, τα 

οποία ολοκληρώνονται και λειτουργούν 

με ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα από το πως 

ή που έχουν υλοποιηθεί, αλλά και από το 

που είναι φυσικά εγκατεστημένα και 

λειτουργούν 

ΝΑΙ   

27.  Λαμβάνεται μέριμνα για την υλοποίηση 

κατάλληλων προγραμματιστικών 

διεπαφών (API) για την διάθεση 

δεδομένων με την μορφή των Ανοικτών 

Δημόσιων Δεδομένων (open data). 

 

ΝΑΙ   

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

28.  Να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 

ασφαλούς ανάπτυξης συστημάτων 

(security by design και default) καθώς 

και οι απαιτήσεις προσωπικών 

δεδομένων και της ιδιωτικότητας 

(privacy by design and default) 

ΝΑΙ   

29.  Η τοπολογία του συστήματος πρέπει να 

αποτελείται κατ’ ελάχιστο από τρία 

επίπεδα: Στο πρώτο επίπεδο (εσωτερικό, 

DB) θα τοποθετηθεί η βάση δεδομένων, 

η οποία δεν θα είναι προσβάσιμη από το 

διαδίκτυο. Στο δεύτερο επίπεδο (APP) 

θα λειτουργούν ο/οι application servers. 

Στο τρίτο επίπεδο (WEB) θα 

λειτουργούν ο/οι web servers, 

προσβάσιμοι από το διαδίκτυο.  

Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να παρέχει 

αυξημένα επίπεδα ασφαλείας και το κάθε 

υποσύστημα να παρέχει μηχανισμούς 

προστασίας (security isolation) σε κάθε 

ένα από τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής, 

ώστε ένα περιστατικό παραβίασης να 

μην μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή 

λειτουργία και την ακεραιότητα των 

δεδομένων άλλων υποσυστημάτων. 

ΝΑΙ   

30.  Οι διαδικτυακές πύλες του συστήματος 

να μην επικοινωνούν απευθείας με καμία 

βάση δεδομένων. 

ΝΑΙ   
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31.  Στις διαδικτυακές πύλες (portals) του 

συστήματος θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σουίτες ισχυρής 

κρυπτογράφησης, όλοι οι δυνατοί HTTP 

Security Headers (για HOST Attack, 

CSRF κλπ), καθώς και όλες οι δυνατές 

τεχνικές για αντιμετώπιση των 

επιθέσεων XSS. 

ΝΑΙ   

32.  Στους εξυπηρετητές θα απενεργοποιηθεί 

κάθε λειτουργία και εφαρμογή του 

Λειτουργικού Sυστήματος που δεν είναι 

απαραίτητη (OS hardening) 

ΝΑΙ   

33.  Στην εφαρμογή θα πρέπει να 

διασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα, η 

ακεραιότητα, αυθεντικότητα και μη 

αποποίηση στοιχείων, ο έλεγχος 

τροποποίησης και επεξεργασίας 

δεδομένων, η ευθύνη (accountability), η 

διαφάνεια και η διαθεσιμότητα 

δεδομένων 

ΝΑΙ   

34.  Για την ασφάλεια της εφαρμογής, 

απαραίτητος είναι ένας μηχανισμός 

λεπτομερούς καταγραφής (logging) 

όλων των (ολοκληρωμένων ή μη) 

ενεργειών των χρηστών του συστήματος 

επί του συνόλου των servers, 

συστημάτων και υποσυστημάτων της 

προσφερόμενης λύσης. Η διαχείριση των 

καταγραφών (logs) πρέπει να γίνεται από 

φιλικό προς το χρήστη τρόπο. 

ΝΑΙ   

35.  Να υπάρχει σύστημα καταγραφής (audit) 

κινήσεων (insert, update, delete) σε 

επίπεδο βάσης και μεταβολές 

(διαδικασίες) σε επίπεδο εφαρμογής 

(application) που γίνονται (πότε και από 

ποιόν) διατηρώντας την αρχική και την 

τελική τιμή. 

ΝΑΙ   

36.  Ορισμός ασφάλειας επιπέδου βάσης 

δεδομένων, δηλαδή ορισμός 

δικαιωμάτων ανά χρήστη και ανά 

αντικείμενο της βάσης δεδομένων 

(πίνακες, indexes, views, κλπ) 

ΝΑΙ   

37.  Ορισμός ασφάλειας επιπέδου 

εφαρμογής, δηλαδή ορισμός 

δικαιωμάτων ανά χρήστη και ανά 

αντικείμενο της εφαρμογής (φόρμες, 

reports, κλπ) 

ΝΑΙ   

38.  Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει 

να έχει ελεγχθεί πλήρως για προστασία 

από διάφορες γνωστές επιθέσεις (π.χ. 

SQL injection). O έλεγχος αυτός είναι 

συνεχής καθ’ όλη την περίοδο Εγγύησης 

και Συντήρησης του Συστήματος. 

ΝΑΙ   
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39.  Οι διαχειριστές να μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε μετρικά και στατιστικά 

στοιχεία, καθώς και την κατάσταση της 

εφαρμογής και του συστήματος ανά 

πάσα στιγμή (full Server, Application 

and Machine Metrics).  

ΝΑΙ   

40.  Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα 

αυθεντικοποίησης αξιοποιώντας  την 

υποδομή που παρέχουν τον υφιστάμενο 

SSO μηχανισμό του Ιδρύματος.  

ΝΑΙ   

41.  Να ληφθεί υπόψη o Κανονισμός 

Προσωπικών Δεδομένων. Θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη o Κανονισμός (ΕΕ) 

2016/679 (Ν. 4624/2019) για την 

προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) σε όλες τις 

Φάσεις του Έργου. 

ΝΑΙ   

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

42.  Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

που τίθενται στο Παράρτημα Ι, 

Ενότητα 7.2 (Βλ. αναλυτικά §7.2) 

ΝΑΙ   

43.  Θα υλοποιηθεί διασύνδεση με το 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης 

Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του Ιδρύματος 

(Papyros 7.3 της Modus.A.E) πριν από 

την έναρξη της παραγωγικής 

λειτουργίας του Συστήματος. 

ΝΑΙ   

44.  Θα υλοποιηθεί διασύνδεση με τα έργα 

που θα προκύψουν από την Πρόσκληση 

05_ΜΔΤ του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος. «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα» με δικαιούχους το 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUNet) 

και ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. 

(GRNET) και εφόσον ζητηθούν από το 

Ε.Μ.Π..  

ΝΑΙ   

45.  Υπάρχει διασύνδεση με την 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ 

ΝΑΙ   

46.  Υποστήριξη διαχείρισης οποιουδήποτε 

δεδομένου για διάβασμα, εισαγωγή, 

διαγραφή και μεταβολή, μέσω 

ενσωματωμένης λειτουργικότητας του 

Εξυπηρετητή Εφαρμογών (Application 

Server) της εφαρμογής 

ΝΑΙ   

47.  Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να 

επικοινωνήσει με άλλες εφαρμογές οι 

οποίες ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να 

αναπτυχθούν από το Ακαδημαϊκό 

Ίδρυμα και τις Σχολές του. Αυτό θα 

επιτευχθεί με τη χρήση RESTful API 

ΝΑΙ   
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

48.  Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

που τίθενται στο Παράρτημα Ι, 

Ενότητα 13 Βλ. αναλυτικά §13 

NAI   

49.  Να περιγραφεί η μεθοδολογία σύμφωνα 

με την οποία θα γίνει η μετάπτωση 

δεδομένων. 

ΝΑΙ   

50.  Πριν την έναρξη των σχετικών εργασιών 

μετάπτωσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

παρουσιάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το 

χρονοπρογραμματισμό υλοποίησης της 

μετάπτωσης. Το πλάνο αυτό πρέπει να 

διασφαλίζει την επιτυχία του έργου με 

δεδομένες τις ανάγκες δοκιμών ελέγχου, 

πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

51.  Πλήρης μετάπτωση δεδομένων όλων των 

προηγούμενων ετών από το υφιστάμενο 

στο νέο σύστημα με έλεγχο της 

ορθότητας του αποτελέσματος  

ΝΑΙ   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

52.  Υπηρεσίες Εκπαίδευσης –

Τεκμηρίωσης (Παράρτημα Ι, Ενότητα 

14) Βλ. αναλυτικά §14 

ΝΑΙ   

53.  Στην τεχνική προσφορά ο ανάδοχος να 

καταθέσει πίνακα στον οποίον θα 

αναφέρονται αναλυτικά όλες οι 

προσφερόμενες κατά αντικείμενο 

εκπαιδεύσεις, η διάρκειά τους και η 

διδακτέα ύλη.  

ΝΑΙ   

54.  Σε κάθε εκπαιδευόμενο θα χορηγηθούν 

τεχνικά εγχειρίδια και σημειώσεις. 

ΝΑΙ   

55.  Να αναφερθούν τα προτεινόμενα 

σεμινάρια εκπαίδευσης, η θεματολογία 

τους. 

ΝΑΙ   

56.  Ο Ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη 

εγχειρίδια χρήσης του συστήματος και 

των εφαρμογών, ηλεκτρονική μορφή. Τα 

εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών 

(οδηγοί χρήσης) που θα αναπτυχθούν θα 

είναι στην Ελληνική Γλώσσα. Τα τεύχη 

θα είναι διαφορετικά για τις δύο 

κατηγορίες χρηστών. Η Τεκμηρίωση 

πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις επί 

μέρους αλλαγές και προσαρμογές του 

συστήματος που ενδεχομένως λάβουν 

χώρα κατά την πιλοτική και παραγωγική 

λειτουργία του Συστήματος.  

ΝΑΙ   

57.  Στη διάρκεια της περιόδου της Εγγύησης 

καλής λειτουργίας θα διατίθενται 

αντίτυπα όλων των μεταβολών ή 

τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων των 

εγχειριδίων χωρίς πρόσθετο κόστος. 

ΝΑΙ   
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58.  Ο Ανάδοχος να δημιουργήσει ένα 

συνοπτικό οδηγό χρήσης (σε απλή και 

κατανοητή για τον μη ειδικό χρήστη 

γλώσσα) των εφαρμογών μόνο όσον 

αφορά στους τελικούς χρήστες σε μορφή 

html ή/και pdf ο οποίος θα είναι 

προσβάσιμος μέσα από την εφαρμογή. 

ΝΑΙ   

59.  Απαιτείται αναλυτικό εγχειρίδιο σχετικά 

με τη λήψη εφεδρικών αντιγράφων όλων 

των δεδομένων του συστήματος καθώς 

και με τον τρόπο αποκατάστασης τους. 

ΝΑΙ   

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

60.  Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας 
(Παράρτημα Ι, Ενότητα 16) Βλ. 

αναλυτικά §16 

ΝΑΙ   

61.  Η επιτυχής ολοκλήρωση του σταδίου 
Πιλοτικής λειτουργίας αποτελεί 
προϋπόθεση για την παραλαβή του 
συστήματος και την ένταξή του σε 
παραγωγική λειτουργία. 

ΝΑΙ   

62.  Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής 
λειτουργίας θα λειτουργεί ταυτόχρονα 
και το παλαιό σύστημα, ώστε σε 
περίπτωση προβλημάτων να υπάρξει η 
δυνατότητα επιστροφής σε αυτό 

ΝΑΙ   

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

63.  Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας 

Παράρτημα Ι, Ενότητα 17) Βλ. 

αναλυτικά §17 

ΝΑΙ   

64.  Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες 

υποστήριξης του συστήματος και των 

χρηστών. 

ΝΑΙ   

65.  Τα στελέχη του Αναδόχου, θα 

παράσχουν και υπηρεσίες On-the-Job 

Training, βοηθώντας τους χρήστες στην 

εξοικείωση τους με τα νέα 

υποσυστήματα και λειτουργίες και 

υποστηρίζοντάς τους κατά τη διαδικασία 

μετάβασης στο νέο σύστημα. 

ΝΑΙ   

66.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διαθέσει δύο στελέχη με άμεση 

διαθεσιμότητα για την παροχή  

υπηρεσιών επιτόπιας (εφόσον οι 

συνθήκες το επιτρέπουν) υποστήριξης,  

για την αποκατάσταση ανωμαλιών και 

προβλημάτων των συστημάτων / 

υποσυστημάτων / εφαρμογών. 

ΝΑΙ   

67.  Η επιτυχής Ολοκλήρωση της 

παραγωγικής λειτουργίας και η 

παράδοση αντιγράφου του πηγαίου 

κώδικα (source code) του 

προσφερόμενου λογισμικού καθώς και 

κάθε άλλη πληροφορία ή τεκμηρίωση 

αναγκαία, αποτελεί προϋπόθεση για την 

οριστική παραλαβή του έργου 

ΝΑΙ   
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

68.  Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας Παράρτημα Ι, Ενότητα 18 

Βλ. αναλυτικά §18 

ΝΑΙ   

69.  Η Περίοδος Εγγύησης έχει έναρξη την 

οριστική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου του Έργου και ελάχιστα 

απαιτούμενη χρονική διάρκεια πέντε (5) 

έτη όσο και ο κύκλος των προπτυχιακών 

σπουδών στο Ε.Μ.Π. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες 

Εγγύησης του προσφερόμενου 

λογισμικού εφαρμογών καθ’ όλη τη 

διάρκεια αυτή.  

ΝΑΙ   

70.  Ο Ανάδοχος, εφόσον θα έχει πρόσβαση 

και θα επεξεργάζεται πληθώρα 

προσωπικών δεδομένων φοιτητών, 

μελών ΔΕΠ, κλπ., θα επέχει τη θέση 

"εκτελούντος την επεξεργασία" και για 

το λόγο αυτό θα υπογράψει και σύμβαση 

εκτελούντος την επεξεργασία με το 

Ε.Μ.Π., για την τήρηση της νομοθεσίας 

περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 

(GDPR). 

ΝΑΙ   

71.  Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι: θα παρέχει 

στο ΕΜΠ τη δυνατότητα Σύμβασης 

Συντήρησης, τουλάχιστον με τις ίδιες 

παροχές που ισχύουν κατά την ΠΕΣ, για 

τρία (3) κατ’ ελάχιστον χρόνια μετά το 

πέρας της ΠΕΣ, (β) το ετήσιο κόστος 

συντήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

10% του συνολικού κόστους του έργου 

και (γ) σε περίπτωση που προσφερθεί 

εμπορικό προϊόν για το RDMS (π.χ. 

Oracle, MS SQL Server) το ετήσιο 

κόστος του συμβολαίου αναβάθμισής 

του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του 

συνολικού κόστους του έργου. 

ΝΑΙ   

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΈΡΓΟΥ 

72.  Διοίκηση και Υλοποίηση Έργου 
(Παράρτημα Ι, Ενότητα 19) Βλ. 

αναλυτικά §19 

ΝΑΙ   

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

73.  Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης 

Κινδύνων (Παράρτημα Ι, Ενότητα 20) 

Βλ. αναλυτικά §20 

ΝΑΙ   

 

Τμήμα 2: «Προμήθεια υπολογιστικής υποδομής και Ενιαίου Διαμοιραζόμενου Σύστηματος 

Αποθήκευσης Δεδομένων» 

 

Α/Α Κατηγορία Είδους / Περιγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

../../../../../../user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/6A8RZOUD/Καλής#_Υπηρεσίες_Εγγύησης_
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ΣΑ1. Ενιαίο Διαμοιραζόμενο Σύστημα 

Αποθήκευσης Δεδομένων (NAS/SAN 

Array) 

   

 Το Σύστημα (array) θα πρέπει να 

αποτελεί αυτόνομη ενιαία μονάδα της 

οποίας τα (υπο-)τμήματα θα πρέπει να 

εμπεριέχονται σε ένα φυσικό σασί 

(chassis) διαχειριζόμενο από ένα ενιαίο 

λειτουργικό σύστημα (OS) 

ΝΑΙ   

 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, η 

σειρά και το μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Το μοντέλο να βρίσκεται σε παραγωγή 

από τον κατασκευαστή τη χρονική 

στιγμή υποβολής της προσφοράς και να 

μην έχει ανακοινωθεί παύση της 

παραγωγής του ή 

κατάσταση End Of Life 

ΝΑΙ   

 Περίβλημα (chassis)  Rack mount, 

2U, να 

περιλαμβάνον

ται τα 

απαραίτητα 

εξαρτήματα 

τοποθέτησης 

σε rack 

  

 Πλήθος υποστηριζόμενων δίσκων 

(συνολικά) 
>=500   

 Τύπος δίσκων 2.5” ή και 

3.5” SAS 

12Gb, 

FLASH (SSD) 

& HDD 

  

 Πλήθος φυσικών μονάδων 

επεξεργασίας αποθήκευσης (Storage 

Processors - SPs) 

>=2   

 Το σύστημα θα πρέπει να δύναται να 

συνεχίζει αδιάληπτα τη λειτουργία του 

(χωρίς downtime) σε περίπτωση 

αστοχίας: 

 ενός 

storage 

processor 

(διάταξη 

HA) 

 μιας εκ’ 

των θυρών 

δικτύου 

 ενός 

τροφοδοτι

κού 

παροχής 

ισχύος 

  

 Να αναφερθεί το Λ.Σ. (OS) του array 

και των storage processors 

ΝΑΙ 

 

  

 CPU ανά SP: Συχνότητα >=

1.7 GHz, 
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Πυκνότητα >

=6 cores 

 RAM ανά SP >= 64GB, 

EEC 

  

 Να προσφερθεί με  

 

 6 x 

800GB, 

12Gb-

SAS, 

FLASH 

(SSD) 

 10 x 

1.8TB, 

12Gb-SAS 

10K HDD 

  

 Οι προσφερόμενοι δίσκοι θα πρέπει να 

πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή 

ως προς την συμβατότητα με το array 

ΝΑΙ   

 Λειτουργία αυτόματης μεταφοράς 

αρχείων και block δεδομένων μεταξύ 

μηχανικών και FLASH δίσκων ανάλογα 

με την συχνότητα προσπέλασης τους 

(tiering) 

ΝΑΙ   

 Να προσφερθεί με λογισμικό για 

δημιουργία Snapshots 
ΝΑΙ   

 Να προσφερθεί με ενεργοποιημένο 

Encryption σε επίπεδο συστήματος 
ΝΑΙ   

 Ελάχιστος αριθμός SAN Hosts  >= 512   

 Ελάχιστος αριθμός iSCSI LUNs  >= 1000   

 IOPS του προσφερόμενου 

configuration. Η επίδοση θα πρέπει να 

αποδεικνύεται από σχετικό performance 

report του κατασκευαστή 

>= 11.000 

IOPS (8K 

block, 80% 

read – 20% 

write) 

>= 7.500 

IOPS (8K 

block, 50% 

read – 50% 

write) 

  

 Υποστήριξη data reduction υπηρεσιών 

 Deduplication 

 Compression 

 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

  

 Υποστήριξη σύγχρονης και ασύγχρονης 

λειτουργίας replication σε άλλη 

συσκευή 

ΝΑΙ, block & 

file 

  

 Περιβάλλον Διαχείρισης HTML5 και 

CLI (SSH) 

  

 Υποστήριξη VMWare ESXi VAAI, vVols   

 Υποστήριξη πρωτοκόλλων 

 FC 16Gbit 

 

ΝΑΙ 
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 iSCSI 

 SMB(CIFS) 3.x 

 NFS 3.x/4.x 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

 Δυνατότητα άντλησης λογαριασμών 

χρηστών από Microsoft Active 

Directory (SMB) 

ΝΑΙ   

 Υποστήριξη Access-based Enumeration 

(SMB) 
ΝΑΙ   

 Υποστήριξη Network Data 

Management Protocol (NDMP)  
ΝΑΙ, v1 έως 

v4 (2-way και 

3-way) 

  

 Προστασία μνήμης cache σε περίπτωση 

απώλειας ρεύματος: Ναι, υποστήριξη 

από εφεδρική ενσωματωμένη μπαταρία, 

εγγραφή σε ενσωματωμένο μη-πτητικό 

μέσο 

ΝΑΙ   

 Δυνατότητα εγκατάστασης 

ενημερώσεων (OS updates, firmware 

updates) χωρίς διακοπή της λειτουργίας 

(downtime) του array 

ΝΑΙ   

 Να περιλαμβάνονται οι απαραίτητες 

άδειες χρήσης λογισμικού για την 

προσφερόμενη διάταξη / διαμόρφωση 

του array 

ΝΑΙ   

 Τροφοδοσία: Redundant  

Δυνατότητα λειτουργίας με ένα μόνο 

PSU 

Δυνατότητα αλλαγής του PSU χωρίς να 

βγεί ο SP ή να γίνει shutdown  το 

σύστημα  

>= 2x PSU (1 

ανά SP) 

NAI 

ΝΑΙ 

  

 Θύρες δικτύου ανά SP:   >= 

1x1GbE 

BaseT 

(managem

ent) 

 >= 

2x10GbE 

BaseT 

w/auto 

1Gb και  

100Mb 

negotiatio

n  

 >= 

2x10GbE 

SFP+ (3m 

TwinAx) 

 Υποστήριξ

η 802.3x 

 Υποστήριξ

η link 

aggregatio
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n, fail safe 

networkin

g (FSN), 

και VLAN 

tagging 

 Συμμόρφωση RoHS ΝΑΙ   

 Υποστήριξη με τηλεφωνική 

επικοινωνία  
Δε-Πα 08:00 – 

16:00 

  

 Εγγύηση κατασκευαστή για το σύνολο 

των εξαρτημάτων του array με 

υποστήριξη on-site την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα (NBD)  

>= 5 έτη   

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Α/Α Κατηγορία Είδους / Περιγραφή 

ΕΞ1. Σύστημα Εξυπηρετητή Η/Υ (rack 

server) 

   

 Γενικά χαρακτηριστικά    

 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, η 

σειρά και το μοντέλο 

ΝΑΙ   

 Το μοντέλο να βρίσκεται σε παραγωγή 

από τον κατασκευαστή τη χρονική 

στιγμή υποβολής της προσφοράς και να 

μην έχει ανακοινωθεί παύση της 

παραγωγής του ή κατάσταση End Of 

Life 

ΝΑΙ 

  

 Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001 

και ISO 14001 
ΝΑΙ 

  

 Περίβλημα (chassis)  Rack mount, 

1U 

  

 Nα περιλαμβάνονται τα απαραίτητα 

εξαρτήματα τοποθέτησης σε rack με 

sliding rails και διαχείριση καλωδίων 

ΝΑΙ   

 Θέσεις δίσκων 2.5in >=8   

 Υποστήριξη δίσκων 2.5in U.2 NVMe >=8   

     

 Trusted Platform Module ΝΑΙ, v2.0   

 Τροφοδοσία (PSU) Dual, Hot 

Plug, 

Redundant 

Power 

Supply 

(1+1), 800W 

  

 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) 

 Πλήθος CPU >= 2   

 Αριθμός φυσικών πυρήνων / νημάτων ≥32 cores,   
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ανά CPU (cores / threads) ≥64 threads 

 Συχνότητα CPU (base/boost) Base ≥ 

2.3Ghz, 

boost >=3.3G

hz 

  

 Μέγεθος μνήμης cache ≥ 128MB 

(L3) 

  

 Memory channels >= 8   

 Μνήμη (RAM) 

 Συνολικό μέγεθος μνήμης 128GB   

 Πλήθος modules 8   

 Τύπος μνήμης RDIMM, 

DDR4, 

3200MT/s 

  

 Σύστημα αποθήκευσης (hard disk storage) 

 Δίσκοι NVMe, Read Intensive, 2.5in 

U.2 με θήκη εγκατάστασης 2.5in 
>= 6 δίσκοι, 

μέγεθος 

δίσκου >= 

900GB 

  

 Hardware NVMe RAID controller ΝΑΙ, RAID 

0,1,5 

  

 Θύρες επικοινωνίας / κάρτες δικτύου 

 Dual Port 10 GbE SFP+ Network Card >= 1   

 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter >= 1   

 1GbE Adapter >=2   

 Υποστήριξη Λειτουργικού Συστήματος (OS) 

 Microsoft Windows Server® with 

Hyper-V 
ΝΑΙ   

 VMware® ESXi ΝΑΙ   

 Λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης υλικού (embedded remote system management) 

 Απομακρυσμένη εικόνα κονσόλας ΝΑΙ   

 Virtual media ΝΑΙ   

 Εφ’ όρου ζωής άδεια χρήσης ΝΑΙ   

 Αφιερωμένη θύρα 1GBit Ethernet ΝΑΙ   

 Εγγύηση 

 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός (για όλα 

τα μέρη και υποσυστήματα) θα πρέπει 

να καλύπτεται από εγγύηση καλής 

λειτουργίας του κατασκευαστή ή του 

επίσημου αντιπροσώπου του 

τουλάχιστον 3 ετών. 

ΝΑΙ, ≥ 3 

ΕΤΗ 

  

 Ανταπόκριση για το Hardware, On-Site 

την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) 

μετά από την λήψης της ειδοποίησης 

της βλάβης. Δυνατότητα λήψης της 

ΝΑΙ 
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ειδοποίησης για βλάβη όλες τις ημέρες 

της εβδομάδος (Δευτέρα ως και 

Παρασκευή) και για διάστημα 09:00 

π.μ. ως 17:00 μ.μ. 

 Υποστήριξη με τηλεφωνική 

επικοινωνία  
Δε-Πα 08:00 

– 16:00 

  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 

 

 Η εμφάνιση τιμής / τιμών στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

 Επίσης η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- στοιχεία τεκμηρίωσης [π.χ. εγχειρίδια/τεχνικά φυλλάδια/prospectus χωρίς εμφάνιση τιμών, 

υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται η υποβολή τους) κ.λπ.] 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά και απαντά στις 

επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη 

 

 Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις, 

προδιαγραφές, χαρακτηριστικά ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις. 

 

 Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχουν συμπληρωθεί: 

- Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον 

προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε 

επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους  

χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά.  

 

 Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη 

μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Απλή κατάφαση δεν συνιστά τεκμηρίωση της σχετικής απάντησης ούτε απόδειξη 

συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες απαιτήσεις.  

 

 Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, 

σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, 

δημοσιεύματα κ.λπ. από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της 

προηγούμενης στήλης της προσφοράς. Ανάλογα φαίνεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από την Υπηρεσία 

(Βεβαίωση, μελέτη, δήλωση, πρόγραμμα, πιστοποίηση κ.λπ.). 

Επισημαίνεται ότι απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της 

προδιαγραφής. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό, οι παραπομπές να γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες της τεχνικής 

προσφοράς.  

 

 Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και η παροχή 

όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς  
 

 
Τμήμα 1: «Προμήθεια Λογισμικού εφαρμογών Φοιτητικών Υποθέσεων & Λογισμικού RDBMS» 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(άνευ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(άνευ ΦΠΑ) 

Π2-Π3 Προμήθεια 

Λογισμικού 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

απεριόριστες άδειες και πέντε 

έτη εγγύση καλής λειτουργίας 

80.000,00€ 

 

Π.1 Παροχή 

Υπηρεσιών 

Ανάλυση Απαιτήσεων - Μελέτη 

Εφαρμογή 

9.000,00€  

Π2-Π5 Παροχή 

Υπηρεσιών 

Εγκατάσταση, προσαρμογή, 

παραμετροποίηση Π.Σ. και 

Μετάπτωση ιστορικών 

δεδομένων 

40.200,00€  

Π6-Π11 Παροχή 

Υπηρεσιών 

Εκπαίδευση 4.000,00€  

Π12-Π15 Παροχή 

Υπηρεσιών 

Υποστήριξη Πιλοτικής 

Λειτουργίας 

12.000,00€  

Π16-Π17 Παροχή 

Υπηρεσιών 

Υποστήριξη Παραγωγικής 

Λειτουργίας 

5.000,00€  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο (άνευ ΦΠΑ) 150.200,00  

ΦΠΑ 24%  36.048,00  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 186.248,00  

 

 
Τμήμα 2: «Προμήθεια υπολογιστικής υποδομής και Ενιαίου Διαμοιραζόμενου Σύστηματος Αποθήκευσης 

Δεδομένων» 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(άνευ ΦΠΑ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(άνευ ΦΠΑ) 

ΣΑ1. Προμήθεια 

ειδών 

Ενιαίο Διαμοιραζόμενο Σύστημα 

Αποθήκευσης Δεδομένων 

(NAS/SAN Array) 

23.500,00€  

ΕΞ1. Προμήθεια 

ειδών 

Σύστημα Εξυπηρετητή Η/Υ 

(rack server) 

11.783,87 €  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο (άνευ ΦΠΑ) 35.283,87  

ΦΠΑ 24%  8.468,13  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 43.752,00  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –ΤΕΥΔ  
 

Τμήμα 1: «Προμήθεια Λογισμικού εφαρμογών Φοιτητικών Υποθέσεων & Λογισμικού RDBMS»: 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [……] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] 

- Τηλέφωνο: [……] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου 

εξοπλισμού, 48000000-8 «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής», 72262000-9 

«Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού»] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Τμήμα 1: «Προμήθεια Λογισμικού 

εφαρμογών Φοιτητικών Υποθέσεων & Λογισμικού RDBMS»] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» iv  ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου xvi  το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix , λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxxi  κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
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[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους 

ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες xxxvi  που ορίζονται στη σχετική 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων xlii  όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας xliii  το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

 

[] Ναι [] Όχι 
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συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 

από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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Τμήμα 2: «Προμήθεια υπολογιστικής υποδομής και Ενιαίου Διαμοιραζόμενου Σύστηματος 
Αποθήκευσης Δεδομένων»: 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαxlix  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [……] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] 

- Τηλέφωνο: [……] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [«Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου 
εξοπλισμού», 48820000-2 «Εξυπηρετητές», 30233100-2 «Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών»] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Τμήμα 2: «Προμήθεια υπολογιστικής 

υποδομής και Ενιαίου Διαμοιραζόμενου Σύστηματος Αποθήκευσης Δεδομένων»] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιl : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηli; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» lii  ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοliii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςliv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝlv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςlvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηlvii· 

8. δωροδοκίαlviii,lix· 

9. απάτηlx· 

10. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςlxi· 

11. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςlxii· 

12. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνlxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου lxiv  το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]lxv 

Εάν ναι, αναφέρετεlxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……][……]lxvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
lxviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανlxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςlxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;lxxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): lxxii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουlxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςlxxiv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςlxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαlxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνlxxvii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςlxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια lxxix  κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
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[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005lxxx: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους 

ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςlxxxi
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής lxxxii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςlxxxiii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες lxxxiv  που ορίζονται στη σχετική 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και ylxxxv -και η αντίστοιχη 

ΑΔΑ: ΨΓΘΓ46ΨΖΣ4-ΚΛΦ





143  

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςlxxxvi, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςlxxxvii, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςlxxxviii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςlxxxix, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων xc  όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας xci  το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

 

[] Ναι [] Όχι 
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συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

ΑΔΑ: ΨΓΘΓ46ΨΖΣ4-ΚΛΦ





148  

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 

από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxcii, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxciii 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xciv 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxcv, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxcvi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 

 
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 

1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 

αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 

Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 

την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
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xv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 

79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
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στην διακήρυξη.  

xxxv
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα 

τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει 

να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο 

επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 

εν λόγω πρόσβαση.  

xlix

 

 
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

l
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

li
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

lii
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
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liii

 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

liv
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

lv
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

lvi
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

lvii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

lviii
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.  

lix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 

1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 

αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

lx
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 

Πρωτοκόλλων. 

lxi
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 

την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

lxii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

lxiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 

σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

lxiv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

lxv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

lxvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

lxvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

lxviii
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

lxix
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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lxx

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

lxxi
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

lxxii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

lxxiii
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

lxxiv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

lxxv
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

lxxvi
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

lxxvii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

lxxviii
 Πρβλ άρθρο 48. 

lxxix
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

lxxx
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 

79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

lxxxi
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

lxxxii
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

lxxxiii
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

lxxxiv
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

lxxxv
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

lxxxvi
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

lxxxvii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

lxxxviii
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

lxxxix
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, 

ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xc
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο 
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επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xci
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xcii
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xciii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xciv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xcv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xcvi
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 

εν λόγω πρόσβαση.  
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