
 

        

 
 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΚΕ 

                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                

                                                            Αριθ. Πρωτ.:23284                                                                                                                              

Αθήνα, 09/09/2015 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

No 25/2015 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
σύμφωνα με την Απόφαση της 13ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών στις 
4/6/2015, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό ΕΣΠΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση 
«Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) Σπουδαστικών Υποθέσεων», 
προϋπολογισμού 166.665,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1: 
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Σπουδαστικές Υποθέσεις, της πράξης «e-
EMΠ:Ψηφιακές Υπηρεσίες Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» με κωδικό MIS 304203 και 
Κ.Α. 68/1341, του Άξονα Προτεραιότητας “02 – Αειφόρος ανάπτυξη και Βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (Ε.Π. Αττική), με φορεα 
χρηματοδότησης το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, φορέα 
Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακής Σύγκλισης (ΕΥΔ ΨΣ), Αναθέτουσα 
Αρχή τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Eθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και 
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Τσαμάκη.   
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα έξι 
χιλιάδων εξακοσίων εξηνταπέντε ευρώ (166.665,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
ήτοι εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (135.500,00€) και τριάντα μια 
χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε  ευρώ (31.165,00€) ΦΠΑ. 
 
Το έργο αναφέρεται στην εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Σπουδαστικών Υποθέσεων με τελικό σκοπό την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους 
Σπουδαστές 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 Σπουδαστών. 
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 

15PROC003032764 2015-09-09

ΑΔΑ: ΩΨ8Ι46ΨΖΣ4-ΛΟΓ



 

εξωτερικούς φορείς (π.χ. ΥΠΔΒΜΘ και ΕΣΥΕ), αλλά και το γενικό κοινό, δηλαδή 
οποιοδήποτε απλό 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 απλός 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 
 
Τόπος Παράδοσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) 
Σπουδαστικών Υποθέσεων και όλων των παραδοτέων που το συνοδεύουν ορίζεται η Δ/νση 
Πληροφορικής, Κτίριο Διοίκησης του ΕΜΠ, Ισόγειο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα. 
Στο χώρο της Διεύθυνσης Πληροφορικής θα φιλοξενηθούν και οι εξυπηρετητές του ΟΠΣ 
δεδομένου ότι στον προαναφέρομενο χώρο εργάζονται και οι διαχειριστές του Συστήματος. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 
σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ ή 

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 
την ΕΕ ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους 
– μέλους που έχει υπογράψει τη ΣΔΣ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 05/10/2015 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο Ν 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  ΥΑ 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», και 
στο ΠΔ 60/07. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής 
προσφορών θα είναι στις 28/09/2015, ημέρα Δευτέρα. 
 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Επιπλέον, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους 
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 
αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 
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ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που κατά την κατακύρωση του έργου ο συμβατικός 
χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ξεπερνά τα χρονικά όρια επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 
(ολοκλήρωση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου έως 31/10/2005), διατηρεί το 
δικαίωμα να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης. 
 
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισημανθεί πως σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού όπως αυτό 
ορίζεται στο τεύχος της διακήρυξης. 
 
Η προκήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 09/09/2015 όπου θα 
δημοσιευθεί στις 11/09/2015 και στον Ελληνικό τύπο (Εφ. Συντακτών, Χρηματιστήριο, 
Αμαρυσία, στις 09/09/2015 όπου και θα δημοσιευθεί στις 11/09/2015 και θα δημοσιευθεί 
στο ΚΗΜΔΗΣ στις 09/09/2015 και στη Διαύγεια στις  09/09/2015. 
 
Τέλος, θα καταχωρηθεί επίσης και στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις http://www.ntua.gr και 
http://edeil.ntua.gr. 
 
 

 

                                                                       

                                                                       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                               ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ 

 

 

 

 

                                                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Α. ΜΑΥΡΑΚΟΣ 
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για  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  «Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  (Ο.Π.Σ.) 
Σπουδαστικών  Υποθέσεων»,  προϋπολογισμού  166.665,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  στο 
πλαίσιο του Υποέργου 1: Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Σπουδαστικές Υποθέσεις, της 
πράξης «e‐EMΠ:Ψηφιακές Υπηρεσίες Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» με κωδικό MIS 304203 και 
Κ.Α. 68/1341, του Άξονα Προτεραιότητας “02 – Αειφόρος ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής”, 
του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Αττική»  (Ε.Π.  Αττική),  με  φορεα  χρηματοδότησης  το  Υπουργείο 
Πολιτισμού,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  φορέα  Διαχείρισης  την  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης 
Ψηφιακής Σύγκλισης (ΕΥΔ ΨΣ), Αναθέτουσα Αρχή τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Eθνικού 
Μετσόβιου  Πολυτεχνείου  και  Επιστημονικό  Υπεύθυνο  τον  Καθηγητή  Δ.  Τσαμάκη.  Η  πράξη 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25/2015 

 
Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:  

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΡΓΟ: 

Προμήθεια  και  εγκατάσταση  «Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού  Συστήματος  (Ο.Π.Σ.)  Σπουδαστικών 
Υποθέσεων», στο πλαίσιο,  του Υποέργου 1:  Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  για  Σπουδαστικές 
Υποθέσεις,  της  πράξης  «e‐EMΠ:Ψηφιακές  Υπηρεσίες 
Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου»  με  κωδικό  MIS 
304203 και Κ.Α. 68/1341, του Άξονα Προτεραιότητας “02 
–  Αειφόρος  ανάπτυξη  και  Βελτίωση  της  Ποιότητας 
Ζωής”,  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Αττική» 
(Ε.Π.  Αττική),  με  φορεα  χρηματοδότησης  το  Υπουργείο 
Πολιτισμού,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  φορέα 
Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακής 
Σύγκλισης  (ΕΥΔ  ΨΣ),  Αναθέτουσα  Αρχή  τον  Ειδικό 
Λογαριασμό  Κονδυλίων  Έρευνας  Eθνικού  Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου.  H  πράξη  συγχρηματοδοτείται  από 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

   
  CPV: 48800000-8 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ:   166.665,00 €  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   135.500,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

Υποέργο 1: Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για 
Σπουδαστικές  Υποθέσεις,Πράξη  «e‐EMΠ:Ψηφιακές 
Υπηρεσίες  Εθνικού Μετσόβιου  Πολυτεχνείου».ΠΔΕ  με 
συγχρηματοδότηση  του  Ε.Τ.Π.Α.,  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  «Αττική».  Φορέας  Χρηματοδότησης: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:   ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
 

1.2. ΈΔΡΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   ΚΟΛΙΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
 N. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:   210 7722903
210 7724493 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX:   210 7724281 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:  

kolintza@central.ntua.gr
nicho@central.ntua.gr 

 

 

1.3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ‐ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:  
Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε:  
 Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 

11/9/2015 
 Στον Ελληνικό Τύπο στις 11/9/2015 (Εφημερίδα Συντακτών, Χρηματιστήριο, Αμαρυσία) 
 Στο ΚΗΜΔΗΣ της 9/9/2015 και στη Διαύγεια της 9/9/2015 

 
Της ανωτέρω δημοσιεύσεις τηρούνται οι εκ του Άρθρου 10 του ΠΔ 118/2007 νόμιμες προβλεπόμενες 
προθεσμίες περί δημοσιότητας. Η δαπάνη της δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παρ. 2 του ΠΔ 118/2007 σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007.  

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αφορά  στην  προμήθεια  και  εγκατάσταση  «Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  (Ο.Π.Σ.) 
Σπουδαστικών  Υποθέσεων»  στο  πλαίσιο  του  Υποέργου  1:  Υπηρεσίες  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης 
για  Σπουδαστικές  Υποθέσεις  της  πράξης  «e‐EMΠ:Ψηφιακές  Υπηρεσίες  Εθνικού  Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου»  με  κωδικό MIS 304203  και  Κ.Α. 68/1341,  του Άξονα Προτεραιότητας  “02 –  Αειφόρος 
ανάπτυξη  και  Βελτίωση  της  Ποιότητας  Ζωής”,  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Αττική»  (Ε.Π. 
Αττική),  με  φορεα  χρηματοδότησης  το  Υπουργείο  Πολιτισμού,  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  φορέα 
Διαχείρισης  την  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  Ψηφιακής  Σύγκλισης  (ΕΥΔ  ΨΣ),  Αναθέτουσα  Αρχή  τον 
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Eθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Επιστημονικό Υπεύθυνο 
τον Καθηγητή Δ. Τσαμάκη. 
 
Η  αναλυτική  περιγραφή  του  Ο.Π.Σ.  παρατίθεται  στο  «Παράρτημα  A:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ‐ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» 

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Τόπος  Παράδοσης  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  (Ο.Π.Σ.)  Σπουδαστικών 
Υποθέσεων  και  όλων  των  παραδοτέων  που  το  συνοδεύουν  ορίζεται  η  Δ/νση  Πληροφορικής,  Κτίριο 
Διοίκησης  του  ΕΜΠ,  Ισόγειο,  Πολυτεχνειούπολη  Ζωγράφου  Αθήνα.  Στο  χώρο  της  Διεύθυνσης 
Πληροφορικής θα φιλοξενηθούν και οι  εξυπηρετητές  του ΟΠΣ δεδομένου ότι στον προαναφέρομενο 
χώρο εργάζονται και οι διαχειριστές του Συστήματος. 
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4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  εκατόν  εξήντα  έξι  χιλιάδων 
εξακοσίων  εξηνταπέντε  ευρώ  (166.665,00€)  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  ήτοι  εκατόν  τριάντα 
πέντε χιλιάδων πεντακισίων ευρώ (135.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

Η δαπάνη  της ανωτέρω προμήθειας θα καλυφθεί από  της πιστώσεις  του Έργου με  τίτλο «Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  για  Σπουδαστικές  Υποθέσεις»  στο  πλαίσιο  του  Υποέργου 1:  Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Σπουδαστικές Υποθέσεις, της Πράξης “e‐EMP: Ψηφιακές Υπηρεσίες 
Εθνικού  Μετσοβίου  Πολυτεχνείου”  με  κωδικό  MIS  304203  και  Κ.Α.  68/1341,  του  Άξονα 
Προτεραιότητας  “02  –  Αειφόρος  ανάπτυξη  και  Βελτίωση  της  Ποιότητας  Ζωής”,  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αττική» (Ε.Π. Αττική), με φορεα χρηματοδότησης το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, φορέα Διαχείρισης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακής Σύγκλισης (ΕΥΔ ΨΣ), 
Αναθέτουσα Αρχή  τον  Ειδικό  Λογαριασμό  Κονδυλίων  Έρευνας Eθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  και 
Επιστημονικό  Υπεύθυνο  τον  Καθηγητή  Δ.  Τσαμάκη.  H  πράξη  συγχρηματοδοτείται  από  Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
 

5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

1. Της  διατάξεις    του  Ν.  2286/1995  (ΦΕΚ  19Α’/1.2.1995)  σχετικά  με  Προμήθειες  του  Δημόσιου 
Τομέα ρυθμίσεις συναφών θεμάτων . 

2. Το  Π.Δ.  432/1981  περί  συστάσεων  Ειδικών  Λογαριασμών  Αξιοποιήσεως  κονδυλίων  για 
εκτέλεση  ερευνητικών  έργων  στα  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  της  Χώρας  της 
τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.1996 (ΦΕΚ 826Β’/10.9.1996), που κυρώθηκε με το 
άρθρο 36  του  ν. 3794/2009  (ΦΕΚ 156Α’/4.9.2009)  και  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο 36  του  ν. 
3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’/19.5.2010). 

3. Της διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α’/30.9.2010) σχετικά με τη Δικαστική προστασία κατά 
τη  σύναψη  δημόσιων  συμβάσεων  –  Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  21ης  Ιουνίου  1989  (L  395)  και  την  Οδηγία  92/13/ΕΟΚ  του 
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), της τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)” (ΦΕΚ Α’ 
173/30.09.2010) της τροποποιηθείς ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 118/2007  (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών  του Δημοσίου»  της  είναι 
δυνατόν  να  ισχύει  αναλογικά  και  συμπληρωματικά,  σύμφωνα  με  τη  φύση  του 
προκηρυσσόμενου  αντικειμένου  (Υπηρεσίες)  και  όπου  στην  παρούσα  γίνεται  ρητή  αναφορά 
στα άρθρα του και της τροποποιηθέν ισχύει. 

5. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/16.3.2007) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας της διατάξεις της 
Οδηγίας  2004/18/ΕΚ    «περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων 
έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών»,  της  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της 
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Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005. 

6. Το ΠΔ 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», της τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του 
Ν. 3377/2005,  κατά  το μέρος που δεν αντίκεινται  της διατάξεις  της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των 
διαδικασιών  σύναψης  Δημοσίων  Συμβάσεων  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»  (ΕΕ  EL 
134/114  της 30‐4‐2004,  της τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 
Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  16ης  Νοεμβρίου 
2005, της ισχύει αναλογικά. 

7. Το  Ν.  3310/05  (ΦΕΚ  30/Α΄)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,  της τροποποιήθηκε 
με  της διατάξεις  του Ν. 3414/05  (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση  του Ν. 3310/05  ‘‘Μέτρα για  τη 
διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή  καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

8. Της  διατάξεις    του  Ν.  3614/2007  (ΦΕΚ  267Α’/3.12.2007)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 ‐2013», της τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

9. Την  Υπουργική  Απόφαση  Συστήματος  Διαχείρισης  (ΦΕΚ  540Β’/27.3.2008),  με  αριθ.  Πρωτ. 
14053/ΕΥΣ1749/27‐3‐2008,  της  τροποποιηθείσα  ισχύει  με  την  υπ’αριθ.  Πρωτ.  43804/ΕΥΘΥ 
2041/09  (ΦΕΚ  1957Β’/9.9.2009),  την  υπ’  αριθ.  Πρωτ.  28020/ΕΥΘΥ  1212/2010  (ΦΕΚ 
1088Β’/19.7.2010) και την υπ’ αριθ. Πρωτ. 5058/ΕΥΘΥ 138/2013 (ΦΕΚ 292Β’/13.2.2013). 

10. Την  υπ’αριθμόν  Π1/2941/10‐09‐2009  Απόφαση  των  Υφυπουργών  Ανάπτυξης  «Εξαίρεση  από 
την  ένταξη  στο  ΕΠΠ  προμήθειας  ειδών  πληροφορικής  που  εντάσσονται  στο  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  «Ψηφιακή  Σύγκλιση»  (ΦΕΚ    1988  Β’/10.9.2009),  της  τροποποιήθηκε  με  την  υπ’ 
αριθμόν  Π1/3889/28.5.2010  Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  και 
Ναυτιλίας (ΦΕΚ  936 Β’/28.6.2010). 

11. Την Απόφαση της 13ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της 4.6.2015 για διενέργεια 
ανοικτού διαγωνισμού ΕΣΠΑ με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

12. Της διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α’/13.7.2010) σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας 
με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμου  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και 
αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα  Διαύγεια»  και  της  διατάξεις,  της 
τροποποιήθηκε  με  το  Ν.  4057/2012  (ΦΕΚ  54Α’/14.3.2012)  και  το  Ν.  4210/2013 
(ΦΕΚΑ’/21.11.2013). 

13. Το  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204Α’/15.9.2011),  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)  Προπτωχευτική  διαδικασία 
εξυγίανσης και της διατάξεις.». 

14. Το  άρθρο  26  του  Ν.  4024/2011  (ΦΕΚ  226Α’/27.10.2011),  για  τη  συγκρότηση  συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης σε συνδυασμό με το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α’/9.3.1999). 

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

16. Το  Ν.4281/2014  (ΦΕΚ  160Α’  /8.8.2014),  Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής 
οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα  Υπουργείου  Οικονομικών  και  της  διατάξεις  (άρθρο  157  και 
άρθρο 201, παρ. 5). 
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17. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120A’/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και της Διατάξεις», της τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του 
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α’/7.4.2014).   

18. Την Υ.Α. Π1/2390/16‐10‐2013 (ΦΕΚ 2677Β’/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ‐ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

20. Το  Ν.4205/2013  (ΦΕΚ  242Α’/6.11.2013)  «Ηλεκτρονική  επιτήρηση  υπόδικων,  κατάδικων  και 
κρατούμενων σε άδεια και της διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

21. Τη Συλλογική Απόφαση Ένταξης (ΣΑΕ) 2011ΣΕ34580012. 
22. Την από 22/4/2015  (Α.Π.: 151.585/ΨΣ7794‐Α2) 3η  τροποποίηση της Πράξης e‐EMP: Ψηφιακές 

Υπηρεσίες  Εθνικού  Μετσοβίου  Πολυτεχνείου”  με  κωδικό  MIS  304203  στο  επιχειρησιακό 
πρόγραμμα Αττική.  

23. Το  N.1514/1985  (ΦΕΚ  13Α’/8.2.1985)  για  την  ανάπτυξη  της  επιστημονικής  και  τεχνολογικής 
έρευνας. 

24. Το Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152Α’/28.6.2002) για τη ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, 
ανώτατης  εκπαίδευσης  και  συγκεκριμένα  το  άρθρο  3  παρ.2  σχετικά  με  τη  σύνταξη  οδηγού 
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού.  

25. Την  ΥΑ  Φ1/232/Β1/404  (ΦΕΚ  1098B’/5.9.2000)  σχετικά  με  την  έγκριση  του  εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 

26. Τον από 10/2010 Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
έρευνας του ΕΜΠ (ΑΔΑ: 4ΙΙΚ46ΨΖΣ4‐81), κατά της διατάξεις του Άρθρου 3, §2 τος Ν.3027/2002. 

27. Τον  επικαιροποιημένο Κανονισμό Προμηθειών  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
του Ε.Μ.Π., 

28. Τον  κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  1336/2013  της  Επιτροπής  της  13ης  Δεκεμβρίου  2013  για  την 
τροποποίηση  των  οδηγιών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  2004/17/ΕΚ, 
2004/18/ΕΚ  και  2009/81/ΕΚ  όσον  αφορά  τα  κατώτατα  όρια  εφαρμογής  της  κατά  της 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.   

29. Το  Ν.  3469/2006  (ΦΕΚ  131Α’/28.6.2006)  σχετικά  με  το  Εθνικό  Τυπογραφείο,  την  Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως  και  λοιπές  διατάξεις  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  37  (Εθνικό  Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων)  του Ν. 4230/2015   σχετικά με  της ρυθμίσεις για  τη λήψη άμεσων 
μέτρων  για  την  αντιμετώπιση  της  ανθρωπιστικής  κρίσης,  την  οργάνωση  της  Κυβέρνησης  και 
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29Α’/19.3.2015). 

30. Την ανάγκη για Προμήθεια και  εγκατάσταση «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
(Ο.Π.Σ.)  Σπουδαστικών  Υποθέσεων», στο  πλαίσιο  του  Υποέργου 1:  Υπηρεσίες  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  για  Σπουδαστικές  Υποθέσεις  της  πράξης  «e‐EMΠ:Ψηφιακές  Υπηρεσίες 
Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου»  με  κωδικό  MIS  304203  και  Κ.Α.  68/1341,  του  Άξονα 
Προτεραιότητας  “02  –  Αειφόρος  ανάπτυξη  και  Βελτίωση  της  Ποιότητας  Ζωής”,  του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Αττική»  (Ε.Π.  Αττική),  με  φορέα  χρηματοδότησης  το 
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, φορέα Διαχείρισης  την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης  Ψηφιακής  Σύγκλισης  (ΕΥΔ  ΨΣ),  Αναθέτουσα  Αρχή  τον  Ειδικό  Λογαριασμό 
Κονδυλίων  Έρευνας  Eθνικού Μετσόβιου  Πολυτεχνείου. H  πράξη  συγχρηματοδοτείται  από  το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
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31. Το  άρθρο  88  (Υποχρεώσεις  αναδόχων  έργων  πληροφορικής)  του  Ν.  1892/1990  (ΦΕΚ 
101/31.7.1990) για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και της διατάξεις. 

32. Το  Ν.  3840/2010  (ΦΕΚ  53Α’/31.3.2010)  για  την  αποκέντρωση,  απλοποίηση  και  ενίσχυση  της 
αποτελεσματικότητας  των  διαδικασιών  του  Εθνικού  Στρατηγικού Πλαισίου  Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) 
2007‐2013  και  της διατάξεις,  που συμπλήρωσε καιν  τροποποίησε  το Ν. 3614/2007  (ΦΕΚ 267 
Α’/3.12.2007) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007‐2013. 

33. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α’/9.3.1999) για την κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
της διατάξεις, της τροποποιήθηκε και ισχύει. 

34. Το  Ν.  3979/2011  (ΦΕΚ  138Α’/16.6.2011)  για  την  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  και  την 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/1989/2012  (ΦΕΚ  1301Β’/12‐04‐2012)  περί  κύρωσης  πλαισίου  Παροχής 
Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

35. Το  Ν.  4072/2012  (ΦΕΚ  86Α’/11.4.2012)  για  τη  βελτίωση  του  εταιρικού  περιβάλλοντος  –  Νέα 
εταιρική  μορφή  –  Σήματα  –  Μεσίτες  Ακινήτων  –  Ρυθμίσεις  θεμάτων  ναυτιλίας,  λιμένων  και 
αλιείας  και  της  διατάξεις  που  τροποποίησε  το  Ν.  4013/2011  για  τη  σύσταση  της  ενιαίας 
Ανεξάρτητη  αρχής  δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

36. Την  ΚΥΑ/Π1/2380/18.12.2012  (ΦΕΚ  3400Β’/20.12.2012)  για  τη  ρύθμιση  των  ειδικότερων 
θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων 
Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών  ,  Μεταφορών  και 
δικτύων. 

37. Το  Ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  74Α’/26.3.2014)  για  της  Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161 /25‐9‐1992) και λοιπές ρυθμίσεις. 

38. Το  Ν.  4305/2014  (ΦΕΚ  237Α’/31.10.2014)  για  την  ανοικτή  διάθεση  και  περαιτέρω  χρήση 
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 
(Α’  57),  προσαρμογή  της  εθνική  νομοθεσίας  της  διατάξεις  της  Οδηγίας  2013/37/ΕΕ  του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  περαιτέρω  ενίσχυση  της  διαφάνειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και της διατάξεις. 

39. Το N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α’/27.11.1995) Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και της διατάξεις της τροποποιηθείς ισχύει. 

40. Το  Ν.  2472/1997  (ΦΕΚ  50Α’/10.4.1997)  για  την  προστασία  του  ατόμου  από  την  επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 
133Α’/28.6.2006)  σχετικά  με  την  προστασία  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  της 
ιδιωτικής  ζωής  στον  τομέα  των  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  και  τροποποίηση  του  νόμου 
2472/1997. 

41. Το  Ν.  3917/2011  (ΦΕΚ  22Α΄/21.2.2011)  για  τη  διατήρηση  δεδομένων  που  παράγονται  ή 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή 
εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις. 

42. Την  ΥΑΠ/Φ.40.4./3/1031/2012  (ΦΕΚ  1317Β’/23.4.2012)  του  Υπουργείου  Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με της ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 
Δημόσιο Έγγραφο. 
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43. Το Ν. 3943/2011  (ΦΕΚ 66Α’/ 31.3.2011) για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση 
των ελεγκτικών υπηρεσιών και της διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. 

44. Την ΥΑ/ΠΟΛ 1163/03‐07‐2013  (ΦΕΚ 1675Β’/2013) με θέμα «Όροι και διαδικασία είσπραξης – 
επιστροφής για την εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου». 

45. Τον   κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του συμβουλίου  της 11ης Ιουλίου 2006  περί καθορισμού 
γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  το  Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό  Ταμείο  και  το  Ταμείο  Συνοχής  και  την  κατάργηση  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ. 
1260/1999. 

46. Τον  κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ. 1828/2006  της  επιτροπής  της 8ης  Δεκεμβρίου 2006  για  τη  θέσπιση 
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί 
καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου για  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. 

47. Το Ν. 4230/2015 σχετικά με της ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29 Α’/19.3.2015) από τη δημοσίευση του οποίου έχει ανασταλεί η ισχύς 
του ν. 4281/2014, μέχρι της 31.12.2015 (εκτός συγκεκριμένων διατάξεων, της το άρθ. 157). 

 

5.2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του 
συστήματος. 
 Οι προσφορές υποβάλλονται από της οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η 
παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό φάκελο,  σύμφωνα με  τα  αναφερόμενα 
στο  Ν.  4155/13  (ΦΕΚ/Α/29‐5‐2013),  στο  άρθρο  11  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21‐10‐2013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

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

09/10/2015  Παρασκευή  10:00 π.μ. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 11/09/2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/09/2015 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

05/10/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ. 
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Μετά  την παρέλευση  της  καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,  δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς  στο  Σύστημα.  Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική 
επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 
ΥΑ  Π1‐2390/2013  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

6.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΕΥΧΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  –  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

6.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή 
Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στον οποίο δημοσιεύεται 
το κείμενό της. 
Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνση http://www.ntua.gr & 
http://www.edeil.ntua.gr . 

6.2 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ: 
Συμπληρωματικές πληροφορίες, δίνονται το αργότερο εντός έξι  (6) ημερών πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. 
 
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο 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 μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς,  δηλαδή  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και 
κωδικό  πρόσβασης)  ύστερα  από  αίτησή  τους.  Τα  αιτήματα,  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από 
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο 
υποχρεωτικά  πρέπει  να  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που 
υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

7. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Επίσημη  γλώσσα  της  διαδικασίας  είναι  η  ελληνική  γλώσσα.  Κάθε  έγγραφο  ή  απόφαση  τα  οποία  θα 
εκδίδονται από την αναθέτουσα αρχή θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.  
 
Κάθε συνεννόηση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των ενδιαφερομένων,  των διαγωνιζομένων και 
του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή υπόμνημα των εν λόγω προσώπων 
που απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, οι διαγωνιζόμενοι και ο προσωρινός ή οριστικός ανάδοχος είναι υποχρεωμένοι να 
διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την αναθέτουσα αρχή, με τον 
ορισμό και την παρουσία κατάλληλων διερμηνέων. 
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8. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά 
και  κάθε  μέλος  του  ‐σε  περίπτωση  διαγωνιζόμενης  σύμπραξης,  κοινοπραξίας  ή  ένωσης  έχει  λάβει 
πλήρη  γνώση  α)  της  παρούσας  προκήρυξης  και  της  διακήρυξης  που  τη  συνοδεύουν,  β)  της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας. 
  
Η  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  συνιστά  επίσης  αμάχητο  τεκμήριο,  υπό  τις  προϋποθέσεις  της 
παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ΠΔ 118/07, ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη 
νομιμότητα των όρων της διακήρυξης. 

9. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν 
ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να 
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 
 
Οι  οικονομικοί  φορείς,  αιτούνται,  μέσω  της  ιστοσελίδας  συστήματος  και  από  τον  σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε  ως  οικονομικός  φορέας»,  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό  (παρέχοντας  τις  απαραίτητες 
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 
Όσοι από  τους ανωτέρω διαθέτουν  ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου  (ΑΦΜ)  ταυτοποιούνται 
με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  που  αυτοί  κατέχουν  από  το 
σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η 
ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
 
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  συμπληρώνοντας  τον 
αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification  Number)  και  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
 
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
ΓΓΕ (Γενική Γραμματεί Εμπορίου) αποστέλλοντας:  
 
‐είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  
‐είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX 
Β  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  και  στο  Παράρτημα  IX  Γ  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις 
υπηρεσιών  του  π.δ.  60/2007,  και  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος 
εγκατάστασης  του  οικονομικού φορέα,  στα  οποία  να  δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η  εγγραφή  του  σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
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Το  αίτημα  εγγραφής  υποβάλλεται  από  όλους  τους  υποψήφιους  χρήστες  ηλεκτρονικά  μέσω  του 
Συστήματος. 
 
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 
την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 
λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και  προβαίνει  στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

10.1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό,  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή 
Ενώσεις φυσικών ή /και νομικών προσώπων, που:  
•  Είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή 
•  Είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) 

ή 
•  Είναι  εγκατεστημένα  στα  κράτη  –μέλη  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  περί  Δημοσίων 

Συμβάσεων  (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα 
με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτει από την Σ.Δ.Σ. – ή  

•  Είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 
Έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους 
που έχει υπογράψει Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. 
και έχουν κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό 
μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

10.2. Οι  Κοινοπραξίες  –  Συμπράξεις  –  Ενώσεις  του  παρόντος  άρθρου  δεν  υποχρεούνται  να 
περιβληθούν  με  ιδιαίτερη  νομική  μορφή,  προκειμένου  να  υποβάλουν  προσφορά.  Σε  περίπτωση 
ανάθεσης  της  σύμβασης  μπορεί  να  υποχρεωθούν  να περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή,  στο 
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
Τα  μέλη  αυτών  των  Κοινοπραξιών  –  Συμπράξεων  –  Ενώσεων  ευθύνονται,  το  καθένα,  έναντι  της 
αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά 
την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Κοινοπραξιών – 
Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης 
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, 
με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και 
τους  ίδιους  όρους.  Τα  υπόλοιπα  μέλη  της  ένωσης  και  στις  δύο  παραπάνω περιπτώσεις  μπορούν  να 
προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει  να πληροί  τους όρους  της  διακήρυξης.  Η αντικατάσταση 
αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής. 

10.3. Τα παραπάνω ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου, ενώ, τα παραπάνω αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  του  κράτους  εγκατάστασής  τους  ή  σε 
ισοδύναμες  επαγγελματικές  οργανώσεις.  Σε  περίπτωση  που  από  την  κείμενη  νομοθεσία  δεν 
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προβλέπεται  εγγραφή  τους  σε  επιμελητήριο,  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα περί μη ύπαρξης της αντίστοιχης σχετικής υποχρέωσης. 

10.4. Κάθε φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο μπορεί  να  συμμετάσχει  σε  ένα  μόνο  διαγωνιζόμενο  σχήμα, 
είτε  αυτοτελώς,  είτε  ως  μέλος  Σύμπραξης,  Κοινοπραξίας  ή  Ένωσης.  Σε  αντίθετη  περίπτωση, 
αποκλείονται από το διαγωνισμό,  τόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόμενα 
σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  

11. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 
• Όσοι  δεν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της  παραγράφου  10  Δικαίωμα  Συμμετοχής  αλλά  και  της 

παραγράφου 12 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
• Όσοι  έχουν  κηρυχθεί με  τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 

του δημόσιου τομέα 
• Όσοι  έχουν  τιμωρηθεί  με  αποκλεισμό  από  τους  διαγωνισμούς  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  του 

δημόσιου τομέα, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
• Όσα  πρόσωπα,  μετέχουν  αυτόνομα  ή  σε  Ένωση  ή  ως  υπεργολάβοι  σε  περισσότερα  του  ενός 

σχήματα διαγωνιζόμενων. 

Κάθε  διαγωνιζόμενος  αποκλείεται  από  το  Διαγωνισμό,  εφόσον  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  (εάν 
πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο)  ή  σε  ένα  τουλάχιστον  από  τα  μέλη  του  (αν 
πρόκειται για σύμπραξη, κοινοπραξία ή ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων) μία τουλάχιστον από τις 
παρακάτω ιδιότητες: 
11.1 Εάν έχει  καταδικασθεί ο  ίδιος ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, ο ποινικά υπεύθυνος με 
αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  παρ.  1  του  άρθρου  43  του  ΠΔ 
60/2007, ήτοι: 

11.2 Για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

11.3 Για το αδίκημα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της  26ης  Μαΐου  1997  και  στο  άρθρο  3,  παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης  της  98/742/ΚΕΠΠΑ  του 
Συμβουλίου, 

11.4 Για  το  αδίκημα  της  απάτης,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

11.5 Για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο  1  της  Οδηγίας  91/308/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη 
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  από  παράνομες 
δραστηριότητες. 

11.6 Εάν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους 
εγκατάστασής  του,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας καθώς και για κάποιο από 
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τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους 
δραστηριότητας  

11.7 Εάν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση ή αναστολή εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό  συμβιβασμό,  καθεστώς  συνδιαλλαγής¬εξυγίανσης  ή  τελεί  σε  ανάλογη  κατάσταση  που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του καθώς και εάν έχει κινηθεί εναντίον του η 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση ή αναστολή εργασιών, αναγκαστική διαχείριση 
ή  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ,  διαδικασία  υπαγωγής  σε  καθεστώς  συνδιαλλαγής‐εξυγίανσης  κατά  το 
άρθρο 99 επ.του Ν.3588/2007 ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του. 

11.8 Εάν νομικό πρόσωπο τελεί σε κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή, για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, 
σε άλλες, ανάλογες,  καταστάσεις  και,  επίσης,  εάν  τελεί υπό διαδικασία  έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή,  για  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα,  υπό  άλλες, 
ανάλογες, καταστάσεις. 

11.9 Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς. Εάν η ποινή του 
αποκλεισμού  επιβλήθηκε  για  ορισμένο  χρόνο,  το  στοιχείο  τούτο  λαμβάνεται  υπόψη  μόνο  για  το 
χρονικό αυτό διάστημα.  

11.10 Εάν έχει καταδικασθεί βάσει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
χώρας  όπου  εκδόθηκε  η  απόφαση,  και  η  οποία  διαπιστώνει  αδίκημα  σχετικό  με  την  επαγγελματική 
διαγωγή του. 

11.11 Εάν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  συναφές  με  το  αντικείμενο  του 
διαγωνισμού  ή  σε  σχέση  με  την  επαγγελματική  του  ιδιότητα  που αποδεδειγμένως  διαπιστώθηκε  με 
οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

11.12 Εάν  δεν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  των  εισφορών 
κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  τόσο  της  χώρας 
εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου.  

11.13 Εάν  δεν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  πληρωμή  των  φόρων  και 
τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου. 
Τέλος, αποκλείονται και  

• Όσα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  του  εξωτερικού  έχουν  υποστεί  αντίστοιχες  με  τις  παραπάνω 
κυρώσεις 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή  αποκλεισμού,  τα  δικαιολογητικά  που  αναλυτικά  περιγράφονται  κατωτέρω,  σε  μορφή  αρχείου 
.pdf  σύμφωνα  με  το  ν.  4155/13(ΦΕΚ/Α/29‐5‐2013)  και  το  άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/13  «Τεχνικές 
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής‐
Τεχνική  προσφορά»,  σε  μορφή  αρχείου  .pdf,  συμπληρωμένους  τους  παρακάτω  πίνακες  κατά 
περίπτωση  (σύμφωνα  με  τη  νομική  τους  μορφή),  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ακόλουθες 
επεξηγήσεις/οδηγίες: 
Στη  στήλη  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ»  περιγράφονται  τα  αντίστοιχα  δικαιολογητικά  που  θα 
πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 
Στη  στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  όπου  έχει  συμπληρωθεί  η  λέξη  «ΝΑΙ»,  σημαίνει  ότι  το  αντίστοιχο 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 
Στη  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  θα  καταγραφεί  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  το  αντίστοιχο  κεφάλαιο  ή 
ενότητα  του  «Φακέλου  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής»  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  το  απαιτούμενο 
δικαιολογητικό. 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ   ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ   ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  
1.  Αίτηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  (με  τη  μορφή 

επιστολής) προς την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα 
πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
τα οποία υποβάλλουν την προσφορά ή η Σύμπραξη, η 
Κοινοπραξία  ή  η  Ένωση  η  οποία  υποβάλλει  την 
προσφορά,  καθώς και  τα μέλη αυτής  της Σύμπραξης, 
της  Κοινοπραξίας  ή  της  Ένωσης.  Στην  αίτηση 
συμμετοχής  πρέπει  να  αναγράφεται  η  χρονική  ισχύς 
της προσφοράς.  

ΝΑΙ  

2.   Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα  στο  άρθρο  14  Εγγύηση  Συμμετοχής. 
[ποσοστό  2%  του  προϋπολογισμού  του  έργου  (εκτός 
ΦΠΑ).  Συγκεκριμένα  το  ύψος  της  Εγγυητικής 
Επιστολής  Συμμετοχής  είναι  δύο  χιλιάδες  επτακόσια 
δέκα ευρώ (2.710,00€).] 

ΝΑΙ  

 

3.   Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις 
οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:  
Α:  
1. μέχρι  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  του

δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό 
του από  τους αναφερόμενους στο άρθρο 43  του 
ΠΔ 60/2007.  

2. μέχρι  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  του 
δεν  τελεί  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση, 
παύση/αναστολή  εργασιών,  αναγκαστική 
διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό, 
συνδιαλλαγή  (ή  σε  περίπτωση  αλλοδαπών 
φυσικών  /  νομικών  προσώπων  σε  ανάλογη 
κατάσταση  ή  διαδικασία)  που  προβλέπεται  από 
τις  διατάξεις  της  χώρας  εγκατάστασης  του  και 
επίσης  ότι  δεν  έχει  κινηθεί  εναντίον  του 
διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάρισης, 

ΝΑΙ  
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αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού 
συμβιβασμού,  προπτωχευτικής  διαδικασίας 
εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών 
/  νομικών  προσώπων  σε  ανάλογη  κατάσταση  ή 
διαδικασία)  που  προβλέπετεαι  από  τις  διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασης του.  

3. μέχρι  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  του 
είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις 
καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και 
επικουρικής  κοινωνικής  ασφάλισης  και  τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. είναι  κατά  την  ημέρα  υποβολής    εγγεγραμμένος 
στο  οικείο  Επιμελητήριο  αναγράφοντας  και  το 
ειδικό  επάγγελμά  του  (τα  αλλοδαπά  φυσικά  ή 
νομικά  πρόσωπα  δηλώνουν  ότι  είναι 
εγγεγραμμένα  στα  Μητρώα  του  οικείου 
Επιμελητηρίου  ή  ισοδύναμες  επαγγελματικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το 
ειδικό επάγγελμα τους). 

5. Δεν  είναι  ένοχος  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την 
παροχή  των  πληροφοριών  που  απαιτούνται  για 
την  προσωπική  κατάστασή  του  και  ότι  έχει 
παράσχει  το  σύνολο  των  πληροφοριών  που 
απαιτούνται. 

6. Σε  περίπτωση  που  ανακηρυχθεί  Ανάδοχος  της 
σύμβασης,  θα  προσκομίσει  για  τη  σύναψή  της 
εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερολογιακών 
ημερών  από  τη  σχετική  πρόσκληση  της 
Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης  της  παρ.2  του  αρθ.  6  του  ΠΔ 
118/2007. 

7. Εφόσον  πρόκειται  για  συνεταιρισμό,  ότι  ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

8. O/οι  νόμιμος/οι  εκπρόσωπος/οι  του  υποψηφίου 
αναδόχου  (σημ.:  εφόσον  πρόκειται  για  Ο.Ε.  και 
Ε.Ε.  οι  ομόρρυθμοι  εταίροι  και  διαχειριστές 
αυτών,  εφόσον  πρόκειται  για  Ε.Π.Ε.  οι 
διαχειριστές  αυτής,  εφόσον  πρόκειται  για  Α.Ε.,  ο 
Πρόεδρος  και  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  αυτής,  οι 
νόμιμοι  εκπρόσωποι  κάθε  άλλου  νομικού 
προσώπου),  καθώς  και  στην  περίπτωση  που  ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  φυσικό  πρόσωπο 
δηλώνει  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της 
Προσφοράς  τους.  ‐i.  Δεν  έχουν  καταδικασθεί  με 
αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από 
τα αδικήματα  της  παραγράφου 1  του  άρθρου 43 
του ΠΔ60/2007, ήτοι: 
 Α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1  της 
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κοινής  δράσης  της  98/773/ΔΕΥ  του 
Συμβουλίου 

 Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 
άρθρο 3  της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου  1997  και  στο  άρθρο  3  παράγραφος  1 
της  κοινής  δράσης  98/742/ΚΕΠΠΑ  του 
Συμβουλίου, 

 Γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της 
σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των 
οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων,  

Δ)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  εγκληματικές 
δραστηριότηττες  και  χρηματοδότηση  της 
τρομοκρατίας όπως ορίζεται στις διατάξεις της 
οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης “Σχετικά με την πρόληψη 
της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες  δραστηριότητες  και  τη 
χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας”,  τις 
διατάξεις  της  οδηγίας  2006/70/ΕΚ  της 
Ευρωπαίκής  Επιτροπής,  οι  οποίες 
ενσωματώνονται  με  το  νόμο  3691/2008  (Α’ 
166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις 
του ν. 2331/1995 (Α’ 173), όπως ισχύουν. 

‐ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση 
για  κάποιο από  τα αδικήματα  της υπεξαίρεσης, 
της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας.  

‐iii.  Δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  κάποιο  από  τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με 
την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους 
δραστηριότητας. 

Β:  
1. Δεν  έχει  κηρυχθεί  έκπτωτος  με  αμετάκλητη 

απόφαση  από  σύμβαση  προμηθειών  ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

2.  Δεν  έχει  τιμωρηθεί  με  αποκλεισμό  με 
αμετάκλητη απόφαση από τους διαγωνισμούς 
προμηθειών  ή  υπηρεσιών  του  δημόσιου 
τομέα. 

 Γ:    1.  Η  Προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους 
όρους  της  παρούσας  Διακήρυξης  της  οποίας 
έλαβε  γνώση  και  ότι  αποδέχεται 
ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  

2. Παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα 
αποζημίωσης  για  απόφαση  του  Οργάνου 
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Λήψης  Αποφάσεων  της  Αναθέτουσα  Αρχή, 
ματαίωσης,  ακύρωσης  ή  διακοπής  του 
διαγωνισμού. 

4  Τα  Νομικά  Πρόσωπα  θα  υποβάλλουν  τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: Εάν 
ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο  του  ισχύοντος  καταστατικού  με  το ΦΕΚ 

στο  οποίο  έχουν  δημοσιευτεί  όλες  οι  μέχρι  την 
ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τροποποιήσεις 
αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ  στο  οποίο  έχει  δημοσιευτεί  το  πρακτικό  ΔΣ  ή 
απόφαση  των  εταίρων  περί  εκπροσώπησης  του 

ροσώπου νομικού π
4. Πρακτικό  Δ.Σ  περί  έγκρισης  συμμετοχής  στο 

διαγωνισμό,  στο  οποίο  μπορεί  να  περιέχεται  και 
εξουσιοδότηση  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το 
καταστατικό  του  υποψηφίου  αναδόχου)  για 
υπογραφή  και  υποβολή  Προσφοράς  σε  περίπτωση 
που δεν υπογράφει ο  ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του  φορέα  την  Προσφορά  και  τα  λοιπά 
απαιτούμενα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  και 
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος 

5. .Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής 
αρχής  περί  τροποποιήσεων  του  καταστατικού  /  μη 
λύσης  της  εταιρείας,  το  οποίο  πρέπει  να  έχει 
εκδοθεί  το  πολύ  τρείς  (3)  μήνες  πριν  από  την 
μερομηνία υποβολής των Προσφορών 

1.

2.
αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

άση 

 οποία και εκδίδεται το 
χετικό πιστοποιητικό. 

έρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να 
κα

μόσια 

η
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:  
 Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά,  
 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με β
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένα, από την
σ
 
Εάν ο προσφ

ταθέσει:  
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δη
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
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Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει 

λοδαπό  νομικό  πρόσωπο, 

επιπλέον να καταθέσει:  

• Για  κάθε  μέλος  της  Ένωσης/Κοινοπραξίας  όλα  τα 
Δικαιολογητικά  Συμμετοχής,  ανάλογα  με  την 
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ημεδαπό/  αλ
συνεταιρισμός).  

• Πράξη  του  αρμόδιου  οργάνου  κάθε  Μέλους  της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει 

υ Μέλους: 
πραξία, και 

ύ  των  μελών  της  Ένωσης/ 

 −  ν

ωσης/  Κοινοπραξίας στο σύνολο  της 

 − 
ν  των Μελών  της 

 − 
ρο  την  ευθύνη  για  την  εκπλήρωση  του 

 −  ν

η έγκριση του για τη συμμετοχή το
 − στην Ένωση/ Κοινο
  − στο Διαγωνισμό  

• Συμφωνητικό  μεταξ
Κοινοπραξίας όπου: 

 − να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,  
α αναγράφεται  και  να οριοθετείται με  τη μέγιστη 
δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και 
οικονομικό  αντικείμενο)  που  αναλαμβάνει  κάθε 
Μέλος  της Έν
Προσφοράς, 
να  δηλώνεται  ένα  Μέλος  ως  υπεύθυνο  για  το 
συντονισμό και  τη διοίκηση όλω
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 
να  δηλώνουν  από  κοινού  ότι  αναλαμβάνουν  εις 
ολόκλη
Έργου 
α ορίζεται  (με συμβολαιογραφική πράξη,  η οποία 
επίσης  προσκομίζεται)  κοινός  εκπρόσωπος  της 
Ένωσης/  Κοινοπραξίας  και  των  μελών  της  για  τη 
συμμετοχή  της  στο  Διαγωνισμό  και  την 
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επ σημαίνεται ότι : 
οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 3 του παραπάνω Πίνακα Δικαιολογητικών Συμμετοχής, πρέπει να 
φέρουν  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30)  ημερολογιακών  ημερών  πριν  από  την 
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  (σύμφωνα  με  το  ά

ι
• 

ρθρο  6  παρ.  1β  του  ΠΔ 

• 

μ σ

τον υποψήφιο Ανάδοχο 

118/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4250/2014).  
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  ένορκη  βεβαίωση  του  υποψήφιου  Αναδόχου  ή,  στα  κράτη 
όπου  δεν  προβλέπεται  Ένορκη  Βεβαίωση,  ε  υπεύθυνη  δήλω ή  του  υποψήφιου  Αναδόχου 
ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητική  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού 
οργανισμού  της  χώρας  του  υποψήφιου  Αναδόχου  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  το  αντίστοιχο 
περιεχόμενο.  Η  Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί  υποχρεωτικά από 
εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής‐ Τεχνικής Προσφοράς». 
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• Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου  .pdf και 
προσκομίζονται εγγράφως κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική  υποβολή  (με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα  προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά), πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι 

 και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 

οσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση 
του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν 

λ
εριλάβει εντός του εν λόγω φακέλου, συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες 

ψήφιο Ανάδοχο. 

ΑΠΟΜΠΗ»  θα  καταγραφεί  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  το  αντίστοιχο  κεφάλαιο  ή 
ενότητα  του  «Φακέλου  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης»  στο  οποίο  περιλαμβάνεται  το  απαιτούμενο 

απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

• Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής‐τεχνική  προσφορά»  που  έχουν  υποβληθεί  με  την  ηλεκτρονική 
προσφορά  και  απαιτούνται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι  :  η  εγγύηση συμμετοχής,  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από 
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

•  Κατά την υποβολή της πρ

εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

13.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  στον  οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός  οφείλει  να  υποβάλει 
ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος,  σε  μορφή  αρχείου.  pdf  και  σε  φάκελο  με  σήμανση 
«Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης»,  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής 
ειδοποίησης  που  του  αποστέλλεται  η εκτρονικά,  τα  ακόλουθα  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά.  Θα 
πρέπει επίσης να συμπ
κατά  περίπτωση  (σύμφωνα  με  τη  νομική  τους  μορφή),  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ακόλουθες 
επεξηγήσεις/οδηγίες: 
Στη  στήλη  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ»  περιγράφονται  τα  αντίστοιχα  δικαιολογητικά  που  θα 
πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά 
Στη  στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  όπου  έχει  συμπληρωθεί  η  λέξη  «ΝΑΙ»,  σημαίνει  ότι  το  αντίστοιχο 
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υπο
Στη  στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  σημειώνεται  η  απάντηση  του  υποψήφιου  Αναδόχου  που  έχει  τη  μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 
Στη  στήλη  «ΠΑΡ

δικαιολογητικό. 

13.1 ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με 
την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του  δραστηριότητας  για  κάποιο 
από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης, 

ΝΑΙ     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και 
για  τα  αδικήματα  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  43  παράγρ.  1  του 
Π.Δ.  60/2007  (ΦΕΚ  64/Α’/  16.03.2007)  περί  προσαρμογής  της 
Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ.  Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

3.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία κή υξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικ  αυτό πρέπει να ρ ό
έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

4.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  σε 
διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  και  παύσης  εργασιών.  Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

5.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το 
οποίο να προκύπτει ότι εναντίον του υποψήφιου Αναδόχου δεν έχει 
κινηθεί διαδικασία για θέση σε πτωχευτικό συμβιβασμό και παύση 
εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

6.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
αναγκαστική  διαχείριση.  Το  πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

7.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία  έσης  σε  αναγκαστική  διαχείριση.  ο  πιστοποιητικό 
αυτό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μή

θ Τ
νες  πριν  από  την 

ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

8.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγί νσης.  Το  πιστοποιητικό  υτό 
πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήν

α α
ες  πριν  από  την 

ΝΑΙ     
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία  θέσης  σε  προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης.  Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

λογ σης Διαγ  
από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιο ητικών κατακύρω  του  ωνισμού.

ΝΑΙ     

10. 

κ
  Προσφοράς  και  ότι  εξακολουθεί  να  παραμένει 

 Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι 
είναι  εγγεγραμμένος  στα  μητρώα  του  οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου  και  το ειδικό επάγγελμα 
του,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  εγγραφή  του,  ατά  την  ημέρα 
υποβολής  της
εγγεγραμμένος  μέχρι  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης 
ειδοποίησης. 

ΝΑΙ     

11.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  στην  οποία  ο  υποψήφιος 
Ανάδοχος  θα  δηλώνει  όλους  τους  οργανισμούς  κοινωνικής 
ασφάλισης  στους  οποίους  οφείλει  να  καταβάλει  εισφορές  για  το 
απασχολούμ νο από αυτόν προσωπικό.  ε

ΝΑΙ     

12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  δηλώνει  στην  Υπεύθυνη  Δήλωση  της 
προηγουμένης  παραγράφου,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά   την ημερομηνία κοινοποίησης 
της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ     

13.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις  του  έκδοσης  μετά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

14.  Έγγραφο  παροχής  ειδικής  πληρεξουσιότητας  προς  εκείνον  που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 1    

Σε  περίπτωση  που  ορισμένα  από  τα  πιο  πάνω  δικαιολογητικά  δεν  εκδίδονται  ή  δεν  καλύπτουν  στο 
σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με 
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 
βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή 
Βεβαίωση  θα  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  στον  οποίο  πρόκειται  να 

τός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

                                                

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εν

 
1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.  
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13.2 OΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.   Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ελλείψει  αυτού,  ισοδυνάμου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή  της  χώρας  καταγωγής ή προέλευσης  του προσώπου αυτού 
από  το οποίο  να προκύπτει ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχο  δεν  έχει   ς
καταδικαστεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής  του  δραστηριότητας  για  κάποιο  από  τα 
αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας,  δωροδοκίας  και  δόλια  χρεοκοπίας,  και  για  τα 
αδικήματα  που  προβλέπονται  στο  άρθρο 43  παράγρ. 1  του Π.Δ. 
60/2007  (ΦΕΚ  64/Α’/  16.03.2007)  περί  προσαρμογής  της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

2.   Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

3.   Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  ανάλογη  κατάσταση  που 
προβλέπεται  στο  δίκαιο  της χώρας  του.  Το  πιστοποιητικό  υτό   α
πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

4.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

5.   Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,  από  το  
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία  θέσης  σε  αναγκαστική  διαχείριση  ή  ανάλογη 
κατάσταση  που  προβλέπεται  στο  δίκαιο  της  χώρας  του.  Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ     

6.   Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 

ΝΑΙ     
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Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ανάλογη  κατάσταση 
που  προβλέπεται  στο  δίκαιο  της χώρας  του.  Το  πιστοποιητικό  
αυτό πρέπει  να έχει  εκδοθεί  το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από  την 
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7.   Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία  θέσης  σε  προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 
Το  πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6) 
μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

8.   Πιστοποιητικό  τ ς  αρμόδιας  αρχής  ή  ισοδύναμο  πιστοποιητικό η
της  χώρας  εγκατάστασης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι 
εγγεγραμμένος  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  /
Επαγγελματικού Μητρώου  και  το ειδικό επάγγελμα  του, από το 
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς  και  ότι  εξακολουθεί  να  παραμένει  εγγεγραμμένος 
μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ     

9.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν  1599/1986 ή ένορκ  δήλωση ενώπιον . η
αρμόδιας  αρχής  ή  συμβολαιογράφου  ή,  αν  στη  χώρα  του 
υποψήφιου  Αναδόχου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  δήλωση, 
υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην 
οποία  ο  Ανάδοχος  θα  δηλώνει  όλους  τους υποψήφιος 
οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  στους  οποίους  οφείλει  να 
καταβάλει  εισφορές  για  το  απασχολούμενο  από  αυτόν 
προσωπικό. 

ΝΑΙ     

10.   Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης  παραγράφου,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης  έκδοσης  μετά    την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ     

11.   Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος ως  προς  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

12.   Έγγραφο  παροχής  ειδικής  πληρεξουσιότητας  προς  εκείνον  που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 2    

                                                 
2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 
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Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται  ή  δεν  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή 
αποκλεισμού  να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 
δεν  προβλέπεται  Ένορκη  Βεβαίωση,  με  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  υποψήφιου  Αναδόχου  ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 
του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  θα  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο 
Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

1 ΠΑ 

Κατακύρωσης». 

3.3 ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩ

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από  το οποίο  να προκύπτει  ότι 
α)  ομόρρυθμοι  εταίροι  και  διαχειριστές  Ο.Ε.  και  Ε.Ε.  β) 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) 
οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  κάθε  άλλου  νομικού  προσώπου  δεν 
έχουν  καταδικαστεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας  για  κάποιο  από  τα 
αδικήματα  της υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας,  δωροδοκίας  και  δόλια χρεοκοπίας  και  για  τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1  του Π.Δ. 
60/2007  (ΦΕΚ  64/Α’/  16.03.2007)  περί  προσαρμογής  της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

2.   Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 
τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 
αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. 
τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ     

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
πτώχευση.  Το  πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το 
πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί  το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     
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5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
αναγκαστική διαχείριση.  Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει  να  έχει 
εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση.  Το  πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το 
πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης.  Το  πιστοποιητικό  αυτό 
πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

10.  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  από  το  οποίο  να  προκύπτει 
ότι  είναι  εγγεγραμμένος  στα  μητρώα  του  οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού  Μητρώου  και  το  ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 
την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  και  ότι  εξακολουθεί  να 
παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω 
έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ     

11.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  στην οποία  ο  νόμιμος 
εκπρόσωπος  του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους  τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 
από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ     
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12.  Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης  παραγράφου,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης  έκδοσης  μετά    την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

13.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις  του  έκδοσης  μετά    την  ημερομηνία  κοινοποίησης
της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

14.   Έγγραφο  παροχής  ειδικής  πληρεξουσιότητας  προς  εκείνον  που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  ΝΑΙ     

Σε  περίπτωση  που  ορισμένα  από  τα  πιο  πάνω  δικαιολογητικά  δεν  εκδίδονται  ή  δεν  καλύπτουν  στο 
σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με 
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 
βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή 
Βεβαίωση  θα  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  στον  οποίο  πρόκειται  να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».  

13.4 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
νόμιμοι  εκπρόσωποι  ή  διαχειριστές  δεν  έχουν  καταδικαστεί  για 
αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλια  χρεοκοπίας  και  για  τα  αδικήματα  που  προβλέπονται  στο 
άρθρο 43  παράγρ. 1  του Π.Δ. 60/2007  (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) 
περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ τρεις  (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

2.   Εφόσον  από  την  προσκόμιση  των  νομιμοποιητικών  εγγράφων
για  τη  λειτουργία  των  νομικών  προσώπων  έχει  υπάρξει 
οποιαδήποτε  αλλαγή  ή  τροποποίηση,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται 
να  προσκομίσει  με  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  και  τα 
σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ     

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
λειτουργεί νόμιμα.  

ΝΑΙ     
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Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
πτώχευση.  Το  πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το 
πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί  το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
αναγκαστική διαχείριση.  Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει  να  έχει 
εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση.  Το  πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το 
πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ     

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης.  Το  πιστοποιητικό  αυτό 
πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

10.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

11.  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  ή  ισοδύναμο  πιστοποιητικό 
της  χώρας  εγκατάστασης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι 
εγγεγραμμένος  στα  μητρώα  του  οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού  Μητρώου  και  το  ειδικό 

ΝΑΙ     
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Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 
την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  και  ότι  εξακολουθεί  να 
παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

12.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  στην  οποία  ο  νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  στους  οποίους  ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  καταβάλει  εισφορές  για  το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ     

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που 
ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δηλώνει  στην  Υπεύθυνη  Δήλωση  της 
προηγουμένης  παραγράφου,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης  έκδοσης  μετά  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

14.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι ενήμερος ως προς  τις φορολογικές 
υποχρεώσεις  του  κατά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού 

NAI     

15.   Έγγραφο παροχής  ειδικής  πληρεξουσιότητας  προς  εκείνον  που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 3    

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με 
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση  θα  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  στον  οποίο  πρόκειται  να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

13.5 ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

                                                 
3  Εφόσον  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  υποβάλει  τον  Φάκελο  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης    μέσω  Αντιπροσώπου  που  δεν  είναι  νόμιμος 
εκπρόσωπός του.  
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1.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ελλείψει  αυτού,  ισοδυνάμου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή  της  χώρας  καταγωγής ή προέλευσης  του προσώπου αυτού 
από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  ή 
διαχειριστές  του  νομικού  αυτού  προσώπου  δεν  έχουν 
καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής  του  δραστηριότητας  για  κάποιο  από  τα 
αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  απάτης,  εκβίασης,  πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας,  δωροδοκίας  και  δόλια  χρεοκοπίας  και  για  τα 
αδικήματα που προβλέπονται  στο άρθρο 43  παράγρ. 1  του Π.Δ. 
60/2007  (ΦΕΚ  64/Α’/  16.03.2007)  περί  προσαρμογής  της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα ή  το  έγγραφο αυτό πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ 
τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 
τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 
αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα  (π.χ. 
τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ  

3.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

4.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  ανάλογη  κατάσταση  που 
προβλέπεται  στο  δίκαιο  της  χώρας  του.  Το  πιστοποιητικό  αυτό 
πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την 
κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

5.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  
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6.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία  θέσης  σε  αναγκαστική  διαχείριση  ή  ανάλογη 
κατάσταση  που  προβλέπεται  στο  δίκαιο  της  χώρας  του.  Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

7.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  από  το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 
εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

8.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης    ή  ανάλογη  κατάσταση
που  προβλέπεται  στο  δίκαιο  της  χώρας  του..  Το  πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει  να έχει  εκδοθεί  το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από  την 
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

9.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,  από  το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία  θέσης  σε  προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης.  ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.. 
Το  πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6) 
μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ  

10.  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  ή  ισοδύναμο  πιστοποιητικό 
της  χώρας  εγκατάστασης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι 
εγγεγραμμένος  στα  μητρώα  του  οικείου 
Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού  Μητρώου  και  το  ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 
την  ημέρα  υποβολής  της  Προσφοράς  και  ότι  εξακολουθεί  να 
παραμένει  εγγεγραμμένος  μέχρι  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ  

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας  αρχής  ή  συμβολαιογράφου  ή,  αν  στη  χώρα  του 
υποψήφιου  Αναδόχου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  δήλωση, 
υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην 
οποία  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  υποψήφιου  Αναδόχου  θα 
δηλώνει  όλους  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  στους 
οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει  να  καταβάλει  εισφορές 
για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ  
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12.  

Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 
προηγουμένης  παραγράφου,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης  έκδοσης  μετά  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

13.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος ως  προς  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις  του  έκδοσης  μετά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης 
της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ     

14.  Έγγραφο  παροχής  ειδικής  πληρεξουσιότητας  προς  εκείνον  που 
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ     

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται  ή  δεν  καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή 
αποκλεισμού  να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση  του υποψήφιου Αναδόχου ή,  στα κράτη όπου 
δεν  προβλέπεται  Ένορκη  Βεβαίωση,  με  υπεύθυνη  δήλωση  του  υποψήφιου  Αναδόχου  ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 
του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  θα  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον  υποψήφιο 
Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

13.6 ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.   Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν 
όλα  τα  Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης,  ανάλογα  με  την 
περίπτωση  (ημεδαπό/  αλλοδαπό  φυσικό  πρόσωπο,  ημεδαπό/ 
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ     

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται 
από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf    και  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή  από  τον 
προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  κατακύρωση  της  προμήθειας  προσκομίζονται 
κατά  περίπτωση από αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή, στο 
πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΕΜΠ. 
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

13.7 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ /ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

13.7.1. Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 
•  Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  γλώσσα  άλλη,  εκτός  της  Ελληνικής,  θα  συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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•  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  κατακύρωση  της  προμήθειας  στον  προσφέροντα 
υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf  και  προσκομίζονται  κατά 
περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή.  Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.σ 

•  Επισημαίνεται ότι  τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή  τα άλλα στοιχεία  του φακέλου «Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης»  που  έχουν  υποβληθεί  ηλεκτρονικά  και  απαιτούνται  να  προσκομισθούν  στην 
αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω  αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και 
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια 
δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι  : πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

•  Τυχόν  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  υπογράφονται 
ψηφιακά από  τους έχοντες υποχρέωση προς  τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 

13.7.2. Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία  
•  Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

•  Η  κοινή  Προσφορά  υπογράφεται  υποχρεωτικά,  είτε  από  όλα  τα  μέλη  της  ένωσης,  είτε  από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

•  Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το 
χρόνο  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  τότε  εάν  οι  συμβατικοί  όροι  μπορούν  να  εκπληρωθούν  από  τα 
εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και 
να  παράγει  όλα  τα  έννομα  αποτελέσματά  της  με  την  ίδια  τιμή  και  όρους.  Η  δυνατότητα 
εκπλήρωσης  των  συμβατικών  όρων  από  τα  εναπομείναντα  Μέλη  θα  εξετασθεί  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα 
εναπομείναντα  Μέλη  δεν  επαρκούν  να  εκπληρώσουν  τους  όρους  της  Σύμβασης  τότε  αυτά 
οφείλουν  να  ορίσουν  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ  με  προσόντα  αντίστοιχα  του  Μέλους  που  αξιολογήθηκε 
κατά  τη  διάρκεια  του  Διαγωνισμού.  O  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ  ωστόσο,  πρέπει  να  εγκριθεί  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

14.ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τo αρθ. 157  του Ν.4281/14  (Φ.Ε.Κ. 160 Α΄/8‐8‐14) και την 
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια 
Υπηρεσία  Διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)  εργασίμων 
ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή.  Επομένως,  η  προσφορά  του  υποψήφιου  Αναδόχου  πρέπει 
υποχρεωτικά  και  με  ποινή  αποκλεισμού  να  συνοδεύεται  από  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του έργου (εκτός 
ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα 
ευρώ (2.710,00€). 
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Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή 
άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος‐μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, 
και  έχουν  σύμφωνα  με  τη  νομοθεσία  των  κρατών‐μελών  αυτό  το  δικαίωμα.  Οι  εγγυήσεις  μπορούν 
επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα‐μέρος 
διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία 
για  τις  Δημόσιες  Συμβάσεις  και  έχει  το  σχετικό  δικαίωμα  έκδοσης  εγγυήσεων. Μπορούν,  επίσης,  να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της 
Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Οι 
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα. 
 
Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος,  στον  οποίο  θα  κατακυρωθεί  το  Έργο,  αρνηθεί  να 
υπογράψει  εμπροθέσμως  τη  Σύμβαση  ή  να  καταθέσει  ‐προ  της  υπογραφής  της  Σύμβασης‐  την 
Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  17.1  ή  να 
εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο 
Διαγωνισμό,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  οπότε  η  Εγγύηση  Συμμετοχής  καταπίπτει  αυτοδικαίως  υπέρ  της 
Αναθέτουσα Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική  ισχύ δύο  (2) μήνες μετά τον χρόνο λήξης 
ισχύος  της  Προσφοράς,  ήτοι  31.12.2015  και  επιστρέφεται  στον  Ανάδοχο  του  Διαγωνισμού  με  την 
κατάθεση  από  αυτόν  της  Εγγύησης  Καλής  Εκτέλεσης.  Στους  δε  λοιπούς  υποψηφίους  Αναδόχους  η 
εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  εντός  τεσσάρων  (4)  ημερών από  την  κοινοποίηση σε αυτούς  είτε 
της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 
 
Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

15.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ‐ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15.1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* 
με  την  ένδειξη «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  ‐Τεχνική προσφορά»  και  (β)  ένας  (υπο)φάκελος*  με  την 
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

Α.  Περιεχόμενα  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής‐Τεχνική  προσφορά»  Στον 
(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής‐Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται τα 
νομιμοποιητικά  στοιχεία  και  άλλα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  του  προσφέροντα,  τα  οποία 
προσδιορίζονται  στις  παρ.  12‐Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  και  14‐Εγγύηση  Συμμετοχής  καθώς 
και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται 
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στην παρ. 15.2  

Β.  Περιεχόμενα  (υπο)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  Στον  (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη 
«Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  του  προσφέροντα,  όπως 
προσδιορίζεται στην παρ.15.3. 

Σε  περίπτωση  Ένωσης/  Κοινοπραξίας  πρέπει  να  αναγράφονται  η  πλήρης  επωνυμία  και  διεύθυνση, 
καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών 
της. 

15.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ ««ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ‐ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Στον  (υπό)  φάκελο «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής –  Τεχνική Προσφορά»,  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  
τα κάτωθι: 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή  αποκλεισμού,  τα  εξής  δικαιολογητικά,  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  σύμφωνα  με  το  ν. 
4155/13((ΦΕΚ/Α/29‐5‐2013)  και  το  άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και 
διαδικασίες  λειτουργίας  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
και  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  (βλ.  νομικό  πλαίσιο)  κατά  το  μέρος  που  δεν  έρχονται  σε 
αντίθεση  με  τις  διατάξεις  του  ως  άνω  νόμου  και  της  ως  άνω  απόφασης,  όπως  αναλυτικά 
περιγράφονται στις κατωτέρω ενότητες:  

• Δικαιολογητικά Συμμετοχής (παράγραφος 12) 
• Εγγύηση Συμμετοχής. (παράγραφος 14) 

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  προσφέροντος  στη 
διαγωνιστική  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf  και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή,  πλην  των ΦΕΚ.  (Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  στο  Πρωτόκολλο  της  υπηρεσίας  που 
διενεργεί  το  διαγωνισμό,  με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα  προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά).  
 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Οι  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  υπογράφονται  ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής‐τεχνική  προσφορά»  που  έχουν  υποβληθεί  με  την  ηλεκτρονική  προσφορά  και 
απαιτούνται  να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω  αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα  και  κατά συνέπεια  δεν φέρουν  την ψηφιακή  του υπογραφή. Ως  τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά  είναι:  η  εγγύηση  συμμετοχής,  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από  δημόσιες  αρχές  ή 
άλλους φορείς.  
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 
πτυχές των προσφορών. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, 
να  αντεπεξέλθει  πλήρως,  άρτια  και  ολοκληρωμένα,  στις  απαιτήσεις  του  υπό  ανάθεση  Έργου.  Ως 
ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να :  

• διαθέτει  εν  ισχύ,  πιστοποιημένη,  επαγγελματική  μεθοδολογία  στον  τομέα  της  διαχείρισης 
έργων  πληροφορικής,  ανάλυσης,  σχεδιασμού  και  ανάπτυξης  ή  παραμετροποίησης 
λογισμικού,  υλοποίησης  ή/και  ολοκλήρωσης  λύσεων  πληροφορικής,  εγκατάστασης 
λογισμικού και υλικού, υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάπλωσης και επί τω έργω υποστήριξης, και 
παραγωγικής  λειτουργίας  (υπηρεσίες  συντήρησης,  υποστήριξης  και  διαχείρισης  της 
λειτουργίας) πληροφορικών συστημάτων 

• διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με 
αρμοδιότητα  την  Διαχείριση  Έργων,  την  Ανάπτυξη  Εφαρμογών  Πληροφορικής,  την 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής, ή 
ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής 
ενός Έργου πληροφορικής. 

• Συγκεκριμένα, ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής ορίζεται η υλοποίηση αντιστοίχων έργων 
σε τουλάχιστον 2 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, oλοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η 
εντός  των  προδιαγραφών  ποιότητας,  ολοκλήρωση  των  αντίστοιχων  Έργων,  τα  οποία, 
προσέθεσαν  την  αναμενόμενη  προστιθέμενη  αξία  στον  πελάτη  σε  σχέση  δηλ.  με  τους 
αρχικούς στόχους (scope), υπό τους οποίους, του ανατέθηκε το Έργο.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα 
στοιχεία τεκμηρίωσης 

1. Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,  
- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 
- προϊόντα και υπηρεσίες  
- μεθοδολογίες,  εργαλεία  και  τεχνικές  που  χρησιμοποιεί  με  σαφή  αναφορά  στις  οντότητες  (π.χ. 

Τμήματα,  Μονάδες,  Υπηρεσίες)  οι  οποίες  καλύπτουν  την  ανωτέρω  Ελάχιστη  Προϋπόθεση 
Συμμετοχής. 

2. Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών 
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συστημάτων. Σχετική τεκμηρίωση αποτελεί το πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Το πιστοποιητικό επί ποινή απόρριψης θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα υποβολής της Προσφοράς. 

3. Κατάλογο  με  τα  κυριότερα  έργα  που  εκτέλεσε  κατά  πέντε  (5)  τελευταία  έτη,  ιδίως  δε  των 
ανάλογων  (σε  φυσικό  αντικείμενο,  δηλαδή  Ακαδημαϊκά  Ιδρύματα  της  τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης) με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. 

 
Τεχνική Προσφορά 
Η  Τεχνική  Προσφορά  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  στην  τεχνική  του 
προσφορά  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία.Από  το  σύστημα  εκδιδεται 
ηλεκτρονικά απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
 
Oι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική προσφορά τους, τον παρακάτω πίνακα 
συμμόρφωσης συμπληρωμένο και ότι απαιτείται εξ αυτού ως συμπληρωματικό υλικό τεκμηρίωσης 
και συμμόρφωσης.  

15.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

A.   ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ (DATA BASE, 
APPLICATION SERVER)  

Τεμάχια 2   

A.1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ  ΝΑΙ  

  Επίδοση SPECint_rate2006 που θα 
τεκμηριώνεται από μετρήσεις του 
οργανισμού Standard Performance 
Evaluation Corporation ‐ SPEC ή του 
κατασκευαστή 

>=280  

  Έτος Κυκλοφορίας  >=2014  
A.2. ΜΝΗΜΗ  ΝΑΙ  
  Χωρητικότητα   >=64 GB  
  Τύπος  DDR 3  

  Ταχύτητα διαύλου  1600 Mhz  
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A.3. ΕΛΕΓΚΤΗΣ RAID  ΝΑΙ  
  Δυνατότητες  Υποστήριξη  >=6 δίσκων 

SAS, 3 σε ρύθμιση RAID 
5 & 1 σε on‐line spare 

 

A.4. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ   ΝΑΙ  
  Σύνδεση  SAS  
  Χωρητικότητα   4X600 Gb  
  Ταχύτητα περιστροφής  15000  
A.5. ΘΗΚΗ  ΝΑΙ  
  Είδος  Full Tower  
  Τροφοδοτικό  2X1500 Watt Hot plug 

(το 1 εφεδρικό) 
 

A.6. ΜΗΤΡΙΚΗ  ΝΑΙ  
  Θέσεις επεξεργαστών >=2  
  Θέσεις Μνήμης  >=8   
  Δυνατότητα Αποθήκευσης  6X3.5" SAS  
  Δίαυλοι Επικοινωνίας  
     >=6 PCI E  
  Έξοδοι  >= 1 RG45  
    >= 1 Serial  
    >=6 USB 2.0 ή ανώτερο 

πρωτόκολλο σύνδεσης 
 

  Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 
10/100/1000 

ΝΑΙ  

A.7. ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ  ΝΑΙ  
A.8. ΠΟΝΤΙΚΙ  ΝΑΙ  
  Σύνδεση  USB/PS2  
  Τύπος  Οπτικό   
A.9. ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΝΑΙ  
  Σύνδεση  PCIe  
  Ταχύτητα  10/100/1000 Μbits   
A.10. DVD‐RW   
  Σύνδεση  IDE/SATA  
  Ταχύτητα dvd Εγγρ./Επανεγγρ./Ανάγν. 8X8X8, διπλής 

εγγραφής 
 

A.11. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  ΝΑΙ  
 

Λειτουργικό 

Windows Server 2012  
Std R2 ‐ 
προεγκατεστημένο και 
5 άδειες clients 
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A.12. ΛΟΙΠΑ   
  Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία 

κατασκευής  NAI   

  Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση 
τους τελευταίους 12 μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

NAI 

 

A.13. ΕΓΓΥΗΣΗ  3 έτη  
  Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα 

(κεντρική μονάδα, οθόνη, κλπ) να 
προέρχονται από την ίδια 
κατασκευάστρια εταιρεία που θα 
αναγράφεται εμφανώς πάνω σ’ αυτά και 
στα κιβώτια όπου θα είναι 
συσκευασμένα. Το σύνολο του 
συστήματος να είναι συναρμολογημένο 
από το εργοστάσιο κατασκευής του 
μικροϋπολογιστή, εγκεκριμένο και 
πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια 
εταιρεία και να υπάρχει ειδική ένδειξη 
που να το βεβαιώνει.  ΝΑΙ 

 

  Η εγγύηση καλύπτει το σύνολο του 
συστήματος και τα επί μέρους τμήματα  ΝΑΙ 

 

  Αν απαιτηθεί αντικατάσταση και δεν 
υποστηρίζεται πλέον το υπό 
αντικατάσταση μέρος, θα αντικαθίσταται 
με νεότερο χωρίς επιβάρυνση  ΝΑΙ 

 

  Έξοδα μεταφοράς, τοποθέτησης, 
συντήρησης εξοπλισμού ή τμημάτων του 
βαρύνουν τον προμηθευτή  ΝΑΙ 

 

B.   ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

B.1. Υποσύστημα  Διαχείρισης  Δεδομένων 
Φοιτητών  καθώς  και  Προγραμμάτων 
Σπουδών 

 

B.1.1. Διαχείριση  δεδομένων  προπτυχιακών  και 
μεταπτυχιακών  φοιτητών  (Παράρτημα  Α, 
Ενότητα 6.1.1.) Βλ. αναλυτικά § 6.1.1  

ΝΑΙ  

B.1.2. Διαχείριση εγγραφής νέων φοιτητών και 
διαχείρισης προσωπικών στοιχείων 
(Παράρτημα Α, Ενότητα 6.1.2) βλ. 
αναλυτικά §6.1.2 

ΝΑΙ  

B.1.3. Διαχείριση  στοιχείων  μαθημάτων
(Παράρτημα  Α,  Ενότητα  6.1.3)    βλ. 
αναλυτικά § 6.1.3 

ΝΑΙ  
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B.1.4. Καταγραφή των μεταβολών της 
σπουδαστικής κατάστασης των φοιτητών 
(Παράρτημα Α, Ενότητα 6.1.4)   βλ. 
αναλυτικά §6.1.4 

ΝΑΙ  

B.1.5. Δηλώσεις  και  εισαγωγή  βαθμολογίας 
(Παράρτημα  Α,  Ενότητα  6.1.5)    βλ. 
αναλυτικά §6.1.5 

ΝΑΙ  

B.1.6. Πρόγραμμα σπουδών, στοιχεία 
μαθημάτων, διπλωματικές εργασίες 
(Παράρτημα Α, Ενότητα 6.1.6)   Βλ. 
αναλυτικά §6.1.6 

ΝΑΙ  

B.1.7. Έκδοση Πιστοποιητικών, Διαχείριση 
Αναφορών (Παράρτημα Α, Ενότητα 6.1.7)   
Βλ. αναλυτικά §6.1.7 

ΝΑΙ  

B.1.8. Ανακήρυξη  Διπλωματούχων  (Παράρτημα 
Α, Ενότητα 6.1.8)  Βλ. αναλυτικά §6.1.8 

ΝΑΙ  

B.1.9. Διαχείριση Δεδομένων μεταπτυχιακών 
φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων  
(Παράρτημα Α, Ενότητα 6.1.9)  Βλ. 
αναλυτικά § 6.1.9 

ΝΑΙ  

B.2. Υποσύστημα διαχείρισης ροών εργασιών 
φοιτητολογίου (Παράρτημα Α, Ενότητα 
6.2)   Βλ. αναλυτικά §6.2 

ΝΑΙ  

B.2.1. Ο χρήστης βλέπει τις ροές εργασίας που 
τον αφορούν και τις λειτουργίες που 
μπορεί να επιτελέσει (προσωποποίηση 
του περιβάλλοντος εργασίας) 

ΝΑΙ  

B.2.2. Το  σύστημα  να  διαθέτει  μηχανισμό 
αποστολής  και  λήψης  ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων 

ΝΑΙ  

B.2.3. Να παρέχεται σύνδεση με το Ηλεκτρονικό 
Πρωτόκολλο του κάθε Τμήματος  

ΝΑΙ  

B.2.4. Δυνατότητα εμφάνισης του ιστορικού 
μίας ροής εργασίας. 

ΝΑΙ  

B.2.5. Προσθήκη σημειώσεων–σχολίων, 
υπογραμμίσεων και επισυνάψεων σε 
οποιαδήποτε εργασία της ροής εργασιών 

ΝΑΙ  

B.2.6. Το σύστημα υποστηρίζει την εκτέλεση 
αυτόματων ενεργειών (π.χ. αυτόματη 
αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου). 

ΝΑΙ  

B.2.7. Το σύστημα παρέχει γραφικό Web 
περιβάλλον, στο οποίο σχεδιάζονται και 
τροποποιούνται οι ροές εργασιών. 

ΝΑΙ  
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B.2.8. Το web σχεδιαστικό εργαλείο ροών 
πρέπει να παρέχει περιβάλλον όπου ο 
χρήστης θα βλέπει την ροή εργασίας 
τουλάχιστον σε μία από τις παρακάτω 
διαφορετικές μορφές: Γραφική 
αναπαράσταση της ροής εργασίας ή Λίστα 
με όλα τα στοιχεία της ροής εργασίας ή 
XML μορφή της ροής εργασίας 

ΝΑΙ  

B.2.9. Υποστήριξη τεχνολογίας XML στις ροές 
εργασιών. Οι ροές εργασιών να μπορούν 
να αναπαρασταθούν ως XML αρχεία. 

ΝΑΙ  

B.2.10. Υποστήριξη καθορισμού βήματος για 
σύνδεση με το Υποσύστημα Πρωτοκόλλου

ΝΑΙ  

B.2.11. Υποστήριξη καθορισμού βήματος για 
εκτέλεση κώδικα μέσω web services 

ΝΑΙ  

B.2.12. Υποστήριξη  ορισμού  συνημμένων 
(attachments)  σε  κάθε  βήμα  (task)  των 
ροών εργασίας. 

ΝΑΙ  

B.2.13. Η  πρόσβαση  των  χρηστών  των 
Γραμματειών γίνεται μέσω web γραφικού 
περιβάλλοντος  

ΝΑΙ  

B.2.14. Ο χρήστης βλέπει τις ροές εργασίας που 
τον αφορούν και τις εργασίες που πρέπει 
να εκτελέσει ή αυτές που εκκρεμούν που 
μπορεί να επιτελέσει (προσωποποίηση 
περιβάλλοντος εργασίας).  

ΝΑΙ  

B.2.15. Το σύστημα παρέχει δυνατότητα 
τροποποίησης των ροών εργασιών από 
τους διαχειριστές των ροών 
(workflow/process managers). 

ΝΑΙ  

B.2.16. Το σύστημα επιτρέπει την 
παρακολούθηση της κατάστασης και ροής 
των εργασιών και τη διεκπεραίωση των 
εργασιών σε επίπεδο χρήστη. 

ΝΑΙ  

B.2.17. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα να 
εμφανίζονται σε κατάλληλο 
διαμορφωμένο περιβάλλον στοιχεία για 
κάθε βήμα των ροών εργασίας, π.χ. 
περιγραφή, κατάσταση, ημνια 
ολοκλήρωσης, υπεύθυνος κλπ 

ΝΑΙ  
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B.2.18. Σε κάθε διακοπή στην εκτέλεση μίας 
εργασίας (π.χ. λόγω αστοχίας του 
συστήματος) κατά την επανεκκίνηση του 
συστήματος, κάθε στιγμιότυπο 
οποιασδήποτε ροής εργασίας, το οποίο 
εκτελούνταν κατά την εμφάνιση του 
προβλήματος, να συνεχίζει κανονικά από 
το σημείο στο οποίο διακόπηκε, εφόσον 
αυτό είναι εφικτό. 

ΝΑΙ  

B.3. Υποσύστημα προεγραφών φοιτητών
(Παράρτημα Α, Ενότητα 6.3)   Βλ. 
αναλυτικά §6.3 

ΝΑΙ  

B.4. Υποσύστημα Κεντρικής Υπηρεσίας 
(Παράρτημα Α, Ενότητα 6.4)   Βλ. 
αναλυτικά §6.4 

ΝΑΙ  

B.4.1. Αναζήτηση φοιτητών συνολικά στις ΒΔ 
του ΟΠΣ βάσει συγκεκριμένων πεδίων 
ώστε να επιστρέφει τα στοιχεία των 
φοιτητών ανεξαρτήτως του τμήματος στο 
οποίο ανήκουν 

ΝΑΙ  

B.4.2. Προβολή της καρτέλας του φοιτητή με τα 
προσωπικά και τα φοιτητικά του στοιχεία 
χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας τους 

ΝΑΙ  

B.4.3. Εμφάνιση των δηλώσεων μαθημάτων ανά 
φοιτητή 

ΝΑΙ  

B.4.4. Εμφάνιση καρτέλας βαθμολογίας 
μαθημάτων ανά φοιτητή, βαθμολογίες 
εξετάσεων που έχει συμμετάσχει ο κάθε 
φοιτητής 

ΝΑΙ  

B.4.5. Εμφάνιση οριστικοποιημένων 
βαθμολογιών εξετάσεων μαθημάτων 
χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας. 

ΝΑΙ  

B.4.6. Έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και 
αναλυτικών βαθμολογιών για φοιτητές 

ΝΑΙ  

B.4.7. Εμφάνιση των αιτήσεων των φοιτητών 
από Web που εκκρεμούν ανεξάρτητα από 
το τμήμα που ανήκουν 

ΝΑΙ  

B.4.8. Ολοκλήρωση των αιτήσεων φοιτητών που 
εκκρεμούν με την έκδοση των αιτούμενων 
πιστοποιητικών και ταυτόχρονη 
ενημέρωση του συστήματος φοιτητών 
σχετικά με την ολοκλήρωση της εργασίας 

ΝΑΙ  

B.4.9. Δημιουργία λογαριασμών φοιτητών και 
εκτύπωση των στοιχείων αυτών για κάθε 
φοιτητή μετά την ολοκλήρωση της 
εγγραφής του 

ΝΑΙ  
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B.5. Υποσύστημα Διαχείρισης του Χρονικού 
Προγραμματισμού Αιθουσών Βλ. 
αναλυτικά (Παράρτημα Α, Ενότητα 6.5)  
§6.5 

ΝΑΙ  

B.6. Υποσύστημα Αιτούντων φοιτητών Βλ. 
αναλυτικά (Παράρτημα Α, Ενότητα 6.6)  
§6.6 

ΝΑΙ  

B.6.1. Αιτήσεις φοιτητών (εκτός της 
ταυτοποίησης περιλαμβάνει όλη τη 
διαδικασία αιτήσεων φοιτητών, την 
επεξεργασία εντύπων και τις φόρμες 
αποστολής στοιχείων, την υποβολή τυχόν 
δικαιολογητικών) 

ΝΑΙ  

B.6.2. Αιτήσεις φοιτητών για εγγραφή σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με 
αυτόματη ενημέρωση αποτελέσματος 
μέσω web, email ή sms 

ΝΑΙ  

B.6.3. Αυτόματη εισαγωγή φοιτητών σε τμήματα 
και προγράμματα σπουδών μετά από 
ηλεκτρονική διαδικασία αίτησης 
εισαγωγής 

ΝΑΙ  

B.7. Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών 
(Παράρτημα Α, Ενότητα 6.7)   Βλ. 
αναλυτικά §6.7 

ΝΑΙ  

B.7.1. Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει 
δυνατότητες σύνδεσης με την Υπηρεσία 
Καταλόγου (LDAP) και SSO του 
Ακαδημαϊκού Ιδρύματος με δυνατότητα 
ενημέρωσης της ιδιότητας με βάση την 
κατάσταση φοίτησης και των στοιχείων 
επαφής 

ΝΑΙ  

B.8. Υποσύστημα Διαχείρισης Αναφορών 
Εκτύπωσης (Παράρτημα Α, Ενότητα 6.8)   
Βλ. αναλυτικά §6.8 

ΝΑΙ  

B.8.1. Παραμετρικός σχεδιασμός νέων 
προτύπων εκτυπώσεων με όλα τα πεδία 
των πινάκων της Βάσης Δεδομένων 

ΝΑΙ  

B.8.2. Δυνατότητα χρήσης συγκεντρωτικών 
συναρτήσεων, αθροίσματος, μέσου όρου, 
συχνότητας κλπ 

ΝΑΙ  

B.8.3. Υποστήριξη «μάσκας» κωδικού ώστε να 
είναι εφικτή η ανάκτηση 
συγκεντρωτικών/αναλυτικών στοιχείων 
ανά Σχολή/Έτος κλπ. 

ΝΑΙ  

B.8.4. Υποστήριξη  δυναμικών  φίλτρων  για 
κάθε αναφορά (report). 

ΝΑΙ  
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B.8.5. Δυνατότητα εκτύπωσης όλων των 
αναφορών (reports) εκτός του τοπικού 
υπολογιστή και σε εφαρμογές 
αυτοματισμού γραφείου 

ΝΑΙ  

B.8.6. Έκδοση δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου ΝΑΙ  
B.8.7. Έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας 

Ασφάλισης για φοιτητές 
ΝΑΙ  

B.8.8. Έκδοση τίτλων σπουδών σύμφωνα με 
υποδείγματα που θα προσκομίσει το 
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα 

ΝΑΙ  

B.9. Υποσύστημα Λήψης Εγγραφών από 
εξωτερικό αρχείο(Παράρτημα Α, Ενότητα 
6.9)   Βλ. αναλυτικά §6.9 

ΝΑΙ  

B.10. Υποσύστημα Εξυπηρέτησης Φοιτητών 
μέσω διαδικτύου (Παράρτημα Α, Ενότητα 
6.10)   Βλ. αναλυτικά §6.10 

ΝΑΙ  

B.10.1. Εγγραφές στα ακαδημαϊκά Τμήματα 
εισερχομένων φοιτητών μέσω εξετάσεων 

ΝΑΙ  

B.10.2. Αυτόματη εισαγωγή φοιτητών σε τμήματα 
και προγράμματα σπουδών μετά από 
ηλεκτρονική διαδικασία αίτησης 
εισαγωγής 

ΝΑΙ  

B.10.3. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στην 
υπηρεσία 

ΝΑΙ  

B.10.4. Εμφάνιση δηλώσεων μαθημάτων, της 
τρέχουσας και των προηγούμενων 
ακαδημαϊκών περιόδων 

ΝΑΙ  

B.10.5. Δυνατότητα δημιουργίας νέας δήλωσης ΝΑΙ  
B.10.6. Δηλώσεις συγγραμμάτων με 

προσυμπληρωμένα δεδομένα, ανάλογα 
με το πρόγραμμα σπουδών που 
ακολουθεί ο φοιτητής – διασύνδεση με 
Εύδοξο 

ΝΑΙ  

B.10.7. Υποστήριξη δυνατότητας αλλαγής της 
δήλωσης μαθήματος μέσω ειδικών 
παραμέτρων 

ΝΑΙ  

B.10.8. Εμφάνιση προγράμματος σπουδών 
φοιτητή και των αντίστοιχων μαθημάτων 

ΝΑΙ  

B.10.9. Εμφάνιση προγράμματος διδασκαλίας 
μόνο για τα μαθήματα που έχει δηλώσει ο 
φοιτητής 

ΝΑΙ  

B.10.10 Εμφάνιση προγράμματος εξετάσεων 
μαθημάτων στις οποίες έχει δηλώσει ότι 
θα συμμετάσχει ο φοιτητής. 

ΝΑΙ  
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B.10.11 Εμφάνιση καρτέλας βαθμολογίας 
μαθημάτων του φοιτητή με στοιχεία 
χρέωσης, βαθμολογίας και εξετάσεων, με 
δυνατότητες προβολής των μαθημάτων 
κατά τίτλο, έτος, εξάμηνο, τύπο 

ΝΑΙ  

B.10.12 Αποστολή αιτήσεων πιστοποιητικών και 
παροχών προς τη Γραμματεία 

ΝΑΙ  

B.10.13 Εμφάνιση κατάστασης των αιτήσεων που 
έχουν υποβληθεί 

ΝΑΙ  

B.10.14 Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών σε 
μορφή pdf 

ΝΑΙ  

B.10.15 Εμφάνιση των υποτροφιών – βραβείων 
που έχει λάβει ο φοιτητής 

ΝΑΙ  

B.10.16 Αιτήσεις φοιτητών για εγγραφή σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με 
αυτόματη ενημέρωση αποτελέσματος 
μέσω web, email ή sms 

ΝΑΙ  

B.11. Υποσύστημα Εξυπηρέτησης Διδασκόντων 
μέσω διαδικτύου (Παράρτημα Α, Ενότητα 
6.11)   Βλ. αναλυτικά §6.11 

ΝΑΙ  

B.11.1. Συμπλήρωση βαθμολογίου από αρχείο 
(υποστήριξη τουλάχιστον αρχεία Excel, 
κειμένου txt tab delimited) 

ΝΑΙ  

B.11.2. Εξαγωγή βαθμολογίων σε λογιστικό 
φύλλο (Excel κλπ) 

ΝΑΙ  

B.11.3. Υποστήριξη μοναδικού αριθμού ελέγχου 
για κάθε αποστολή βαθμολογίας, ο 
οποίος θα προκύπτει από τους βαθμούς 
της αποστολής ώστε να ελεγχθεί η 
εγκυρότητα των βαθμών από τη 
Γραμματεία 

ΝΑΙ  

B.11.4. Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων 
εξεταστικής περιόδου 

ΝΑΙ  

B.11.5. Δυνατότητα καταχώρησης ανακοινώσεων, 
οι οποίες σχετίζονται με τα μαθήματα και 
είναι ορατές από άλλες εφαρμογές και 
υπηρεσίες όπως «Υποσύστημα 
εξυπηρέτησης φοιτητών μέσω 
διαδικτύου»  

ΝΑΙ  

B.11.6. Δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων, 
οι οποίες σχετίζονται με τα μαθήματα και 
είναι ορατές από άλλες εφαρμογές και 
υπηρεσίες όπως «Υποσύστημα 
εξυπηρέτησης φοιτητών μέσω 
διαδικτύου» 

ΝΑΙ  
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B.11.7. Εμφάνιση ημερολόγιου προγράμματος 
διδασκαλίας των μαθημάτων που 
διδάσκει ο διδάσκοντας για την τρέχουσα 
ακαδημαϊκή περίοδο 

ΝΑΙ  

B.11.8. Δυνατότητα αλλαγής κωδικού πρόσβασης 
διδάσκοντα 

ΝΑΙ  

B.11.9. Στοιχεία μαθήματος και διδασκαλίας  ΝΑΙ  
B.11.10 Αριθμός φοιτητών (αριθμός 

εγγεγραμμένων, επιτυχόντων στις 
εξετάσεις) 

ΝΑΙ  

B.11.11 Εξεταστικές περίοδοι μαθήματος, από 
όπου γίνεται η εισαγωγή της βαθμολογίας

ΝΑΙ  

B.11.12 Ορισμός μέγιστου επιτρεπτού αριθμού 
απουσιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος, διαχείριση απουσιών 

ΝΑΙ  

B.11.13 Εισαγωγή ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων ΝΑΙ  
B.11.14 Στατιστικά εξετάσεων ΝΑΙ  
B.11.15 Αυτόματη ενημέρωση διδασκόντων για 

ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων 
ΝΑΙ  

B.11.16 Δημιουργία Προγράμματος Σπουδών με 
συμμετοχή διδασκόντων και Γραμματείας 

ΝΑΙ  

B.11.17 Υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών και 
υποδομής PKI 

ΝΑΙ  

B.12. Υποσύστημα διαχείρισης στατιστικών 
στοιχείων (Παράρτημα Α, Ενότητα 6.12)   
Βλ. αναλυτικά §6.12 

ΝΑΙ  

B.13. Υποσύστημα διαχείρισης των 
συγγραμμάτων (Παράρτημα Α, Ενότητα 
6.13)  Βλ. αναλυτικά §6.13 

ΝΑΙ  

B.13.1. Θα διασυνδέεται με το κεντρικό σύστημα 
διανομής συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ και θα 
λαμβάνει υπόψη του όλες τις 
προϋποθέσεις και περιορισμούς επιλογής 
μαθημάτων που ισχύουν σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν οι 
φοιτητές. 

ΝΑΙ  

B.14. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας για τη 
Σίτιση, Στέγαση και Περίθαλψη 
(Παράρτημα Α, Ενότητα 6.14)  Βλ. 
αναλυτικά §6.14 

ΝΑΙ  

C.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΝΑΙ  
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C.1. Η τοπολογία του συστήματος πρέπει να 
αποτελείται 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. 

ΝΑΙ  

C.2. Στους εξυπηρετητές θα απενεργοποιηθεί 
κάθε λειτουργία και εφαρμογή του 
Λειτουργικού Sυστήματος που δεν είναι 
απαραίτητη (OS hardening) 

ΝΑΙ  

C.3. 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 δεδομένω

ΝΑΙ  

C.4. 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 εργαλείο, που θα προσφερθεί 
από τον Ανάδοχο 

ΝΑΙ  

C.5. Ορισμός ασφάλειας επιπέδου βάσης 
δεδομένων, δηλαδή ορισμός 
δικαιωμάτων ανά χρήστη και ανά 
αντικείμενο της βάσης δεδομένων 
(πίνακες, indexes, views, κλπ) 

ΝΑΙ  

C.6. Ορισμός ασφάλειας επιπέδου εφαρμογής, 
δηλαδή ορισμός δικαιωμάτων ανά χρήστη 
και ανά αντικείμενο της εφαρμογής 
(φόρμες, reports, κλπ) 

ΝΑΙ  

C.7. 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. 

ΝΑΙ  
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C.8. Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει 
κρυπτογράφηση εγγράφων, ψηφιακή 
υπογραφή εγγράφων είτε μέσω δημόσιου 
κλειδιού (πιστοποιητικά που εκδίδονται 
για τους φοιτητές) είτε μέσω και 
προσωπικού κλειδιού για την 
κρυπτογράφηση βαθμολογιών ή 
αιτήσεων από τα μέλη εκπαιδευτικού 
προσωπικού. 

ΝΑΙ  

C.9. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα 
αυθεντικοποίησης των χρηστών με χρήση 
ψηφιακών πιστοποιητικών Η 
αυθεντικοποίηση με χρήση ψηφιακών 
πιστοποιητικών αξιοποιεί την υποδομή 
που παρέχουν τα υφιστάμενα συστήματα 
LDAP και PKI.. 

ΝΑΙ  

C.10. Κρυπτογράφηση εγγράφων, ψηφιακή 
υπογραφή εγγράφων είτε μέσω δημόσιου 
κλειδιού (πιστοποιητικά που εκδίδονται 
για τους φοιτητές) είτε μέσω και 
προσωπικού κλειδιού για την 
κρυπτογράφηση βαθμολογιών ή 
αιτήσεων από τα μέλη εκπαιδευτικού 
προσωπικού 

ΝΑΙ  

C.11. Δυνατότητα ενεργοποίησης πλήρους και 
διαφανούς κρυπτογράφησης δεδομένων 
(π.χ. ενεργοποίηση MS SQL built‐in 
encryption). Ο Ανάδοχος πρέπει να 
εγγυηθεί την ικανοποιητική απόδοση  των 
προσφερόμενων εφαρμογών του σε 
συνθήκες πραγματικού χρόνου 
(κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση 
των δεδομένων on‐the‐fly). 

ΝΑΙ  

D.   ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ   
D.1. Κάλυψη των προδιαγραφών 

Διαλειτουργικότητας  µε άλλα συστήματα 
του Δημοσίου Τομέα, όπως: 
• προδιαγραφές  του  Ελληνικού 

Π∆Η∆  
• τις απαιτήσεις 

διαλειτουργικότητας και 
μελλοντικής επικοινωνίας με την 
πύλη ΕΡΜΗΣ 
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D.2. Η πλατφόρμα διασυνδεσιμότητας να 
χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες 
βασισμένες σε web services και να δίνει 
τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών σε 
όλα τα γνωστά περιβάλλοντα ανάπτυξης 
συστημάτων. 

 

D.3. Υποστήριξη διαχείρισης οποιουδήποτε 
δεδομένου για διάβασμα, εισαγωγή, 
διαγραφή και μεταβολή, μέσω 
ενσωματωμένης λειτουργικότητας του 
Εξυπηρετητή Εφαρμογών (Application 
Server) της εφαρμογής 

 

D.4. Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να 
επικοινωνήσει με άλλες εφαρμογές οι 
οποίες πρόκειται στο μέλλον να 
αναπτυχθούν από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα  
με Web Services 

 

E.   ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ  
E.1. Τα interfaces για συστήματα 

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e‐Mail) 
πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο 
SMTP/MIME για μεταφορά μηνυμάτων 
(message transport) και το POP3 ή IMAP 
για την ανεύρεση/ανάκληση θυρίδων 
(mailbox retrieval). Το S/MIME V3 πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια των 
μηνυμάτων εκτός και εάν υπάρχουν άλλες 
ειδικές κυβερνητικές απαιτήσεις 
ασφαλείας. 

ΝΑΙ  

E.2. Υπηρεσίες βασισμένες στο Web θα πρέπει 
να υλοποιούνται με το πρωτόκολλο SOAP, 
το πρότυπο καταλόγου UDDI και το 
πρότυπο περιγραφής υπηρεσιών WSDL. 

ΝΑΙ  

E.3. XML και XML schemas για ολοκλήρωση 
δεδομένων 

ΝΑΙ  

E.4. XSL για μετασχηματισμό δεδομένων (Data 
Transformation) 

ΝΑΙ  
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E.5. Όλες οι υλοποιήσεις XML θα πρέπει να 
αναπτύσσονται έτσι ώστε να ικανοποιούν 
τις οδηγίες και τα πρότυπα του World 
Wide Web Consortium (W3C – 
http://www.w3c.org). Τα συστήματα 
πληροφορικής του Δημοσίου θα πρέπει 
να βασίζονται στις σχετικές προδιαγραφές 
του W3C. Να αποφευχθεί η χρήση 
επεκτάσεων που δεν έχουν κατατεθεί στο 
W3C ειδικά σε σημεία που αφορούν στη 
διαλειτουργικότητα.  

ΝΑΙ  

E.6. H ανάπτυξη directory services και 
σχετικών interfaces θα πρέπει να 
βασίζεται σε LDAPv3, εκτός από τα Web‐
based transactions με SOAP όπου θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται το UDDI. 

ΝΑΙ  

F.   Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων  NAI  
F.1. Πλήρης  συμμόρφωση  με  τις  απαιτήσεις 

που τίθενται στο Παράρτημα Α, Ενότητα 
13 Βλ. αναλυτικά §13 

NAI  

F.2. Να  περιγραφεί  η  μεθοδολογία  σύμφωνα 
με  την  οποία  θα  γίνει  η  μετάπτωση 
δεδομένων. 

ΝΑΙ  

F.3. 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  

F.4. Πλήρης μετάπτωση δεδομένων όλων των 
προηγούμενων ετών από το υφιστάμενο 
στο νέο σύστημα με έλεγχο της ορθότητας 
του αποτελέσματος  

ΝΑΙ  

G.   Υπηρεσίες  Εκπαίδευσης  –Τεκμηρίωσης
(Παράρτημα  Α,  Ενότητα  14)  Βλ. 
αναλυτικά §14 

ΝΑΙ  

G.1. Στην τεχνική προσφορά ο ανάδοχος να 
δοθεί πίνακας στον οποίον θα 
αναφέρονται αναλυτικά όλες οι 
προσφερόμενες κατά αντικείμενο 
εκπαιδεύσεις, η διάρκειά τους και η 
διδακτέα ύλη.  

ΝΑΙ  

G.2. Βιογραφικά σημειώματα εκπαιδευτών  ΝΑΙ  
G.3. Σε  κάθε  εκπαιδευόμενο  θα  χορηγηθούν 

τεχνικά εγχειρίδια και σημειώσεις. 
ΝΑΙ  
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G.4. Να  αναφερθούν  τα  προτεινόμενα 
σεμινάρια  εκπαίδευσης,  η  θεματολογία 
τους. 

ΝΑΙ  

G.5. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό 
συστήματος θα συνοδεύεται από πλήρεις 
σειρές εγχειριδίων χωρίς πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση. Τα τεχνικά 
εγχειρίδια θα είναι στην Ελληνική ή 
Αγγλική γλώσσα.  

ΝΑΙ  

G.6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει 
αναλυτική τεκμηρίωση του λογισμικού και 
του φυσικού σχεδιασμού του 
συστήματος.  

ΝΑΙ  

G.7. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη 
εγχειρίδια χρήσης του συστήματος και 
των εφαρμογών, σε έντυπη και 
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 παραγωγική 
λειτουργία.  

ΝΑΙ  

G.8. Στη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης 
καλής λειτουργίας θα διατίθενται 
αντίτυπα όλων των μεταβολών ή 
τροποποιήσεων ή επανεκδόσεων των 
εγχειριδίων χωρίς πρόσθετο κόστος. 

ΝΑΙ  

G.9. 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. 
Αυτοί οι οδηγοί χρήσης που θα 
παραχθούν θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμοι μέσα από περιβάλλον Web 
Browser. 

ΝΑΙ  

G.10. Απαιτείται  αναλυτικό  εγχειρίδιο  σχετικά 
με τη λήψη εφεδρικών αντιγράφων όλων 
των  δεδομένων  του  συστήματος  καθώς 
και με τον τρόπο αποκατάστασης τους.. 

ΝΑΙ  
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H.   Υπηρεσίες  Πιλοτικής  Λειτουργίας
(Παράρτημα  Α,  Ενότητα  15)  Βλ. 
αναλυτικά §15 

ΝΑΙ  

H.1.   Η επιτυχής ολοκλήρωση του σταδίου 
πιλοτικής λειτουργίας αποτελεί 
προϋπόθεση για την παραλαβή του 
συστήματος και την ένταξή του σε 
παραγωγική λειτουργία. 

ΝΑΙ  

H.2.   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  

I.   Υπηρεσίες  Παραγωγικής  Λειτουργίας 
Παράρτημα  Α,  Ενότητα  16)  Βλ. 
αναλυτικά §16 

ΝΑΙ  

I.1.   Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες 
υποστήριξης του συστήματος και των 
χρηστών και να καλύπτει τις ελάχιστες 
προδιαγραφές 

ΝΑΙ  

I.2.   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 και εισαγωγής 
των αρχείων τους στο νέο σύστημα. 

ΝΑΙ  

I.3.   Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διαθέσει δύο στελέχη σε άμεση 
διαθεσιμότητα για την παροχή  
υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης  για 
την αποκατάσταση ανωμαλιών και 
προβλημάτων των συστημάτων / 
υποσυστημάτων / εφαρμογών. 

ΝΑΙ  

I.4.   Η επιτυχής Ολοκλήρωση της παραγωγικής 
λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση για την 
οριστική παραλαβή του έργου 

ΝΑΙ  

J.   Υπηρεσίες  Εγγυησης  Καλής  Λειτουργίας
Παράρτημα Α, Ενότητα 17 Βλ. αναλυτικά 
§17 

ΝΑΙ  

J.1.   Η  Περίοδος  Εγγύησης  έχει  έναρξη  την 
οριστική παραλαβή του Έργου και χρονική 
διάρκεια  δύο  (2)  έτη.  Ο  Ανάδοχος 
υποχρεούται  να  παρέχει  Υπηρεσίες 
Εγγύησης  του  προσφερόμενου 
λογισμικού  εφαρμογών  καθ’  όλη  τη 
διάρκεια αυτή.  

ΝΑΙ  
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K.   Υπηρεσίες  Συντήρησης  (Παράρτημα  Α, 
Ενότητα 18) Βλ. αναλυτικά §18 

ΝΑΙ  

Κ.1  Η  Περίοδος  Συντήρησης  αμέσως  μετά  τη 
λήξη  της  περιόδου  εγγύησης  και  έχει 
διάρκεια 4 (τέσσερα) έτη 

ΝΑΙ  

Κ.2 

 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον 
το  επιθυμεί  ο  Φορέας  (Ακαδημαϊκό 
Ίδρυμα),  να  υπογράψει  Σύμβαση 
Συντήρησης,  μετά  το  τέλος  της Περιόδου 
Εγγύησης  και  με  τίμημα  το  κόστος 
συντήρησης  που  αναφέρεται  στην 
Προσφορά του.  

ΝΑΙ  

Κ.3  Το κόστος συντήρησης για τα τέσσερα (4) 
έτη, μετά την ελάχιστη περίοδο εγγύησης, 
δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 
του  έργου.  Το  ποσό  της  οικονομικής 
προσφοράς  μαζί  με  την  προαιρετική 
δυνατότηττα  του  φορέα  να  αναθέσει  τη 
σύμβαση  συντήρησης  δεν  πρέπει  να 
υπερβαίνουν  το  ποσόν  των  190.000€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΝΑΙ  

Κ.4  Το  κόστος  συντήρησης  δεν  θα  πρέπει  να 
ξεπερνά,  για  κάθε  έτος,  το  10%  του 
προσφερόμενου  συνολικού  κόστους  του 
έργου  και  δεν  θα  υπολείπεται  το  5% 
αυτού Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 
δέσμευση υπογραφής σχετικής Σύμβασης 
Συντήρησης. 

 

L.   Διοίκηση και Υλοποίηση Έργου 
(Παράρτημα Α, Ενότητα 19) Βλ. 
αναλυτικά §19 

ΝΑΙ  

M.   Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης 
Κινδύνων (Παράρτημα Α, Ενότητα 20) 
Βλ. αναλυτικά §20 

ΝΑΙ  

Καθώς  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  ΕΣΗΔΗΣ  παράγεται  ο  πίνακας  συμμόρφωσης  των  τεχνικών 
προδιαγραφών,  τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf  και  προσκομίζονται  κατά 
περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  (με 
διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα  προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά).  Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι  τυχόν  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  που  υπογράφονται 
ψηφιακά  από  τους  έχοντες  υποχρέωση  προς  τούτο,  δεν  απαιτείται  να  φέρουν  σχετική  θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
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Επισημαίνεται ότι  τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή  τα άλλα στοιχεία  του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής‐τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να  προσκομισθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  εντός  της  ανωτέρω  αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 
κατά  συνέπεια  δεν  φέρουν  την  ψηφιακή  του  υπογραφή.  Ως  τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι: 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  
 
Τα  ηλεκτρονικά  υποβαλλόμενα  τεχνικά  φυλλάδια  (Prospectus),  θα  πρέπει  να  είναι  ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 
κατασκευαστικού οίκου. 

15.4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του προσφέροντα. 
Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως  στον  (υπό)  φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Η  οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα 
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που 
περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση,  το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον  η  οικονομική  προσφορά  δεν  έχει  αποτυπωθεί  στο  σύνολό  της  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές 
φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα  σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  απαραίτητα  να  συμπεριλαμβάνουν  στην  οικονομική προσφορά  τους 
συμπληρωμένο  τον  παρακάτω  πίνακα  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf  όπου  θα  αναφέρεται  η 
προσφερόμενη  τιμή  σε  ευρώ,  αριθμητικώς  και  ολογράφως,  άνευ  και  συμπεριλαμβανομένου  του 
ΦΠΑ. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση του Πίνακα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της 
παρούσης.  

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Συνολικό ποσόν 

οικονομικής προσφοράς 
της εταιρείας ή ένωσης 

(χωρίς ΦΠΑ)  (Ολογράφως σε Ευρώ)  (Αριθμητικά σε Ευρώ) 
ΦΠΑ  (Ολογράφως σε Ευρώ)  (Αριθμητικά σε Ευρώ) 

Συνολικό ποσόν 
προσφοράς της εταιρείας 

ή ένωσης 
(Συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ)  (Ολογράφως σε Ευρώ)  (Αριθμητικά σε Ευρώ) 
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Οι  τιμές  της/ων προσφοράς/ών  είναι  δεσμευτικές  για  τον προμηθευτή μέχρι  την  και  την  οριστική 
παραλαβή.  Αποκλείεται  οποιαδήποτε  αναθεώρηση  των  τιμών  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε 
αξίωση του προμηθευτή, πέραν του αντιτίμου που θα παρέχει βάσει των τιμών της προσφοράς του.  

Δεν  είναι  δυνατή  η  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  με  προσφορά  για  μέρος  των  ειδών  και  υπηρεσιών. 
Συγκεκριμένα,  επιτρέπεται  η  υποβολή  προσφοράς  για  το  σύνολο  των  ειδών/υπηρεσιών  που 
προδιαγράφεται μέρος αυτών.   
 
Τέλος, στην περίπτωση των δικαιολογητικών που προσκομίζονται κατά περίπτωση από  τον οικονομικό 
φορέα  στο  οριζόμενο  από  την  διακήρυξη  χρονικό  διάστημα,  θα  πρέπει  να  εσωκλείονται  σε  ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω ένδειξη: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
25/2015 

(αναγραφή περιεχόμενου φακέλου) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.Σ.) 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 166.665,00€ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «E‐

EMΠ:ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 304203 ΚΑΙ Κ.Α. 
68/1341 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: < Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου > 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :09 /10 /2015 

Όλοι  οι  επιμέρους  φάκελοι  αναγράφουν  την  επωνυμία  και  διεύθυνση,  αριθμό  τηλεφώνου,  φαξ  και 
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  του υποψήφιου Ανάδοχου,  τον  τίτλο  του Διαγωνισμού 
και τον τίτλο του φακέλου. 
 
Σε  περίπτωση  Ένωσης/  Κοινοπραξίας  πρέπει  να  αναγράφονται  η  πλήρης  επωνυμία  και  διεύθυνση, 
καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών 
της. 
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Απαγορεύεται  η  χρήση  αυτοκόλλητων  φακέλων  που  είναι  δυνατόν  να  αποσφραγιστούν  και  να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τα  Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης  δεν  υποβάλλονται  κατά  τη  φάση  υποβολής  των 
Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

15.5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  
 Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»,  που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο 
πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός,  πρέπει  να  περιέχει  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  του 
υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 13 «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών από  τη  σχετική  ειδοποίηση 
που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. 
pdf και σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή  (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

15.6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι  Προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  υποψήφιους  Αναδόχους  έως  και  τη  λήξη  του 
προγράμματος, ήτοι 31.10.2015 από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 
που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγραφώς σε περίπτωση παράτασης του έργου, εφόσον 
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για τόσο χρονικό διάστημα όσο η αρχική ισχύς 
(αρ.13, παρ.3. του Π.Δ 118/2007). 
Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανωτάτου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  του  Διαγωνισμού  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι 
συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  μπορούν  να  επιλέξουν,  είτε  να  παρατείνουν  την  προσφορά  τους, 
εφόσον  τους  ζητηθεί,  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω  ανωτάτου  ορίου,  είτε  όχι  (Άρθρο  13,  Π.Δ. 
118/2007).  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  του  Διαγωνισμού  συνεχίζεται  με  όσους 
παρέτειναν τις Προσφορές τους. 
Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε 
κυρώσεις και ειδικότερα: 
‐  απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  
‐  κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

15.7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο 
οποίος  θα  υποβάλλει  τέτοιας  φύσης  προσφορές,  δεν  δικαιούται  σε  καμία  περίπτωση  να 
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προσφορών αυτών. 
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15.8. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα 
Διακήρυξη. 
 
Σε  ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει  το ποσό με το οποίο θα 
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ.  Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ 
αυτός θα διορθώνεται από τα αρμόδια πιστοποιημένα όργανα. 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες 
Οικονομικής Προσφοράς  για  κάθε  προσφερόμενο  είδος  θα  είναι  οι  τελικές  τιμές  μετά  την  έκπτωση. 
Επίσης  δεν  επιτρέπονται  στην  Οικονομική  Προσφορά  συνολικές  εκπτώσεις  σε  επί  επιμέρους 
αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 
 
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο 
είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος.. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται 
στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 
 
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 
 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η 
τιμή μονάδας. 
 
Προσφορά  που  δε  δίδει  τιμή  σε  ευρώ  ή  δίδει  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  με  ρήτρα  συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Για  την  ανάλυση  των  τιμών  της  Προσφοράς  τους  οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  είναι  υποχρεωμένοι  να 
συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
 
Οι  τιμές  των  Προσφορών  δεν  υπόκεινται  σε  μεταβολή  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  Προσφοράς.  Σε 
περίπτωση  που  ζητηθεί  παράταση  της  διάρκειας  της  Προσφοράς,  οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  δεν 
δικαιούνται,  κατά  τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής  τους για  την παράταση αυτή,  να υποβάλλουν 
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
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16.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παρακάτω  περιγράφεται  η  διαδικασία  διενέργειας  του  Διαγωνισμού  και  αποσφράγισης  των 
προσφορών, η διαδικασία αξιολόγησης προσφορών και η διαδικασία κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

16.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  τέσσερεις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την 
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  09/10/2015  και  ώρα  10:00  π.μ.,  μέσω  των 
αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα 
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Κατά  την  προαναφερόμενη  ημερομηνία  και  ώρα  γίνεται  αποσφράγιση  μόνο  των  ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής‐Τεχνική  Προσφορά».  Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των 
οικονομικών  προσφορών  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο 
σύστημα  οργάνων,  σε  ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  γνωστοποιηθεί  σε  αυτούς  των  οποίων  οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά  την ηλεκτρονική αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων 
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, 
θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν 
προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

16.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 
της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα: 
•  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 

και τα μέλη της ως πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η  αναθέτουσα  αρχή  εκδίδει  τις  σχετικές  αποφάσεις  επί  της  αξιολόγησης  των  ηλεκτρονικών 
προσφορών 

• Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της 
προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 
παροχή  διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  οι  χρήστες  –  οικονομικοί  φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
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16.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των διακιολογητικών συμμετοχής, του ελέγχου της 
πληρότηττας  και  της  κανονικότητας  των  τεχνικών  προσφορών,  της  αξιολόγησης  των  οικονομικών 
προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί ηλεκτρονικά τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίο 
πρόκειται  να γίνει η  κατακύρωση,  να υποβάλλει  τα δικαιολοητικά κατακύρωσης. Ο προσφέρων στον 
οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  τη  σχετική 
ειδοποίηση  που  του  αποστέλλεται  ηλεκτρονικά,  υποβάλλει  ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος,  σε 
μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με   σήμανση   «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,  τα δικαιολογητικά 
που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση  και  αναφέρονται  στις  παραγράφους  13.  Τα  δικαιολογητικά 
προσκομίζονται    από  τον  προσφέροντα    εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική 
υποβολή  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή  ακριβές  αντίγραφο)  στην  αρμόδια  υπηρεσία  που 
διενεργεί το διαγωνισμό. 
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

16.4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»  του  προσφέροντος  στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και  την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών  σε  έντυπη  μορφή,  ύστερα  από  σχετική  ειδοποίηση  των  συμμετεχόντων  που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
Αμέσως  μετά  την  ανωτέρω  ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν 
ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  του  φακέλου  των  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  που 
αποσφραγίσθηκε. 

16.5. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η απόρριψη Προσφοράς  γίνεται  με απόφαση  του αρμοδίου οργάνου  της Αναθέτουσα Αρχή,  ύστερα 
από γνωμοδότηση των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων. 
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από 
τις κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 10 
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης των παρ. 11 

και 12. 
3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
4. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 
5.   Προσφορά  που  είναι  αόριστη,  ανεπίδεκτη  εκτίμησης,  υπό  αίρεση  ή/  και  δεν  προκύπτει  με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
6.   Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης 
7.   Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της Διακήρυξης. 
8.   Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
9.   Όταν συντρέχει κάποιος από τους λόγους της παραγράφου 11 της διακήρυξης. 
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10. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη 
ζητούμενη και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης  

11.Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 
12.Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας 
το  συγκριτικό  κόστος  είναι  μικρότερο  του 75%  της  διαμέσου  (median)  του  συγκριτικού  κόστους  των 
αποδεκτών  Οικονομικών  Προσφορών  θα  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Στην  περίπτωση  αυτή  θα 
ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς 
(π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό 
τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
13. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν 
ή  υπηρεσία,  ή  σε  μερικό  ή  γενικό  σύνολο  σε  άλλο  μέρος  πλην  των  αντιτύπων  της  Οικονομικής 
Προσφοράς. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή  επιφυλάσσεται  του  δικαιώματος  να απορρίψει,  ανεξάρτητα από  το  στάδιο  που 
βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν 
λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

16.6. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενστάσεις ‐ προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 15  του Π.Δ. 118/07  μέσω  του συστήματος  και  επισυνάπτοντας  το σχετικό  έγγραφο σε μορφή 
αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

 
Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρμοδίως  και  για οποιοδήποτε άλλο  λόγο,  πλην  των αναφερόμενων 
παραπάνω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς  ‐χρήστες σε μορφή αρχείου  .pdf  προσκομιζόμενα  εντός  τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία  
σύμφωνα με τα ορισζόμενα στο άρθρο 4, της υπ’ αριθμ, Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 
2677/2013)  ή  βάσει  του  Ν.  3943/2011  (  ΦΕΚ  /Α/66/31‐3‐11)  και  της  Υπουργικής  απόφασης  «περί 
ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3‐7‐13 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.  

 

15PROC003032764 2015-09-09



 

 

61 
 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,  εφαρμοζόμενων κατά  τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της. 

16.7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που  παράγονται  στο  Σύστημα  με  τον  τρόπο  και  στο  χρόνο  που  ορίζεται  από  τις  κατά  περίπτωση 
κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 
διατάξεων  για  το ηλεκτρονικό δημόσιο  έγγραφο  (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  

17.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

17.1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 
2. Τυχόν  υποβολή  σχεδίων  Σύμβασης  από  τους  υποψηφίους  μαζί  με  τις  Προσφορές  τους,  δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 

Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 
περιέχει  όρους  αντίθετους  προς  το  περιεχόμενο  της  παρούσας.  Το  κείμενο  της  Σύμβασης  θα 
κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε 
θα  ρυθμίζονται  ρητώς  από  τη  Σύμβαση  και  τα  παραρτήματα  αυτής  ή  σε  περίπτωση  που 
ανακύψουν αντικρουόμενοι  ‐ αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά 
σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, 
εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα  ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και 
μέχρι  την  ημερομηνία  λήξης  του  προγράμματος,  ήτοι  31/10/2015.  Σε  περίπτωση  παράτασης  του 
προγράμματος δύναται να παραταθεί και η ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος που τελικά θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της έγκρισης του αποτελέσματος, να προσέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη    (ΠΔ118 /2007, Άρθρο 23), 
προσκομίζοντας  και  την  προβλεπόμενη  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  αυτής,  το  ύψος  της  οποίας 
αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  του  συμβατικού  τιμήματος  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  [Π.Δ. 
118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου", όπως τροποποιηθέν ισχύει 
και    του Ν. 4281/14  (ΦΕΚ 160/Α΄/8‐8‐2014)  αρθ. 157  και 201  παρ.5.]. Ο  χρόνος  της  εγγύησης  καλής 
εκτέλεσης  είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
Αν  περάσει  η  προθεσμία  των  δέκα  (10)  ημερών  από  την  έγγραφη  ειδοποίηση  χωρίς  ο  Ανάδοχος  να 
παρουσιασθεί  για  να  υπογράψει,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  της  Επιτροπής  Ερευνών  του 
Ε.Μ.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.  
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Στην  περίπτωση  αυτή  η  Επιτροπή  Ερευνών  μπορεί  να  αποφασίσει  την  ανάθεση  του  έργου  στον 
επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή  την  επανάληψη του διαγωνισμού.  Σε  κάθε περίπτωση,  η απόφαση 
λαμβάνεται σε βάρος  του εκπτώτου και  επιφέρει  τη λήψη κάθε μέτρου για  την αποκατάσταση κάθε 
ζημιάς του Ειδικού Λογαριασμού.  
 
Η  σύμβαση  θα  υπογραφεί  από  τον  Ανάδοχο  ή  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  του  Αναδόχου  και  την 
Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, 
από  την  οποία  διέπεται  και  κάθε  διαφορά  που  θα  μπορούσε  να  προκύψει  στο  μέλλον,  η  οποία  θα 
υπάγεται  στην  αρμοδιότητα  των  Ελληνικών  δικαστηρίων.    Η  ανωτέρω  Εγγυητική  Επιστολή  εκδίδεται 
σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του  παραρτήματος  Δ  της  διακήρυξης.  Η  Εγγύηση  Καλής  Εκτέλεσης 
Σύμβασης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική ποσοτική  και  ποιοτική παραλαβή  του  Έργου,  ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 
Εγγυητική Καλής Λειτουργίας 
Για  την  καλή  λειτουργία  του  Έργου,  μετά  την  οριστική  παραλαβή  του,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% 
του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια της ορίζεται στους 24 μήνες. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη ‐ μέλη 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου,  ή  στα  κράτη‐μέρη  της  Συμφωνίας 
Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκοσμίου  Οργανισμού  Εμπορίου,  που  κυρώθηκε  με  τον  Ν.  2513/1997 
(Α΄139)  και  έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. ‐ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 
Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  του  αναδόχου  από  ένα  ή  περισσότερα  πιστωτικά 
ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους τους. 
 
Καταληκτική  ημερομηνία  παράδοσης  του  έργου  και  διάρκειας  σύμβασης  δε  μπορεί  να  ξεπερνά  την 
31/10/2015.  Σε  περίπτωση  παράτασης  του  προγράμματος  δύναται  να  παραταθει,  με  σχετική 
τροποποίησης  της  σύμβασης,  και  η  ημερομηνία  παράδοσης  του  έργου  και  διάρκεια  της  της 
σύμβασης. 
 
Σύμβαση  δύναται  να  τροποποιηθεί  κατόπιν  έγγραφης  συμφωνίας  των  συμβαλλόμενων  μερών  στο 
πλαίσιο  της  Διακήρυξης,  του  Κανονισμού  Προμηθειών  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  ισχύοντος 
θεσμικού  Κοινοτικού  πλαισίου  δημοσίων  συμβάσεων  και  υπό  την  έγκριση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας 
Διαχείρισης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ψηφιακή  Σύγκλιση.  Όριο  δε  της  τροποποίησης 
αποτελεί η μη ουσιώδης μεταβολή των όρων διακήρυξης, της πράξης κατακύρωσης και της προσφοράς 
του Αναδόχου και η Πράξη τροποποίησης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. 
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17.2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή του μειοδότη θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των παραδοτέων κάθε φάσης 
της  εν  λόγω  προμήθειας  βάσει  του  πίνακα  19.4  από  την  Αρμόδια  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και 
Οριστικής  Παραλαβής,  με  τιμολόγια  επί  πιστώσει  και  σε  χρόνο  προσδιοριζόμενο  από  την  αναγκαία 
διοικητική  διαδικασία  για  έκδοση  του  σχετικού  χρηματικού  εντάλματος.  Το  τιμολόγιο  θα  εκδίδεται 
σύμφωνα με τα δελτία αποστολής και εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους. 
 
Το κόστος  της εν λόγω προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης  της πράξης e‐EMP: 
Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΜΠ με κωδικό ΟΠΣ:304203 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική, ως έργο 
που  τιτλοφορείται  «Υπηρεσίες  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  για  Σπουδαστικές  Υποθέσεις»  που 
αφορά  στην  προμήθεια  και  εγκατάσταση  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος 
Σπουδαστικών Υποθέσεων. 
 
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δε  θα  προχωρά  σε  καμία  πληρωμή  για  την  ολοκλήρωση  παραδοτέου  εάν  το 
παραδοτέο  δεν  έχει  δοθεί  από  τον  Ανάδοχο  και  δεν  έχει  παραληφθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή 
σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των πληρωμών είναι ότι θα έχουν καταβληθεί στον Ειδικό 
Λογαριασμό του ΕΜΠ τα  χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην εκάστοτε φάση του έργου από τον 
φορέα  χρηματοδότησης.  Η  πληρωμή  της  αξίας  του  προσφερόμενου  έργου  θα  γίνει  με  τακτικά 
χρηματικά εντάλματα,  τα οποία θα εκδίδονται στο όνομα του αναδόχου, και με την προσκόμιση των 
νομίμων  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  (τιμολόγιο,  ασφαλιστική 
ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη 
εμφάνισης  του  δικαιούχου)  κατά  το  χρόνο  πληρωμής,  σε  χρόνο  προσδιοριζόμενο  από  την  αναγκαία 
διοικητική διαδικασία  για  έκδοση  του  σχετικού  χρηματικού  εντάλματος  και ανάλογα με  την πρόοδο 
υλοποίησης  του  έργου,  {εφαρμόζονται  τα  όσα αναφέρονται  στο  άρθρο 35  του  Κώδικα Προμηθειών 
Δημοσίου  (Π.Δ. 118/2007)}. Η πληρωμή  της αξίας  του προσφερόμενου έργου θα  γίνεται  σε  ευρώ. Ο 
Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων 
ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει  τον ανάδοχο καθώς επίσης από την παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε τιμολόγιο 
πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αναλυτική τιμή χρέωσης.  
 
Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  τα  μεταφορικά  και  κάθε  είδους  έξοδα  μέχρι  τον  τόπο  και  χώρο  της 
τοποθέτησης, που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΜΠ.  Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με 
κάθε  νόμιμη  ασφαλιστική  εισφορά  και  κράτηση  υπέρ  νομικών  προσώπων  ή  άλλων  οργανισμών,  η 
οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1%  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (Σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 4 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄/15‐09‐2011).  
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Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια αγαθών και 8% για την παροχή 
υπηρεσίας  άρθρο  55  παρ.1  εδ.  στ΄  του  Ν.2238/1994  ΦΕΚ  151/Α/94  και  Ν.  4172/2013  αρ.  64  παρ.2 
φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει , υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ. 
 
Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες  διατάξεις  κατά  το  χρόνο  πληρωμής  και  σε  χρόνο  προσδιοριζόμενο  από  την  αναγκαία 
διοικητική  διαδικασία  για  έκδοση  των  σχετικών  χρηματικών  ενταλμάτων.  Τραπεζικά  τέλη  ή  άλλες 
επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 
Τυχόν κρατήσεις που θα επιβληθούν με νεώτερες διατάξεις θα βαρύνουν τους προμηθευτές. 

17.3. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται  να  εκχωρήσει,  χωρίς  την  έγγραφη άδεια  της αναθέτουσας αρχής,  το  δικαίωμα  είσπραξης 
της συμβατικής του αμοιβής.  

17.4. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε περίπτωση κατά 
την  οποία  ο  Ανάδοχος  τεθεί  υπό αναγκαστική  διαχείριση  ή  εκκαθάριση,  λυθεί  ή  ανακληθεί  η  άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 
μέρος  των  περιουσιακών  του  στοιχείων.  Μετά  την  με  οιονδήποτε  τρόπο  λύση  της  Σύμβασης,  ο 
Ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής: 
1.  Να  απόσχει  από  τη  διενέργεια  οποιοσδήποτε  εργασίας,  έργου,  παροχής  υπηρεσιών  ή  εκτέλεσης 

υποχρεώσεώς  του  που  πηγάζει  από  τη  Σύμβαση,  πλην  εκείνων  που  επιβάλλονται  για  την 
διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

2.  Να  παραδώσει,  σε  χρόνο  που  θα  προσδιορίσει  η  Αναθέτουσα  Αρχή,  όποιο  έργο  ή  εργασία 
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του. 

3. Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή 
έμμεσα την εκτέλεση της Σύμβασης και ευρίσκονται στην κατοχή του. 

4. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και της Επιτροπής Παραλαβής βεβαιώνει την αξία των 
ήδη υπό προμήθεια υλικών  ‐κατά τον χρόνο λύσης της Σύμβασης‐μέρους αυτής,  καθώς και κάθε 
οφειλή  έναντι  του  Αναδόχου  κατά  την  ημερομηνία  λύσης  της  Σύμβασης.  Η  καταβολή  προς  τον 
Ανάδοχο  οποιουδήποτε  ποσού  αναστέλλεται  μέχρις  εκκαθαρίσεως  των  μεταξύ  των 
συμβαλλόμενων μερών υποχρεώσεων και γίνεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προκήρυξη 
και  στη  σύμβαση  περί  Έκπτωσης  του  Αναδόχου  και  στις  Ποινικές  Ρήτρες.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή 
μπορεί να συμψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε απαίτησή της έναντι του Αναδόχου. 

17.5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Αν  παρέλθει  η  συμφωνημένη  ημερομηνία  παράδοσης  των  ειδών  χωρίς  αυτά  να  έχουν  παραδοθεί 
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα  
για κάθε ημέρα καθυστέρησηςς: 
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‐ ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι 
διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

‐ ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.  
 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση  οφείλεται  σε  ανώτερη  βία  κατά  τα  οριζόμενα  στο  αρ.  37  του  ΠΔ  118/2007,  ή  σε 
υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 
Επίσης, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και εκπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη 
όρο  της  σύμβασης  των  λοιπών  συμβατικών  τευχών,  της  σχετικής  Διακήρυξης  και  της  υποβληθείσας 
προσφοράς του. 
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 
118/2007. 
Πριν  από  την  κήρυξη  του  Αναδόχου  έκπτωτου,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί,  κατά  την  απόλυτη 
διακριτική  ευχέρειά  της,  να  τάξει/θέσει  συγκεκριμένη  προθεσμία  συμμόρφωσής  του  προς  τις 
Συμβατικές Υποχρεώσεις του. 
Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, λύεται η Σύμβαση εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά 
του  άρθρου  περί  λύσης  της  σύμβασης.  Η  μη  άσκηση  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  οποιοσδήποτε 
αρμοδιότητάς της, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποτελεί είτε σχετική παραίτηση 
της Αναθέτουσας Αρχής, είτε σχετική σιωπηρή άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας. 

17.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  Έργου,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  με  την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 
με την εκτέλεση του Έργου. 

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

Ο  Ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της  ισχύουσας 
νομοθεσίας  σε  σχέση  με  οποιαδήποτε  εργασία  εκτελείται  από  μέλη  της  Ομάδας  Έργου,  που  θα 
ασχοληθούν  ή  θα  παράσχουν  οποιεσδήποτε  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  την  παρούσα  Σύμβαση.  Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης  ή  ζημίας  που προκληθεί  σε  τρίτους υποχρεούται  μόνος αυτός 
προς αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής  

Ο  Ανάδοχος  δε  δικαιούται  να  εκχωρεί  τη  σύμβαση  σε  οποιοδήποτε  τρίτο,  ούτε  να  αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται 
από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την 
απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο 
Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίζει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τα  σχετικά  συμφωνητικά  σε 
πρώτη  αίτηση  αυτής.  Σε  καμία  δε  ανάλογη  περίπτωση  ο  Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τις 
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συμβατικές  του  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω  ανάθεσης  εργασιών  σε  τρίτους  ή  εκχώρησης  ή 
υπεργολαβίας,  ούτε  η  Αναθέτουσα  Αρχή  συνδέεται  συμβατικά  με  τα  τρίτα  αυτά  πρόσωπα.  Εάν  το 
συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για 
λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, (ενδεικτικά έκπτωση 
Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός  ρητρών,  συμβιβασμός  κλπ.)  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  έχει  καμία  ευθύνη  έναντι  της 
εκδοχέως Τράπεζας.  

Επισημαίνεται ότι εκχώρηση‐μεταβίβαση της σύμβασης συντελείται μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, 
χρήζει  πλήρους  αιτιολόγησης  τόσο  ως  προς  το  αίτημα  του  Αναδόχου  όσο  και  την  εγκριτική 
απόφαση/συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  ότι  η  τελευταία  γνωστοποιεί  τυχόν  εκχώρηση‐
μεταβίβαση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Επισημαίνεται ότι ο σοβαρός λόγος δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να προσβάλλει τα δικαιώματα των συνυποψήφιων αναδόχων που μετείχαν στη διαδικασία 
και που θα είχαν δικαίωμα στην ανάθεση της σύμβασης μετά από τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. Θα 
πρέπει να υφίσταται νόμιμη αιτία που επιβάλλει την υποκατάσταση του αναδόχου από συγκεκριμένο 
τρίτο όπως λ.χ. συγχώνευση με απορρόφηση. Μόνη η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν 
για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  στο  πρόσωπο  εκείνου  που  υποκαθιστά  δεν  αρκεί  δεδομένου  ότι  οι 
προϋποθέσεις αυτές πληρούνται και από το δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο.  

Ο  Ανάδοχος  σε  περίπτωση  παράβασης  οποιουδήποτε  όρου  της  Σύμβασης  ή  της  Διακήρυξης  ή  της 
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή 
και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση 
εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.  

Σε  περίπτωση  ανωτέρας  βίας,  η  απόδειξη  αυτής  βαρύνει  εξ’  ολοκλήρου  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος 
υποχρεούται  μέσα  σε  δέκα  (10)  εργάσιμες  ημέρες  από  τότε  που  συνέβησαν  τα  περιστατικά  που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 
άλλη  αιτία  κατά  την  εκτέλεση  του  Έργου.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  έχει  υποχρέωση  καταβολής 
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου 
ή τρίτων. 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των ειδών μέχρι την παραλαβή τους. 

Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  είναι  Ένωση/  Κοινοπραξία,  τα  Μέλη  που  αποτελούν  την  Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και 
σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής 
του  ενός  Μέλους  από  τις  ευθύνες  και  τις  υποχρεώσεις  του  άλλου  ή  των  άλλων  Μελών  για  την 
ολοκλήρωση του Έργου. 

Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  είναι  Ένωση/  Κοινοπραξία  και  κατά  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της 
Σύμβασης,  οποιαδήποτε  από  τα  Μέλη  της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας,  εξαιτίας  ανικανότητας  για 
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οποιοδήποτε  λόγο  ή  λόγω  ανωτέρας  βίας,  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του,  τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

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

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

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εξασφαλίσει  τις  τυχόν  απαιτούμενες  αδειοδοτήσεις  στα  πλαίσια 
υλοποίησης του Έργου. 
 

17.7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Καθ’  όλη  τη διάρκεια  της  Σύμβασης αλλά  και μετά  τη  λήξη ή  λύση αυτής  και  για διάρκεια πέντε  (5) 
ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικα/ές, και να μη γνωστοποιήσει 
σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά 
την  προμήθεια  των  ειδών  και  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  γενικότερα  την  εκπλήρωση  των 
υποχρεώσεων του.  

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

Ειδικότερα:  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία 
που  σχετίζονται  με  τις  δραστηριότητες  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  και 
στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται 
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από  τις  κείμενες  διατάξεις  και  το  νομοθετικό  πλαίσιο  και  πρέπει  να  είναι  εφάμιλλη  της 
εμπιστευτικότητας  που  τηρεί  ο  Ανάδοχος  για  τον  δικό  του  Οργανισμό  και  για  τις  δικές  τους 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 
 
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποφεύγει  οποιαδήποτε  εμπλοκή  των  συμφερόντων  του  με  τα 
συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής/ΕΛΚΕ ΕΜΠ, να παραδώσει με τη λύση ή λήξη της Σύμβασης όλα 
τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια 
πλήρη  σειρά  των  αρχείων  και  εγγράφων  και  του  λοιπού  υλικού  που  αφορά  στην  υλοποίηση  και 
διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. 
Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν 
το Έργο. 
 
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προστατεύει  το  απόρρητο  και  τα  αρχεία  που  αφορούν  σε  προσωπικά 
δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία 
του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχήκαι στα άτομα που 
ορίζονται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  να  διενεργούν,  κατόπιν  έγγραφης  αιτήσεως,  ελέγχους  των 
τηρούμενων  αρχείων  προκειμένου  να  αξιολογηθεί  η  δυνατότητα  υλοποίησης  και  ολοκλήρωσης  του 
Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 
 
Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  λάβει  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  προκειμένου  να  διασφαλίσει  ότι  και  οι 
υπάλληλοι/συνεργάτες  γνωρίζουν  και  συμμορφώνονται  με  τις  παραπάνω  υποχρεώσεις.  Τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας  του Αναδόχου στην μη  τήρηση  των 
παραπάνω  υποχρεώσεων  εχεμύθειας,  ο  Ανάδοχος  θα  καταβάλλει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  ποινική 
ρήτρα  ίση  με  το  ποσό  της  αμοιβής  του  από  τη  Σύμβαση.  Επίσης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το 
δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται  να  τηρεί  εμπιστευτικά για δύο  (2)  έτη  τα στοιχεία που  τίθενται στη 
διάθεσή  της  από  τον  Ανάδοχο  εάν  αφορούν  σε  τεχνικά  στοιχεία  ή  πληροφορίες  και  τεχνογνωσία  ή 
δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  εφόσον  αυτά φέρουν  την  ένδειξη «εμπιστευτικό  έγγραφο».  Σε 
καμία  περίπτωση  η  εμπιστευτικότητα  δεν  δεσμεύει  την  Αναθέτουσα  Αρχή  προς  τις  αρχές  του 
Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Η  εμπιστευτικότητα  αίρεται  αυτοδικαίως  σε  περίπτωση  εκκρεμούς  δίκης,  ένστασης,  διαιτησίας,  στο 
απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες 
καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 
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18.ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ‐ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ‐ ΦΟΡΟΙ – ΔΑΣΜΟΙ: 

Ο ανάδοχος  θα  αναλάβει  τον  εκτελωνισμό  των  προϊόντων  της  προσφοράς,  τα  οποία  θα  παραδώσει 
ελεύθερα,  εγκατεστημένα  και  σε  πλήρη  λειτουργία  στους  χώρους  εγκατάστασής  τους.    Οι  δασμοί, 
φόροι  και  λοιπές  δημοσιονομικές  επιβαρύνσεις  βαρύνουν  τον  ανάδοχο.    Τον  κίνδυνο  κάθε  βλάβης, 
φθοράς ή απώλειας του εξοπλισμού και κάθε τμήματος αυτού, φέρει μέχρι την εγκατάστασή του στο 
ΕΜΠ ο προμηθευτής. 

19.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

19.1. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ  

Φάση Νο  1  Τίτλος  Μελέτη Εφαρμογής 

ΕβδομάδαΈναρξης  Χ  Εβδομάδα Λήξης  Χ 

 

 Διάρκεια: 1 εβδομάδα 

Στόχοι 
Ο λεπτομερής προσδιορισμός των αναγκών προσαρμογής και παραμετροποίησης του Π.Σ 

Περιγραφή Υλοποίησης 
Στη φάση αυτή ο Ανάδοχος 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 προσαρμογής και παραμετροποίησης του Π.Σ  

Παραδοτέα 
Π.1. Μελέτη  Εφαρμογής  (ανάλυση  απαιτήσεων,  λειτουργικές  απαιτήσεις  εφαρμογών,  αρχιτεκτονική 

Π.Σ.,  προδιαγραφές  εξοπλισμού,  κωδικοποιήσεις,  σχέδιο  μετάπτωσης,  μεθοδολογία  διοίκησης 
έργου, περιορισμοί) 

Φάση Νο  2  Τίτλος  Εγκατάσταση, 
προσαρμογή, 
παραμετροποίηση Π.Σ 

Εβδομάδα Έναρξης  Χ+1  Εβδομάδα Λήξης  Χ+2 

 

 Διάρκεια 2 εβδομάδες 

Στόχοι 
o Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού 
o Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού συστημάτων 
o Εγκατάσταση, προσαρμογή και παραμετροποίηση του Π.Σ 
o Δοκιμές ελέγχου 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Στη  φάση  αυτή  ο  Ανάδοχος  θα  προμηθεύσει  και  θα  εγκαταστήσει  το  υλικό(hardware)  και  το  λογισμικό 
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συστημάτων και στη συνέχεια θα εγκαταστήσει, προσαρμόσει και παραμετροποιήσει το Π.Σ  

Παραδοτέα 

Π.2. Εξοπλισμός (servers) 
Π.3. Άδειες χρήσης για Λογισμικό Συστήματος (web server, RDBMS, OS, backup tools, report generator, 

tools διαχείρισης έξυπνων καρτών κ.α.)  
Π.4. Άδειες χρήσης για Λογισμικό Εφαρμογών 
Π.5. Δοκιμές ελέγχου 
Π.6. Εγχειρίδια / Οδηγίες λειτουργικής τεκμηρίωσης (User manuals) 
Π.7. Εγχειρίδια / Οδηγίες υποστηρικτικής τεκμηρίωσης (Administrators Manuals) 
Π.8. Τεκμηρίωση  συστήματος  (βάσης  δεδομένων,  φόρμες  εφαρμογών,  διασύνδεσης  εφαρμογών, 

ασφάλειας) 
Π.9. Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του Π.Σ 

Φάση Νο  3  Τίτλος  Εκπαίδευση 

Εβδομάδα Έναρξης  Χ+2  Εβδομάδα Λήξης  Χ+2 

Διάρκεια: 1 εβδομάδα 

Στόχοι 

o Κατάρτιση  /  εκπαίδευση Διαχειριστών  συστήματος.  Αφορά  στην  κατάρτιση  ολιγομελούς  ομάδας 
που  θα  αναλάβει  στη  συνέχεια  την  παραγωγική  λειτουργία  του  νέου  συστήματος  (διαχείριση, 
συντήρηση, εξέλιξη) και θα  εκπαιδεύσει τους υπόλοιπους χρήστες (cascade training). 

o Κατάρτιση / εκπαίδευση χρηστών συστήματος 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Στη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τους διαχειριστές και τους χρήστες του συστήματος. 

Παραδοτέα 
Π.10. Πρόγραμμα εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικό Υλικό 
Π.11. Υπηρεσίες εκπαίδευσης (απλοί χρήστες, προχωρημένοι χρήστες, διαχειριστές) 

Φάση Νο  4  Τίτλος  Πιλοτική Λειτουργία 

Εβδομάδα Έναρξης  Χ+3  Εβδομάδα Λήξης  Χ+3 

Διάρκεια: 1 εβδομάδα 

Στόχοι 
o Επίλυση προβλημάτων. 
o Διόρθωση / Διαχείριση λαθών. 
o Σχέδιο Μετάπτωσης 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Στη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας του συστήματος. 

Παραδοτέα 
Π.12. Αναφορά και Τεκμηρίωση προβλημάτων και επίλυσης τους 
Π.13. Σχἐδιο Μετάπτωσης Δεδομένων  

15PROC003032764 2015-09-09



 

 

71 
 

Π.14. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (πιλοτική λειτουργία)

Φάση Νο  5  Τίτλος  Μετάπτωση 

Εβδομάδα Έναρξης  Χ+3  Εβδομάδα Λήξης  Χ+3 

Διάρκεια: 1 εβδομάδα 

   

Στόχοι: Μετάπτωση δεδομένων στο νέο σύστημα 

Περιγραφή Υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για τη μετάπτωση των δεδομένων από το παλαιό στο νέο σύστημα 

Παραδοτέα 
Π.15. Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων 
Π.16. Σύστημα έτοιμο για παραγωγική λειτουργία 

Φάση Νο  6  Τίτλος  Παραγωγική Λειτουργία 

Εβδομάδα Έναρξης  Χ+4 Εβδομάδα Λήξης Χ+4

Διάρκεια: 1 εβδομάδα 
 

Στόχοι: το Ο.Π.Σ. να λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες εργασίας για το εν λόγω χρονικό διάστημα  

Περιγραφή Υλοποίησης 
Στη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα προσφέρει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης του συστήματος 

Παραδοτέα 
Π.17. Αναφορά και Τεκμηρίωση προβλημάτων και επίλυσης τους 
Π.18. Μελέτη Ασφαλείας και Σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφή 
Π.19. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 

19.2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ 

ΦΑΣΗ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  1η  2η  3η  4η  5η 

Φάση No 1: Ανάλυση Απαιτήσεων, Μελέτη Εφαρμογής,      

Φάση Νο 2: Παράδοση Εξοπλισμού, Εγκατάσταση, Προσαρμογή, 
Παραμετροποίηση ΟΠΣ 

   

Φάση Νο 3: Εκπαίδευση     

Φάση Νο 4: Πιλοτική Λειτουργία     
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ΦΑΣΗ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  1η  2η  3η  4η  5η 

Φάση Νο 5: Μετάπτωση     

Φάση 6: Δοκιμαστική, Παραγωγική Λειτουργία     

19.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
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  Τίτλος Παραδοτέου  Τύπος 
Παραδοτέου4   

Εβδομάδα
Παράδοσης5

Π.1.  
Μελέτη Εφαρμογής (ανάλυση απαιτήσεων, λειτουργικές 
απαιτήσεις εφαρμογών, αρχιτεκτονική Π.Σ., προδιαγραφές 
εξοπλισμού, κωδικοποιήσεις, σχέδιο μετάπτωσης, 
μεθοδολογία διοίκησης έργου, περιορισμοί) 

Μ  Ε1 

Π.2.   Εξοπλισμός (servers)  ΥΛ. Ε2 

Π.3.   Άδειες χρήσης για Λογισμικό Συστήματος (web server, 
RDBMS, OS, backup tools, report generator, tools 
διαχείρισης έξυπνων καρτών κ.α.) 

Λ Ε3 

Π.4.   Λογισμικό Εφαρμογών Άδειες χρήσης, σχήμα, πηγαίος 
κώδικας 

Λ  Ε3 

Π.5.   Δοκιμές ελέγχου  Μ Ε3 

Π.6.   Εγχειρίδια / Οδηγίες λειτουργικής τεκμηρίωσης (User 
manuals) 

Μ  Ε3 

Π.7.   Εγχειρίδια/Οδηγίες υποστηρικτικής τεκμηρίωσης 
(Administrators Manuals) 

Μ  Ε3 

Π.8.   Τεκμηρίωση συστήματος (σχήμα, βάσης δεδομένων, 
φόρμες εφαρμογών, διασύνδεσης εφαρμογών, ασφάλειας) 

Μ  Ε3 

Π.9.   Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του Π.Σ Υ Ε3 

Π.10.   Πρόγραμμα εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικό Υλικό Υ Ε3 

Π.11.   Υπηρεσίες εκπαίδευσης (απλοί χρήστες, προχωρημένοι 
χρήστες, διαχειριστές) 

ΑΝ  Ε3 

Π.12.   Αναφορά και Τεκμηρίωση προβλημάτων και επίλυσης τους ΑΝ Ε4 

Π.13.   Σχἐδιο Μετάπτωσης Δεδομένων ΑΝ Ε4 

                                                 
4 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 
5 Εβδομάδα Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Ε1, Ε2, ...ΕΝ) όπου Ε1 είναι η πρώτη εβδομάδα (δηλ. εβδομάδα έναρξης) του Έργου 
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Π.14.   Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (πιλοτική λειτουργία) ΑΝ Ε4 

Π.15.   Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων Υ Ε4 

Π.16.   Σύστημα έτοιμο για παραγωγική λειτουργία Μ Ε4 

Π.17.   Αναφορά, Τεκμηρίωση και επίλυση  προβλημάτων  Μ Ε5 

Π.18.   Μελέτη Ασφαλείας και Σχέδιο ανάκαμψης από 
καταστροφή  Μ  Ε5 

Π.19.   Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Α Ε5 

19.4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ, ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ‐ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Α/Α   Τίτλος Οροσήμου  Μέθοδος μέτρησης της 
επίτευξης 

% πληρωμών επί του 
συνολικού κόστους6

1  Ολοκλήρωση 1ης Φάσης: Εκπόνηση Μελέτης 
Εφαρμογής 

Παραλαβή 1ης φάσης 10% 

2  Ολοκλήρωση 2ης και 3ης Φάσης Φάσης: 
Παράδοση Εξοπλισμού (Εξυπηρετητές), 
Εγκατάσταση, Προσαρμογή, 
Παραμετροποίηση Π.Σ. – Εκπαίδευση 

Παραλαβή 2ης φάσης 45% 

3  Ολοκλήρωση 4ηςκαι 5ης Φάσης: Μετάπτωση 
δεδομένων, Πιλοτική λειτουργία 

Παραλαβή 4ης και 5ης

φάσης 
30% 

4  Ολοκλήρωση 6ης Φάσης: Παραγωγική 
λειτουργία 

Παραλαβή 6ης φάσης 15% 

 

20.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1. Το Έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την αρμόδια 
Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  Έργου  (εφεξής  Ε.Π.Π.Ε.),  που  έχει 
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
2.  Για  τον έλεγχο  της υλοποίησης και  της εκτέλεσης  των προβλέψεων της    Σύμβασης,  καθώς και  την 
παραλαβή των παραδοτέων υπεύθυνη είναι η Ε.Π.Π.Ε. 
3.  Κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησης  του  Έργου  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  με  τις 
υποδείξεις της Επιτροπής δια της Αναθέτουσας Αρχής, το έργο της οποίας είναι: 
i. Η συμβατική επίβλεψη και η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο. 
ii. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του Έργου από τον Ανάδοχο, η διατύπωση 
παρατηρήσεων και διορθώσεων. 
iii.  Η  έκδοση  πρωτοκόλλων  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  των  παραδοτέων  και  του 
συνολικού Έργου του Αναδόχου. 
 

                                                 
6 εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τμημάτων με τις αντίστοιχες πληρωμές  

15PROC003032764 2015-09-09



 

 

74 
 

Οι φάσεις  του Έργου και  τα σχετικά παραδοτέα θα αποτελέσουν και  τα σημεία ελέγχου  της Ε.Π.Π.Ε. 
κατά τη διάρκεια ελέγχου και παράδοσης του Έργου. 
 
Για  την  σηματοδότηση  της  ολοκλήρωσης  κάθε φάσης  και  την  έναρξη  της  διαδικασίας  παραλαβής,  ο 
Προμηθευτής αποστέλλει στην Ε.Π.Π.Ε. αίτημα παραλαβής. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης η Ε.Π.Π.Ε εξετάζει και διαβιβάζει στον Ανάδοχο, εγγράφως, τις 
παρατηρήσείς της σχετικά με τα παραληφθέντα παραδοτέα εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών 
από  την  ημερομηνία  λήψης  τους.  Η  Ε.Π.Π.Ε,  κοινοποιεί  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  εγγράφως  τις 
παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου των παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων επί 
των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 
 
Εάν  παρέλθει  το  προηγούμενο  χρονικό  διάστημα  των  δέκα  πέντε  (15)  εργασίμων  ημερών,  χωρίς  η 
Ε.Π.Π.Ε να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα.  
 
Στην περίπτωση διαβίβασης παρατηρήσεων στον Ανάδοχο, ο τελευταίος υποχρεούται εντός δέκα (10) 
εργασίμων  ημερών  από  τη  λήψη  των  παρατηρήσεων  να  επανυποβάλει  τα  σχετικά  έγγραφα 
διορθωμένα και συμπληρωμένα ή να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση 
των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  του,  στα  σημεία  που  του  επισημάνθηκαν.  Εάν  το  για  δεύτερη  φορά 
επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της Ε.Π.Π.Ε.  ικανοποιητικό, με 
έγγραφό  της που  κοινοποιείται  στον Ανάδοχο  εντός διαστήματος δεκαπέντε  (15)  εργάσιμων ημερών 
από  την  δεύτερη  επανυποβολή  του  παραδοτέου,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να  κινήσει  τις 
διαδικασίες επιβολής ποινικών ρητρών ή κηρύξεως του Αναδόχου έκπτωτου. Εάν παρέλθει άπρακτη η 
προηγούμενη  προθεσμία  των  δεκαπέντε  (15)  εργασίμων  ημερών,  τα  παραδοτέα  θεωρούνται 
παραληφθέντα. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο φορές και σε καμία 
περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό 
χρόνο του Έργου. 
 
Στην  προηγούμενη  περίπτωση,  εάν  ο  Ανάδοχος  συμμορφωθεί  μεν  προς  τις  παρατηρήσεις  της 
Επιτροπής αλλά  κατά  το  επόμενο διάστημα υλοποίησης  του Έργου η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει 
και πάλι σημεία μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, έχει το δικαίωμα να προβεί 
στη λύση της Σύμβασης. 
 
Η  παραλαβή  των  παραδοτέων  του  Έργου  ανά  φάση  από  την  Ε.Π.Π.Ε.,  χωρίς  την  κοινοποίηση 
παρατηρήσεων  στον  Ανάδοχο,  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από  την  ευθύνη  του  για  σφάλματα, 
ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή. 
 
Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: α) την εμπρόθεσμη παράδοση, β) την ολοκλήρωση των παραδοτέων 
της  κάθε  φάσης  και  γ)  αφού  ελέγξει  και  αναφέρει  ρητά  τις  εκτελεσθείσες  εργασίες,  την 
πραγματοποίηση  των  τυχόν  διορθώσεων  ή  συμπληρώσεων  που  απαιτήθηκαν  για  την  άρση  των 
προβλημάτων  που  διαπιστώθηκαν,  συντάσσει  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής 
παραλαβής  των  παραδοτέων  της  κάθε  φάσης,  κατά  την  παραλαβή  του  τελευταίου  παραδοτέου 
εκάστης εξ αυτών, και το παραδίδει αρμοδίως. 
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Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  παράδοσης  ενδιάμεσης  φάσης  του  Έργου  ή  του  συνόλου  αυτού  από 
υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις 
(παράγραφος 17.5.). Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει  ότι  η  καθυστέρηση  οφείλεται  σε  ανώτερη  βία  κατά  τα  οριζόμενα  στο  αρ.  37  του  ΠΔ 
118/2007, ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

21.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλα τα αποτελέσματα ‐ μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο καθώς και όλα τα υπόλοιπα 
παραδοτέα  που  θα  αποκτηθούν  ή  θα  αναπτυχθούν  από  τον  Ανάδοχο  με  δαπάνες  του  Έργου,  θα 
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής/ΕΛΚΕ ΕΜΠ και του ΕΜΠ που μπορούν να 
τα διαχειρίζονται πλήρως  και  να  τα εκμεταλλεύονται  (όχι  εμπορικά),  εκτός  και αν ήδη προϋπάρχουν 
σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

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

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

22. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί 
διαφωνίας,  κάθε  διαφορά  θα  λύεται  από  τα  ελληνικά  δικαστήρια  και  συγκεκριμένα  τα  δικαστήρια 
Αθηνών,  εφαρμοστέο δε  δίκαιο  είναι  πάντοτε  το  Ελληνικό  και  το  Κοινοτικό  δίκαιο.  Δεν  αποκλείεται, 
ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση 
προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική 
νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για 
την  επίλυση  της  διαφοράς  ανήκει  στα  ελληνικά  δικαστήρια  κατά  τα  οριζόμενα  στην  προηγούμενη 
παράγραφο. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΑΚΟΣ 

 

Εσωτερική διανομή:  

1. Νομικός Σύμβουλος Ε.Μ.Π  

2. Προϊσταμένη ΕΛΚΕ Ε.Μ.Π 

3. Νόμιμος εκπρόσωπος ΕΛΚΕ/ΕΜΠ 

4. Υπεύθυνος έργου 

5. Επιτροπή Ερευνών 
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23.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ‐  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ‐ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ‐ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Β: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ‐ ΓΕΝΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ‐ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ‐ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ο  Ανάδοχος  θα  αναλάβει  την  προμήθεια  «Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  (Ο.Π.Σ.) 
Σπουδαστικών Υποθέσεων», στο πλαίσιο της πράξης «e‐ΕΜΠ: Ψηφιακές Υπηρεσίες Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου  με  φορέα  Διαχείρισης,  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Αττική  (ΕΠ 
ΑΤΤΙΚΗ), την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακής Σύγκλισης (ΕΥΔ ΨΣ), αναθέτουσα αρχή τον Ειδικό 
Λογαριασμό  Κονδυλίων  Έρευνας Eθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  και  επιστημονικό  υπεύθυνο  τον 
καθηγητή κ. Δ. Τσαμάκη. 

Στη  παρακάτω  λίστα  των  τεχνικών  προδιαγραφών  αποτυπώνονται  οι  ελάχιστες  απαιτήσεις  και  οι 
προδιαγραφές  στις  οποίες  πρέπει  να  ανταποκρίνεται  πλήρως η  προσφορά  του Αναδόχου σε  τεχνικό 
επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει ως ακολούθως. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το  έργο  αναφέρεται  στην  εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος  Σπουδαστικών 
Υποθέσεων  με  τελικό  σκοπό  την  παροχή  ψηφιακών  υπηρεσιών  στους  Σπουδαστές  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 
Σπουδαστών. 

Παράλληλα το ΟΠΣ θα διασυνδεθεί με: 

1) το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας  της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες 
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet, 

2) το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στατιστικών του ΥΠΔΒΜΘ και της ΑΔΙΠ 
3) την Κεντρική υποδομή αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (GUNET SMS Aggregator) της 

πράξης  «Ψηφιακές  Υπηρεσίες  Ακαδημαϊκών  Ιδρυμάτων  –  Οριζόντια  Δράση»  με  δικαιούχο  το 
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 

4) το Mobile Portal της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση» 
με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 

5) την  Ηλεκτρονική  Υπηρεσία  Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης  Συγγραμμάτων  ΕΥΔΟΞΟΣ  που 
αναπτύσσεται παράλληλα από το ΕΔΕΤ 

6) την Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ 
7) το σύστημα ανάρτησης εγγράφων της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, 
8) τις  υφιστάμενες  υποδομές  Πανεπιστημιακής  Υπηρεσίας  Καταλόγου  και  τον  κεντρικό  μηχανισμό 

αυθεντικοποίησης χρηστών SSO (Shibboleth), 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

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.  ΥΠΔΒΜΘ  και 
ΕΣΥΕ), αλλά και το γενικό κοινό, δηλαδή οποιοδήποτε απλό πολίτη. Οι υπηρεσίες που θα προκύψουν 
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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 απλός 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 πρέπει να 
ενταχθούν οι ακόλουθες: 

1. 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) 
• 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. Ενδεικτικά είδη αιτήσεων: 

o Αίτηση χορήγησης κάρτας σίτισης 
o Αίτηση διαμονής στην εστία 
o Αίτηση για λήψη πτυχίου και ορκωμοσία 

• 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 
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2. Μέλη ΔΕΠ 
• Υπηρεσίες ηλεκτρονικής Γραμματείας ακαδημαϊκού Τμήματος όπως: 

o Δημιουργία Προγράμματος Σπουδών με συμμετοχή διδασκόντων και Γραμματείας. 
o Αυτόματη  ενημέρωση  διδασκόντων  για  ανάθεση  διδασκαλίας  μαθημάτων  ή  δυνατότητα 

επεξεργασίας εξετάσεων μέσω web, email, sms 
o Κατάσταση εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα 
o Ασφαλής αποστολή βαθμολογίας καθηγητών στις γραμματείες 
o Αυτόματη  δημοσίευση  ημερολόγιων  προγραμμάτων  διδασκαλίας  και  εξετάσεων 

μαθημάτων, στα οποία έχουν δικαίωμα, μέσω web, email ή sms 
o Αυτόματη  έκδοση  πιστοποιητικών  σε  μορφή  pdf  μετά  από  αίτηση  (θα  απαιτείται 

ταυτοποίηση) 
o Καταχώρηση βαθμολογίας φοιτητών 

Περιγραφή Υπηρεσίας  Απαιτούμενα στοιχεία 
(δεδομένα εισόδου) 

Στοιχεία 
αποτελέσματος 

(δεδομένα εξόδου) 

Επίπεδο «ηλεκτρο‐
νικοποίησης», 
Υπηρεσίας  

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες για φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς) 

Εγγραφές στα ακαδημαϊκά 
Τμήματα εισερχομένων 
φοιτητών 

Κωδικός φοιτητή (username
και password) 

Εγγραφή φοιτητή στο 
ΠΣ 

4 

Δηλώσεις μαθημάτων (με 
προσυμπληρωμένα δεδομένα, 
ανάλογα με το πρόγραμμα 
σπουδών που ακολουθεί ο 
φοιτητής) 

Κωδικός φοιτητή (username
και password) 

Δήλωση μαθήματος 4 

Αυτόματη ενημέρωση 
βαθμολογίας μαθημάτων που 
έχει συμμετάσχει ο φοιτητής 
μέσω web ή email 

Κωδικός φοιτητή (username
και password) 

Αναλυτική βαθμολογία 4 

Αυτόματη έκδοση 
πιστοποιητικών σε μορφή pdf 
μετά από αίτηση 

Κωδικός φοιτητή (username
και password) 

Πιστοποιητικό 4 

Ηλεκτρονική πληροφόρηση για 
διδασκαλία, μαθήματα, 
προγράμματα σπουδών, 
πρόγραμμα εξετάσεων 

‐ Πρόγραμμα 
διδασκαλίας, 

πρόγραμμα σπουδών, 
πρόγραμμα εξετάσεων 

1 

Προσωποποιημένη 
πληροφόρηση για πρόγραμμα 
εξετάσεων, πρόγραμμα 
διδασκαλίας (θα απαιτείται 

Αριθμός μητρώου φοιτητή Προσωποποιημένο 
πρόγραμμα 
διδασκαλίας, 

πρόγραμμα σπουδών, 

4 
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ταυτοποίηση)  πρόγραμμα εξετάσεων 
σύμφωνα με την 
κατάσταση του 

φοιτητή 

Παροχή πληροφοριακού 
επίσημου υλικού (αιτήσεις, 
κτλ) 

Αριθμός μητρώου φοιτητή Επίσημο 
πληροφοριακό υλικό 

3 

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες για τους αιτούντες φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς)

Αιτήσεις φοιτητών (εκτός της 
ταυτοποίησης περιλαμβάνει 
όλη τη διαδικασία αιτήσεων 
φοιτητών, την επεξεργασία 
εντύπων και τις φόρμες 
αποστολής στοιχείων, την 
υποβολή τυχόν 
δικαιολογητικών) 

Κωδικός φοιτητή (username
και password) 

Αίτηση φοιτητή 3 

Αιτήσεις φοιτητών για 
εγγραφή σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών, 
παροχή υποτροφιών, με 
αυτόματη ενημέρωση 
αποτελέσματος μέσω web, 
email ή sms  

Κωδικός φοιτητή (username
και password) 

Αίτηση φοιτητή 4 

Αιτήσεις φοιτητών για παροχή 
υποτροφιών, αυτόματη 
ενημέρωση αποτελέσματος 
μέσω web, email ή sms 

Κωδικός φοιτητή Αίτηση φοιτητή 4 

Αυτόματη εισαγωγή φοιτητών 
σε τμήματα και προγράμματα 
σπουδών μετά από 
ηλεκτρονική διαδικασία 
αίτησης εισαγωγής 

Κωδικός φοιτητή (username
και password) 

Εισαγωγή φοιτητή σε 
τμήμα / πρόγραμμα 

σπουδών 

4 

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες για διδακτορικούς φοιτητές

Προσωποποιημένη 
πληροφόρηση για 
διδακτορικούς φοιτητές 

Κωδικός φοιτητή (username
και password) 

Προσωποποιημένη 
πληροφόρηση 

3 

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες για τα μέλη ΔΕΠ

Δημιουργία προγραμμάτων 
σπουδών με συμμετοχή 

Κωδικός καθηγητή 
(username και password) 

Πρόγραμμα σπουδών 3 
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διδασκόντων 

Αυτόματη ενημέρωση 
διδασκόντων για ανάθεση 
διδασκαλίας μαθημάτων ή 
δυνατότητα επεξεργασίας 
εξετάσεων μέσω web, email, 
sms 

Κωδικός καθηγητή 
(username και password) 

Ανάθεση διδασκαλίας 4 

Ασφαλής αποστολή 
βαθμολογίας καθηγητών στις 
γραμματείες 

Κωδικός καθηγητή 
(username και password) 

Βαθμολόγιο εξετάσεων 4 

Αυτόματη δημοσίευση 
ημερολόγιων προγραμμάτων 
διδασκαλίας και εξετάσεων 
μαθημάτων, στα οποία έχουν 
δικαίωμα, μέσω web, email ή 
sms 

Κωδικός καθηγητή 
(username και password) 

Ημερολόγιο 
πρόγραμμα 
διδασκαλίας 

4 

Αυτόματη έκδοση 
πιστοποιητικών σε μορφή pdf 
μετά από αίτηση (θα 
απαιτείται ταυτοποίηση) 

Κωδικός καθηγητή 
(username και password) 

Πιστοποιητικό σε pdf 4 

3.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

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. 

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 
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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 με χρήση υπηρεσιών καταλόγου. 
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,  συντήρησης  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 
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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.  (Pubcookie 
και Shibboleth). Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει εγκαταστάσεις σε 
ελλληνικά ακαδημαϊκά  Ιδρύματα όπου  το σύστημά  του συνεργάζεται  με υποδομή Pubcookie  και 
Shibboleth. 

11. Δυνατότητα  διασύνδεσης με  τα  κεντρικά ΠΣ που αναπτύσσονται  παράλληλα μέσω  των δράσεων 
της Α1/21.1 

12. Δυνατότητα διασύνδεσης με την κεντρική εφαρμογή διανομής συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ. 
13. Δυνατότητα διασύνδεσης με σύστημα ΕΡΜΗΣ 
14. Υποστήριξη υποδομής CAS. 
15. Υποστήριξη 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 στέλνοντας και λαμβάνοντας πληροφορία στην 
ή  από  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.  Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  η  Κεντρική  Υπηρεσία  Καταλόγου  θα  μπορεί  να 
ενημερώνεται  για  αλλαγές  σε  στοιχεία  φοιτητών  όπως  στοιχεία  επικοινωνίας  ή  αλλαγές  της 
κατάστασης φοίτησης των (π.χ. ενεργών, ανενεργών φοιτητών, κλπ.). 

 

4.ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Α1 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 21.1, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΔΟΞΟΣ. 

Ο παρόν διαγωνισμός είναι σε άμεση συνάφεια με τις αντίστοιχες δράσεις που θα αναπτυχθούν από το 
εγκεκριμένο  ΤΔΠΠ  Α1  της  πρόσκλησης  21.1.  Κατά  συνέπεια  οι  Διαγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  να 
αποδεχθούν  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  ότι  το  ΟΠΣ  που  θα  παραδώσουν  θα  συνεργάζεται  με  τις 
υποδομές που αναπτύσσονται παράλληλα στα πλαίσια των έργων του ΤΔΠΠ της Α1 της πρόσκλησης 
21.1, με δικαιούχο το GUNet. 

Στα πλαίσια αυτά οι διασυνδέσεις που θα αναπτυχθούν θα αφορούν: 

1) στη διασύνδεση του συστήματος με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας 
της  πράξης  «Ψηφιακές  Υπηρεσίες  Ακαδημαϊκών  Ιδρυμάτων  –  Οριζόντια  Δράση»  με  δικαιούχο  το 
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet. 
2)  στη  διασύνδεση  του  συστήματος  με  την  Κεντρική  υποδομή  αποστολής  και  λήψης  σύντομων 
μηνυμάτων  (SMS) της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση» με 
δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet. 
3)  στη  διασύνδεση  του  συστήματος  με  το  Mobile  Portal  της  πράξης  «Ψηφιακές  Υπηρεσίες 
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet.  
4) στη διασύνδεση με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ 
που αναπτύσσεται παράλληλα από το ΕΔΕΤ (μόνο για το φοιτητολόγιο) καθώς και 
5) στη διασύνδεση με την εθνική πύλη ΕΡΜΗΣ. 
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Για τις ανωτέρω διασυνδέσεις 1 έως και 5 επειδή οι υποδομές αυτές αναπτύσσονται παράλληλα από 
τρίτους,  μη  ελεγχόμενους  από  την  αναθέτουσα  αρχή  φορείς,  υπάρχει  η  πιθανότητα  να  μην  έχει 
εξασφαλισθεί  η  διαθεσιμότητα  των  υποδομών  ή  των  σχετικών  APIs  στην  φάση  υλοποίησης  ή  της 
παραγωγικής λειτουργίας του παρόντος έργου. Στην περίπτωση αυτή, η παραλαβή του έργου θα γίνει 
χωρίς  να  τεθούν  σε  παραγωγική  λειτουργία  οι  διασυνδέσεις  1‐5  και  ο  Ανάδοχος  θα  είναι 
υποχρεωμένος  να  επιδείξει  και  να  τεκμηριώσει  τον  τρόπο  διασύνδεσης  μέσω  web  services 
(SOAP/XML). Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να ενεργοποιήσει τις διασυνδέσεις αυτές και να 
τις θέσει σε λειτουργία εντός της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και σε χρονικό διάστημα εντός 
1 (ενός) μήνα από τη στιγμή που θα κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αν οι υποδομές και τα σχετικά 
APIs  γίνουν  διαθέσιμα.  Στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρξει  διαθεσιμότητα  των  υποδομών  και  των 
σχετικών  APIs  ούτε  κατά  την  περίοδο  εγγύησης  την  ευθύνη  διασύνδεσης  αναλαμβάνει  η  ίδια  η 
Αναθέτουσα Αρχή με βάση την εκπαίδευση, επίδειξη και τεκμηρίωση που προσέφερε ο Ανάδοχος. 

5.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

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, όσο αφορά το λογισμικό. Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι ευρέως διαδεδομένες 
βάσεις δεδομένων (ενδεικτικά Oracle, MS SQL Server, Sybase, κλπ). 

Το ΟΠΣ 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  (βασικό  και  επεκτάσεις  –  νέα  υποσυστήματα)  για  όλες  τις  λειτουργικές  ενότητες,  θα 
πρέπει  να  παραδοθεί  πλήρως  παραμετροποιημένο  στις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Ιδρύματος.  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: 

o Αναγνωρίζουν  τις  λειτουργικές  απαιτήσεις  του Αναθέτοντος Φορέα,  οι  οποίες  μπορούν  να 
καλυφθούν από το σύστημα με παραμετροποίηση 

o 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. 

o Αναγνωρίζουν τις παραμέτρους του συστήματος 
o Καθορίζουν τις τιμές των παραμέτρων 
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o Καταγράφουν τον τρόπο παραμετροποίησης, τις παραμέτρους ανά λειτουργία / διαδικασία 
και τις τιμές τους 

o Παραμετροποιούν τα υποσυστήματα σύμφωνα με τις τιμές των παραμέτρων 
o Εκτελούν ελέγχους καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων με τις παραμέτρους αυτές 
o Προσαρμόζουν τα αρχικά σενάρια χρήσης 
o Ολοκληρώνουν  το  σύνολο  του  λογισμικού  με  παραμετροποίηση  και  ανάπτυξη  όπου 

απαιτείται. 

Τα  υποσυστήματα  Διαχείρισης  Δεδομένων  Προπτυχιακών  και  Μεταπτυχιακών  Φοιτητών, 
Προγραμμάτων  Σπουδών,  Χρονικού  Προγραμματισμού  Αιθουσών,  Διαχείρισης  Χρηστών,  Διαχείρισης 
Αναφορών Εκτύπωσης – Report Generator, Εξυπηρέτησης Φοιτητών μέσω Διαδικτύου, Εξυπηρέτησης 
Διδασκόντων  μέσω  Διαδικτύου,  Διαχείρισης  Στατιστικών  Στοιχείων,  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  δύο  γλώσσες:  Ελληνικά  –  Αγγλικά. 
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η υποστήριξη και άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ορισμένες τιμές που θα καθοριστούν στην παραμετροποίηση για κάθε Τμήμα ξεχωριστά όσον αφορά 
το Φοιτητολόγιο είναι οι εξής: 

o Ρύθμιση των προϋποθέσεων λήψης πτυχίων ανά πρόγραμμα σπουδών ανά Τμήμα 
o Ρύθμιση των προϋποθέσεων λήψης εισαγωγής σε κατεύθυνση 
o Ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού βαθμού πτυχίου 
o Ρύθμιση των προϋποθέσεων λήψης 
o Παραμετροποίηση των αναφορών εκτύπωσης 
o Τρόπος εισαγωγής δηλώσεων μαθημάτων 
o Ορισμός προαπαιτούμενων μαθημάτων – αλυσίδων μαθημάτων 
o Ορισμός μεθόδου Υπολογισμού Ποσοστιαίων Βαθμολογιών 
o Ορισμός ελάχιστου πλήθους Φοιτητών κατά τον Υπολογισμό Ποσ. Βαθμολογιών 
o Ορισμός συνάρτησης για τον Αυτόματο υπολογισμός δείκτη προόδου 
o Ορισμός του τρόπου υπολογισμού των συνόλων μαθημάτων κατά την εκτύπωση διαφόρων 

επιδομάτων (πχ. πιστοποιητικού στεγαστικού επιδόματος κτλ). 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τις παραμέτρους που θα ορίσουν κατά 
τη φάση της παραμετροποίησης του συστήματος. 

6.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Το τελικό παραδοτέο του φοιτητολογίου θα πρέπει: 

• Να  καλύπτει  πλήρως  κάθε  λειτουργία  των  Γραμματειών  του  Ακαδημαϊκού  Ιδρύματος  που 
αναφέρεται  σε  προπτυχιακά,  μεταπτυχιακά  προγράμματα  σπουδών  και  Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα  ανταλλαγής,  όπως  αυτές  διατυπώνονται  στη  συνέχεια  αλλά  και  όπως 
πιθανότατα διαμορφωθούν κατά την φάση της ανάπτυξης και εγκατάστασής. 

• Να  διαχειρίζεται  αίθουσες,  προγράμματα  διδασκαλίας  και  εξετάσεων  και  να  εκτελεί  όλες 
εκείνες τις λειτουργίες της Διεύθυνσης Σπουδών που περιγράφονται στην συνέχεια. 

• Να υποστηρίζει τις λειτουργίες της φοιτητικής μέριμνας του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, όπως 
αυτές περιγράφονται παρακάτω. 
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• Να παρακολουθεί όλα τα συμβάντα της λειτουργίας του συστήματος  (της εφαρμογής), ανά 
χρήστη, ημερομηνία και ώρα και λειτουργία/διαδικασία που επιτελέστηκε (Event Log). 

• 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  υλοποιεί  διαδικασία  «μη  αποκήρυξης  ευθύνης»  χρηστών  μέσω  ισχυρού  συστήματος 
καταγραφής ενεργειών. 

Το νέο περιβάλλον θα πρέπει να συνεργάζεται και να αξιοποιεί τις υφιστάμενες υποδομές LDAP, SSO 
και PKI  του  Ακαδημαϊκού  Ιδρύματος.  Επίσης,  το  σύστημα  θα πρέπει  να μπορεί  να  επικοινωνήσει  με 
άλλες εφαρμογές μέσω ανοιχτής αρχιτεκτονικής Web Services. 
Η  πρόσβαση  των  χρηστών  θα  γίνεται  μέσω  απλών  προσωπικών  υπολογιστών,  εφοδιασμένων  με 
κοινούς web browsers όπως Microsoft Internet Exlporer, Μozilla Firefox, Safari, Opera και λειτουργικό 
Windows, Solaris, MacOS, Unix, Linux, κτλ. 
Το ΟΠΣ 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  διαμορφώθηκαν  έχοντας  σαν  βασικό  κριτήριο  την 
ανάγκη  διατήρησης  και  βελτίωσης  του  υφιστάμενου  τρόπου  λειτουργίας  των  Γραμματειών  του 
Ακαδημαϊκού  Ιδρύματος.  Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  προσφέρει  ως  ελάχιστο  το  100%  της 
λειτουργικότητας που περιγράφεται «ως έτοιμο εξειδικευμένο πακέτο λογισμικού» και όχι ως εξ αρχής 
ανάπτυξη του συστήματος. 
Το φοιτητολόγιο θα αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια. 

1. Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
καθώς και Προγραμμάτων Σπουδών. 

2. Υποσύστημα Διαχείρισης Ροών Φοιτητολογίου 
3. Υποσύστημα Προεγραφών Φοιτητών 
4. Υποσύστημα Κεντρικής Γραμματείας 
5. Υποσύστημα Χρονικού Προγραμματισμού Αιθουσών. 
6. Υποσύστημα Διαχείρισης Αιτούντων Φοιτητών 
7. Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών. 
8. Υποσύστημα Διαχείρισης Αναφορών Εκτύπωσης – Report Generator. 
9. Υποσύστημα Λήψης Εγγραφών από εξωτερικό αρχείο. 
10. Υποσύστημα εξυπηρέτησης φοιτητών μέσω διαδικτύου. 
11. Υποσύστημα εξυπηρέτησης διδασκόντων μέσω διαδικτύου. 
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12. Υποσύστημα διαχείρισης στατιστικών στοιχείων 
13. Υποσύστημα διαχείρισης συγγραμμάτων – διασύνδεση με ΕΥΔΟΞΟ 
14. Υποσύστημα Φοιτητικής Μέριμνας για τη Σίτιση, Στέγαση, Περίθαλψη 

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 καθηγητές, φοιτητές και γενικότερα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. 

6.1. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Περιλαμβάνει την υποστήριξη των παρακάτω διαδικασιών: 

1. Διαχείριση δεδομένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 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 
7. Έκδοση Πιστοποιητικών, Διαχείριση Αναφορών 
8. Χορήγηση πτυχίων, ανακήρυξη πτυχιούχων 
9. Διαχείριση Δεδομένων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων 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  ανά  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, κ.λπ. 
Τα χαρακτηριστικά των διαθέσιμων λιστών είναι: 
• Δυνατότητα προσαρμογής των προβολών, όπως αφαίρεση ή προσθήκη πεδίων 
• Ταξινόμηση κατά οποιοδήποτε καταχωρημένου πεδίου (ένα ή πολλαπλά πεδία) 
• Ομαδοποίηση  των  δεδομένων  κατά  πολλαπλά  πεδία,  με  δυνατότητα  άμεσης  εξαγωγής 

στατιστικών στοιχείων 
• Δυνατότητα  αποθήκευσης  των  προσωπικών  ρυθμίσεων  προσαρμογής  ανά  χρήστη  των 

Windows 
• Δυνατότητα  δημιουργίας  απλών  και  πολύ  σύνθετων  αναζητήσεων  με  χρήση  τελεστών  (ίσο, 

διάφορο,  μεγαλύτερο,  μικρότερο,  περιέχει,  αρχίζει  από,  μεταξύ,  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 πρακτικών ασκήσεων 

6.1.2. Διαδικασία εγγραφής νέων φοιτητών και διαχείρισης προσωπικών στοιχείων 

Η  διαδικασία  αυτή  προβλέπει  την  εισαγωγή  νέων  φοιτητών,  τη  μεταβολή  των  καταχωρημένων 
δεδομένων, τη παραμετρική αναζήτηση με κάθε καταχωρημένο 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  εσωτερικό 
κανονισμό. 

• Παραμετρική αναζήτηση φοιτητών με όλα τα καταχωρημένα 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 
«Ταυτότητα»  τα  στοιχεία  ταυτότητας,  γέννησης  κλπ,  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: 

• Κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των φοιτητών. 
• Ονομαστικές καταστάσεις φοιτητών 
• Μητρώο Φοιτητών, Αποφοίτων και Υποτρόφων 
• Ευρετήριο φοιτητών 
• Αναφορές Διευθύνσεων (Προσωρινής ή Μόνιμης κατοικίας). 
• Εκτύπωση διευθύνσεων υπό μορφή ετικετών αλληλογραφίας 
• Πίνακες στατιστικών στοιχείων πλήθους φοιτητών με πολλαπλά κριτήρια 
• Αναφορές φοιτητών με στοιχεία διαγραφής, μετεγγραφής κλπ. 
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6.1.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Τα  χαρακτηριστικά  της  διαχείρισης  στοιχείων  των  μαθημάτων  θα  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  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, Διπλωματική Εργασία, Μικτό 
• Κάθε  μάθημα  ανήκει  κλιμακωτά,  ιεραρχικά,  εννοιολογικά  σε  Σχολή  >  Τμήμα  >  Τομέας  > 

Γνωστικό > Ενότητα ή όπως θα προσδιορισθεί από την ακαδημαϊκή οργάνωση του Ιδρύματος 
σύμφωνα προς το νέο ν. 4009/2011, (μια ‘περιοχή’ ενός ‘γνωστικού αντικειμένου’. Απαραίτητο 
στοιχείο για τις προϋποθέσεις πτυχίου) 

• 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  και 
προδιαγραφές που ορίζονται στον σύνδεσμο: 

• http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_en.html 
• 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) 
• Αντιστοίχηση μαθημάτων (εναλλακτικά μαθήματα που καλύπτουν απαιτήσεις ή κενά στο ΠΣ) 
• 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. 
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6.1.4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
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  διπλώματι, 
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,  ανενεργών,  επί  διπλώματι,  λιμναζόντων,  καθώς  και  να  επιτρέπεται  η  ενημέρωση  των 
στοιχείων  κατάστασης  εκπαιδευομένων  στην  κεντρική  Υπηρεσία  Καταλόγου  του  Ακαδημαϊκού 
Ιδρύματος. 
Όσον αφορά την κατάσταση των σπουδαστών ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: 

• Διπλωματούχος  (graduate)  θεωρείται  ο  φοιτητής  που  έχει  αποφοιτήσει  από  τη  Σχολή 
(Πρόγραμμα Σπουδών) αφού ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Σπουδών. 

• 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  του 

σπουδαστή. Ο σπουδαστής 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. 

Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση εσωτερικών διαδικασιών του ιδρύματος, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: 

• Ενεργοί  (active)  θεωρούνται οι φοιτητές που  έχουν υποβάλλει  δήλωση μαθημάτων  εντός 
των  δύο  τελευταίων  ακαδημαϊκών  περιόδων  (εξαμήνων).  Πρόκειται  για  κατάσταση 
εκπαιδευομένων  που  εξυπηρετεί  εσωτερικές  διαδικασίες  του  ιδρύματος,  όπως  για 
παράδειγμα  διατήρηση  της  παροχής  διαφόρων  υπηρεσιών  του  Ακαδημαϊκού  Ιδρύματος 
(πρόσβαση σε νησίδες υπολογιστών, διατήρηση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
σίτιση στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη, κλπ.). 

• Ανενεργοί (inactive) θεωρούνται οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση μαθημάτων 
εντός  των  2  τελευταίων  ακαδημαϊκών  περιόδων  (εξαμήνων).  Πρόκειται  για  κατάσταση 
εκπαιδευομένων  που  εξυπηρετεί  εσωτερικές  διαδικασίες  του  ιδρύματος,  όπως  για 
παράδειγμα αναστολή παροχής διαφόρων υπηρεσιών του . 

Οι  καταστάσεις  ενεργών,  ανενεργών  και  λιμναζόντων  εκπαιδευομένων  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). 

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 
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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  πρόγραμμα  σπουδών  ή 
κατεύθυνση, βαθμολογίας σε προαπαιτούμενα μαθήματα κλπ. 
Στη διαδικασία 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  καταχώρησης βαθμολογίας από  τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει  να πληροί  τις  προδιαγραφές 
μίας  ολοκληρωμένης  διαδικτυακής  εφαρμογής.  Να  υποστηρίζει  όλες  τις  υποδομές  πιστοποίησης 
χρηστών  shibboleth,  sso  μέσω  του  LDAP  του  ιδρύματος  ώστε  να  έχουν  πρόσβαση  μόνο 
εξουσιοδοτημένα  μέλη  της  ακαδημαϊκής  κοινότητας.  Να  υπάρχει  η  δυνατότητα  τροποποίησης  της 
καταχωρημένης κατάστασης μέχρι την τελική οριστικοποίησή της. Μετά την οριστικοποίηση της στον 
web server η καταχωρημένη βαθμολογία να αποστέλλεται προς την τελική αποθήκευση στον database 
server  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 καταχώρηση 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 

6.1.6. Πρόγραμμα Σπουδών, στοιχεία μαθημάτων, διπλωματικές εργασίες 
Για  κάθε  ακαδημαϊκό  έτος,  ζητείται  να  παρέχονται  δυνατότητες  καταχώρησης  του  προγράμματος 
σπουδών  κάθε  Τμήματος  με  πλήρη  στοιχεία  των  μαθημάτων  και  των  συσχετίσεων  τους,  των 
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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. 
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  Πρόγραμμα  Σπουδών, 

Τμήμα ή Σχολή 
• Δυνατότητα ορισμού μαθημάτων στο εαρινό, χειμερινό ή και στα δύο εξάμηνα 
• Πρόβλεψη για διαχείριση επιπλέον εξεταστικών όποτε κρίνεται αναγκαίο. 
• Χαρακτηρισμός ειδικεύσεων και κατευθύνσεων 

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 
• Κατάργηση 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  καταχωρημένο  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 
• 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,  επιβλέποντες  /  διδάσκοντες,  ημερομηνία υποβολής,  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 και προδιαγραφές που ορίζονται στον σύνδεσμο: 
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 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_en.html 

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 όταν πληκτρολογηθούν όλοι οι ΑΓΜ των φοιτητών 

• Να παρέχει δυνατότητα προεκτύπωσης των πιστοποιητικών στην οθόνη 
• Να καταχωρεί, διαχειρίζεται και να υπολογίζει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου του Τμήματος 
• 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, διπλωματούχων, 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  (ψηφιακά 
υπογεγραμμένα,  με  ιδιότητες  μόνο  εκτύπωσης),  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: 
• κωδικοποίηση  και  καταχώρηση  των  διαφορετικών  τρόπων  και  προϋποθέσεων  ανακήρυξης 

ανά ακαδημαϊκό έτος και κατηγορία φοιτητών 
• κωδικοποίηση  και  καταχώρηση  των  διαφορετικών  τρόπων  υπολογισμού  του  βαθμού 

διπλώματος ανά ακαδημαϊκό έτος 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  τους  (Επαναφορά  σε  ενεργή  κατάσταση, 
εκτυπώσεις). 

H εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει την έκδοση DIPLOMA SUPPLEMENT τουλάχιστον στα ελληνικά 
και στα αγγλικά, όπως προβλέπεται από την Συνθήκη της Bologna και προδιαγραφές (και δείγμα) που 
ορίζονται στον σύνδεσμο: 
 http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html 

15PROC003032764 2015-09-09

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html


 

 

17 
 

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): 
• Διαχωρισμός του προγράμματος σπουδών σε μαθήματα που διδάσκονται στην Ελλάδα και σε 

μαθήματα που διδάσκονται σε άλλα πανεπιστήμια ή στο εξωτερικό. Έτσι κάθε μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα που συνεργάζεται ή συν‐διοργανώνεται με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή 
του  εσωτερικού,  θα  πρέπει  να  τηρούνται  και  τα  αντίστοιχα  στοιχεία  (χώρα,  τίτλος, 
εξεταζόμενα μαθήματα, διδάσκοντες κλπ). 

• 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  Πανεπιστημίου  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.) 

• Παροχή  πολύγλωσσου  περιβάλλοντος  για  το  σύνολο  των  λειτουργιών  της  εν  λόγω 
λειτουργικής ενότητας, 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. 

6.2. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ 
Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Ο χρήστης βλέπει  τις  ροές  εργασίας που  τον αφορούν  και  τις  λειτουργίες που μπορεί  να 
επιτελέσει (προσωποποίηση του περιβάλλοντος εργασίας). 

• Το σύστημα να διαθέτει μηχανισμό αποστολής και λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 
• Ενσωμάτωση  ροών  εργασιών  στο  σύστημα Φοιτητικής Μέριμνας  για  την  καταγραφή  των 

επιχειρησιακών  διεργασιών  (business  processes)  του  Ιδρύματος.  Να  παρουσιαστεί 
(αναλυτική  περιγραφή  και  αντίστοιχα  screenshots)  τουλάχιστον  μία  διεργασία  που 
υλοποιείται με χρήση των ροών εργασιών. 

• Να  παρέχεται  σύνδεση  με  το  Ηλεκτρονικό  Πρωτόκολλο  του  κάθε  Τμήματος  ώστε  να 
παρακολουθείται  η  ροή  όλων  των  απαιτούμενων  ενεργειών  που  αφορούν  αιτήσεις 
φοιτητών και πιστοποιητικά – βεβαιώσεις που εκδίδονται από το Τμήμα για τους φοιτητές. 

• Δυνατότητα εμφάνισης του ιστορικού μίας ροής εργασίας. 
• Προσθήκη  σημειώσεων  –  σχόλιων,  υπογραμμίσεων  και  επισυνάψεων  σε  οποιαδήποτε 

εργασία της ροής εργασιών. 
• Το  σύστημα  υποστηρίζει  την  εκτέλεση  αυτόματων  ενεργειών  (π.χ.  αυτόματη  αποστολή 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 
• Το σύστημα παρέχει γραφικό Web περιβάλλον, στο οποίο σχεδιάζονται και τροποποιούνται 

οι ροές εργασιών. 

15PROC003032764 2015-09-09



 

 

18 
 

• Το web  σχεδιαστικό  εργαλείο  ροών  πρέπει  να  παρέχει  περιβάλλον  όπου  ο  χρήστης  θα 
βλέπει την ροή εργασίας τουλάχιστον σε μία από τις παρακάτω διαφορετικές μορφές: 

o Γραφική αναπαράσταση της ροής εργασίας 
o Λίστα με όλα τα στοιχεία της ροής εργασίας 
o XML μορφή της ροής εργασίας 

• Υποστήριξη  τεχνολογίας  XML  στις  ροές  εργασιών.  Οι  ροές  εργασιών  να  μπορούν  να 
αναπαρασταθούν ως XML αρχεία. 

• Υποστήριξη καθορισμού βήματος για αυτόματη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος 
• Υποστήριξη καθορισμού βήματος για σύνδεση με το Υποσύστημα Πρωτοκόλλου 
• Υποστήριξη καθορισμού βήματος για εκτέλεση κώδικα μέσω web services. 
• Υποστήριξη ορισμού συνημμένων (attachments) σε κάθε βήμα (task) των ροών εργασίας. 
• Η  πρόσβαση  των  χρηστών  των  Γραμματειών  των  Τμημάτων  γίνεται  μέσω web  γραφικού 

περιβάλλοντος (ενδεικτικά μέσω κοινού φυλλομετρητή web) 
• Ο χρήστης βλέπει  τις  ροές  εργασίας που  τον αφορούν  και  τις  λειτουργίες που μπορεί  να 

επιτελέσει  (προσωποποίηση  του  περιβάλλοντος  εργασίας).  Δυνατότητα  εμφάνισης  των 
εργασιών του κάθε χρήστη που εκκρεμούν. 

• Το  σύστημα  παρέχει  τη  δυνατότητα  στους  χρήστες  να  εκτυπώνουν  τα  διαγράμματα  που 
απεικονίζουν ροές εργασίας. 

• Υποστηρίζεται  η  υλοποίηση  επιχειρησιακών  κανόνων  της  φοιτητικής  μέριμνας  για  κάθε 
Τμήμα χωριστά. Πχ. αιτήσεις φοιτητών για πιστοποιητικά. 

• Το σύστημα παρέχει δυνατότητα τροποποίησης των ροών εργασιών από τους διαχειριστές 
των ροών (workflow/process managers). 

• Το σύστημα επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάστασης και ροής των εργασιών και τη 
διεκπεραίωση των εργασιών σε επίπεδο χρήστη. 

• Υποστήριξη σύγχρονων και ασύγχρονων βημάτων (tasks). 
• Το  σύστημα  παρέχει  τη  δυνατότητα  να  εμφανίζονται  σε  κατάλληλο  διαμορφωμένο 

περιβάλλον  αναλυτικά  στοιχεία  για  κάθε  βήμα  των  ροών  εργασίας,  π.χ.  περιγραφή, 
κατάσταση, ημερομηνία ολοκλήρωσης, υπεύθυνος κλπ. 

• Σε κάθε διακοπή στην εκτέλεση μίας εργασίας  (π.χ. λόγω αστοχίας του συστήματος) κατά 
την  επανεκκίνηση  του  συστήματος,  κάθε  στιγμιότυπο  οποιασδήποτε  ροής  εργασίας,  το 
οποίο  εκτελούνταν  κατά  την  εμφάνιση  του  προβλήματος,  να  συνεχίζει  κανονικά  από  το 
σημείο στο οποίο διακόπηκε, εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

6.3. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Θα  παρέχει  τη  δυνατότητα  ηλεκτρονικής  προεγγραφής  στους  πρωτοετείς  φοιτητές  του.  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 στο 
γκισέ της Γραμματείας. 
Για  τις  ανάγκες  της  αρχικής  ηλεκτρονικής  ταυτοποίησης  του  πρωτοετή  θα  γίνεται  χρήση  των 
δεδομένων  του  αρχείου  των  επιτυχόντων  που  αποστέλλεται  από  το  ΥΠΔΒΜΘ.  Συγκεκριμένα  ο 
πρωτοετής  φοιτητής  θα  καταχωρεί  στο  σύστημα  τον  Κωδικό  Αριθμό  του  Υποψηφίου,  το 
Ονοματεπώνυμό  του,  το  Έτος  Γέννησής  του,  τον  Κωδικό  του  Λυκείου  του,  τον  Κωδικό  της  Σχολής 
Επιτυχίας και το σύνολο των Μορίων που έχει συγκεντρώσει. Μετά την ταυτοποίηση των αρχικών του 
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στοιχείων,  ο  υποψήφιος  φοιτητής  θα  είναι  σε  θέση  να  καταχωρήσει  μέσω  ηλεκτρονικής  αίτησης  το 
σύνολο  των  δεδομένων  που  απαιτούνται  για  την  εγγραφή  του.  Το  Διοικητικό  Προσωπικό  της 
Γραμματείας δύναται να επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τον πρωτοετή φοιτητή για διευκρινήσεις επί της 
ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής. 
Η  ηλεκτρονική  αίτηση  προεγγραφής  θα  επέχει  θέση  υπεύθυνης  δήλωσης  και  θα  γίνεται  αρχικά 
αποδεκτή από την Γραμματεία. 
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 καταχωρηθούν τα έγγραφα στο αρχείο της 
Γραμματείας. 
Η  διαδικασία αυτή θα απαλλάξει  τους φοιτητές από  το συνωστισμό στα  γκισέ  των  γραμματειών  για 
κατάθεση και έλεγχο δικαιολογητικών, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθεί το έργο των γραμματειών. 
Το  υποσύστημα  προεγγραφών  θα  υλοποιηθεί  μέσω  του  υποσυστήματος  διαχείρισης  ροών 
φοιτητολογίου και θα ολοκληρωθεί με το σύνολο των υφιστάμενων και νέων υποσυστημάτων. 

6.4. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Στα πλαίσια  του  έργου  το  εν  λόγω υποσύστημα θα ολοκληρωθεί με διαδικασίες  για  την υποστήριξη 
Κεντρικής Γραμματείας. Μέσω web  interface θα δίδεται τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα του 
ΟΠΣ  Φοιτητολόγιο  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  αιτούμενων 

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. 

Γενικότερα,  η Κεντρική Υπηρεσία να είναι σε θέση να εκτελεί σε κεντρικό επίπεδο  Ιδρύματος και όχι 
Σχολής  αρκετές  εργασίες  που  σχετίζονται  με  δεδομένα  του  Φοιτητολογίου  και  της  Φοιτητικής 
Μέριμνας.  Στα  δεδομένα  των φοιτητών  όλων  των  τμημάτων  να  έχει  πρόσβαση μόνο με  δικαιώματα 
ανάγνωσης,  όπου  οποιαδήποτε  ενέργεια  να  καταγράφεται  στο  κεντρικό  υποσύστημα  καταγραφής 
γεγονότων. 
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6.5. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
Καλύπτει την κατάρτιση του προγράμματος μαθημάτων και εξετάσεων και τη διάθεση των αιθουσών 
για φροντιστηριακά μαθήματα, την εξυπηρέτηση διαφόρων διαλέξεων, σεμιναρίων κλπ. Συγκεκριμένα 
ζητούνται: 

• Διαχείριση  ειδικών  πληροφοριών  ώρες  διδασκαλίας  ανά  εβδομάδα,  διδάσκοντες 
(συνδιδασκαλία διδασκόντων),  τμήμα και τομέα που ανήκει ο διδάσκων, βαθμίδα των, ακαδ. 
έτος,  πρόεδρος  (ανά  τμήμα),  πρύτανης,  γραπτή  ή  προφορική  εξέταση,  δηλώσεις  μαθημάτων 
από  άλλα  τμήματα,  επόπτες  (τμήμα  που  ανήκει  ο  κάθε  επόπτης),  ημέρες  διδασκαλίας, 
ημερομηνίες εξετάσεων (Φεβρουαρίου ‐ Ιουνίου ‐ Σεπτεμβρίου), βάρδιες εξετάσεων, αίθουσες 
διδασκαλίας και εξετάσεων και το ίδιο για τα μεταπτυχιακά. 

• διαχείριση  των  αιθουσών  διδασκαλίας,  αμφιθεάτρων  ή  λοιπών  αιθουσών,  δυνατότητες 
εξοπλισμού τους (projector, είδος πίνακα, μικρόφωνο, βίντεο κτλ), χωρητικότητα φοιτητών για 
μάθημα, χωρητικότητα φοιτητών για εξετάσεις, ώρες πληρότητας ανά αίθουσα για διδασκαλία 
και εξετάσεις. 

• Διαχείριση  των  εποπτών  για  τις  εξετάσεις  των  Τμημάτων  ή  Σχολών  του  Πανεπιστημίου  και 
έκδοση  καταστάσεων  αριθμού  εποπτών  για  τις  εξετάσεις,  και  δελτίων  εποπτειών  για  την 
διενέργεια των εξετάσεων. 

Οι εκτυπώσεις θα γίνονται μέσω του υποσυστήματος διαχείρισης αναφορών, βλ. παράγραφο Α3.4.4. 
«Λειτουργική Ενότητα “Υποσύστημα Λογισμικού για τη Διαχείριση Αναφορών Εκτύπωσης» 
Το  σύστημα  θα  διαθέτει  web  interface,  το  οποίο  θα  διαχειρίζεται  τα  ωρολόγια  προγράμματα. 
Συγκεκριμένα θα παρέχεται on  line εγγραφή για την παρακολούθηση των δημοσιευμένων ωρολόγιων 
προγραμμάτων του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. 
Παροχή  πολύγλωσσου περιβάλλοντος  για  το  σύνολο  της  λειτουργικότητας  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. 

6.6. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
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 
αίτησή  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. 
Μέσω σχετικού περιβάλλοντος διαχείρισης το προσωπικό του ΔΙΠΑΕ θα μπορεί να καταχωρεί 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. 
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Μετά το πέρας της αξιολόγησης οι αιτούντες θα μεταφέρονται με μια απλουστευμένη διαδικασία στο 
Υποσύστημα  Διαχείρισης  Δεδομένων  Φοιτητών  &  Προγραμμάτων  Σπουδών  (επιτυχόντες),  ή  σε  ένα 
ξεχωριστό αρχείο (μητρώο) αποτυχημένων αιτήσεων. 
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  (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. 

6.7. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 
Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες σύνδεσης με την Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) και 
SSO  του Ακαδημαϊκού  Ιδρύματος  με  δυνατότητα  ενημέρωσης  της  ιδιότητας  με  βάση  την  κατάσταση 
φοίτησης και των στοιχείων επαφής. 

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). 
• Ορισμό  αριθμητικού  κωδικού  για  την  υποστήριξη  μελλοντικών  τηλεφωνικών  εφαρμογών 

(voice portals), που ενδέχεται να αναπτύξει το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. 
• 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). 
• Υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών και υποδομής PKI, στα σημεία που θα καθοριστούν στη 

μελέτη  εφαρμογής.  Αναφέρεται  ότι  υποχρεωτικά  θα πρέπει  να προσφέρεται  η  αποστολή 
βαθμολογίας από καθηγητή στο υποσύστημα εξυπηρέτησης καθηγητών. 
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• Υποστήριξη υποδομής Shibboleth. 
• Υποστήριξη υποδομής Pubcookie. 
• Υποστήριξη υποδομής CAS. 
• Παροχή  πολυγλωσσικού  περιβάλλοντος  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. 

6.8. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
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. Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 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. Θα πρέπει δηλαδή να 
υποστηρίζει τουλάχιστον τις εξής μορφές πηγών δεδομένων (data sources): ODBC, XML, Κενά Δεδομένα 
(για τη δημιουργία κενών αναφορών). Η γεννήτρια αναφορών θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο 
χρήστη να σχεδιάζει τα δικά του πρότυπα αναφορών (report templates)7 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)8.  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, κουτάκι. 
Να παρέχονται επίσης δυνατότητες όπως: 

• Παραμετρικός  σχεδιασμός  νέων  εκτυπώσεων  με  όλα  τα  πεδία  των  πινάκων  της  Βάσης 
Δεδομένων. 

                                                 
7 Ένα πρότυπο αναφοράς είναι ένα αρχείο που περιγράφει τη διάταξη και τη μορφοποίηση μιας αναφοράς. 
8 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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• 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 δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) 
• Έκδοση  της  Ευρωπαϊκής  Κάρτας  Ασφάλισης  η  οποία  χορηγείται  στους  φοιτητές 

(προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), προκειμένου να έχουν υγειονομική περίθαλψη, όταν 
μετακινούνται στο εξωτερικό 

• Έκδοση  του diploma  supplement  και  σε  επίπεδο master  σύμφωνα  με  υπόδειγμα  που  θα 
προσκομίσει το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής 

• Παροχή  πολύγλωσσου  περιβάλλοντος  για  το  σύνολο  της  βασικής  λειτουργικότητας  ώστε  ο 
χρήστης να έχει δικαίωμα επιλογής της γλώσσας που επιθυμεί από τουλάχιστον δύο γλώσσες: 
Ελληνικά  και  Αγγλικά  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς.  Είναι  ιδιαίτερα  επιθυμητή  η 
υποστήριξη και παροχή και άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6.9. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
Το  υποσύστημα  θα  υποστηρίζει  τη  λήψη  εγγραφών  από  εξωτερικό  αρχείο  (μηχανογραφικό  του 
ΥΠΔΒΜΘ ή άλλο) και μετά από επιλογή / επικύρωση εγγραφών θα γίνεται απόδοση αριθμού μητρώου 
και  ένταξή  τους  στο  αρχείο  φοιτητών  του  Τμήματος.  Το  υποσύστημα  αυτό  πρέπει  να  προβαίνει 
αυτόματα  στις  απαραίτητες  μετατροπές,  ούτως  ώστε  τα  ονοματεπώνυμα  των  φοιτητών  (από  το 
εξωτερικό  αρχείο)  από  κεφαλαία  γράμματα  να  καταχωρούνται  στο  σύστημα  με  μικρά  τονούμενα 
γράμματα. 
Αντίστοιχα θα πρέπει να υποστηρίζεται η εξαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων σε μορφή συμβατή 
προς τις απαιτήσεις των αρμόδιων φορέων (ΥΠΔΒΜΘ, ΙΚΥ, κλπ). 
Παροχή πολύγλωσσου περιβάλλοντος για το σύνολο της βασικής λειτουργικότητας ώστε ο χρήστης να 
έχει  δικαίωμα  επιλογής  της  γλώσσας  που  επιθυμεί  από  τουλάχιστον  δύο  γλώσσες:  Ελληνικά  και 
Αγγλικά κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η υποστήριξη και παροχή 
και άλλων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6.10. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
Η εφαρμογή αυτή θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των φοιτητών, να υποστηρίζει τις 
σύγχρονες  τεχνολογίες  ελέγχου πρόσβασης σε διαδικτυακές εφαρμογές όπως  το  shibboleth ώστε 
να  πιστοποιείται  η  ταυτότητα  του  χρήστη  μέσω  του  κεντρικού  LDAP  του  ιδρύματος  και  της 
υποδομής  SSO,  δίνοντας  τους  τη  δυνατότητα  πρόσβασης  μέσω  του  Διαδικτύου  σε  διάφορες 
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υπηρεσίες της Γραμματείας. Η υπηρεσία θα προσφέρει στους φοιτητές – χρήστες του συστήματος 
την δυνατότητα εμφάνισης κάποιων γενικών πληροφοριών του ιδρύματος και του κάθε τμήματος  
Επίσης  οι  φοιτητές  θα  πρέπει  να  έχουν  τη  δυνατότητα  εμφάνισης  και  επεξεργασίας  προσωπικών 
στοιχείων που αφορούν μόνο τους ίδιους, όπως: εμφάνιση στοιχείων φοιτητή, όπως επώνυμο, όνομα, 
στοιχεία  εγγραφής  στο  τμήμα,  στοιχεία  διευθύνσεων  και  τηλεφώνων.  Συγκεκριμένα  θα  πρέπει  να 
παρέχονται τουλάχιστον οι εξής δυνατότητες: 

• Εγγραφές στα ακαδημαϊκά Τμήματα εισερχομένων φοιτητών μέσω εξετάσεων 
• Αυτόματη  εισαγωγή  φοιτητών  σε  τμήματα  και  προγράμματα  σπουδών  μετά  από 

ηλεκτρονική διαδικασία αίτησης εισαγωγής 
• Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στην υπηρεσία 
• Εμφάνιση  δηλώσεων  μαθημάτων,  της  τρέχουσας  και  των  προηγούμενων  ακαδημαϊκών 

περιόδων 
• Δυνατότητα δημιουργίας νέας δήλωσης. 
• Δηλώσεις  συγγραμμάτων  με  προσυμπληρωμένα  δεδομένα,  ανάλογα  με  το  πρόγραμμα 

σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής – διασύνδεση με Εύδοξο 
• Υποστήριξη δυνατότητας αλλαγής της δήλωσης μαθήματος μέσω ειδικών παραμέτρων. 
• Εμφάνιση προγράμματος σπουδών φοιτητή και των αντίστοιχων μαθημάτων. 
• 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 

6.11. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
Η  εφαρμογή  αυτή  θα  πρέπει  να  είναι  πλήρως  διαδικτυακή  και  να  υποστηρίζει  τις  σύγχρονες 
τεχνολογίες ελέγχου πρόσβασης σε διαδικτυακές εφαρμογές όπως το shibboleth 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  ανακοινώσεων  και  δημοσιεύσεων,  καταχώρηση  εργασιών,  ασκήσεων,  σημειώσεων 
διδασκαλίας,  εισαγωγή βαθμολογίας  σε  εξετάσεις  μαθημάτων  που  διδάσκουν,  διαχείριση απουσιών 
ανά  διδασκαλία  μαθήματος,  εμφάνιση  ημερολόγιου  προγράμματος  διδασκαλίας  και  εξετάσεων  των 
μαθημάτων τους. 
Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες: 
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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 διδάσκων. 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 κανείς άλλος δεν μπορεί να το επεξεργαστεί). 
Μετά  την  οριστικοποίηση  της  καταχώρησης  (κατάσταση  κλειστή)  στον web  server  η  βαθμολογία  θα 
αποστέλλεται προς τελική αποθήκευση στον database server 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 τουλάχιστον αρχεία Excel, κεμένου txt 
tab delimited). 

• Εξαγωγή βαθμολογίων σε Excel 
• Υποστήριξη  αθροίσματος  ελέγχου  για  κάθε  βαθμολόγιο,  το  οποίο  θα  αλλάζει  κάθε φορά 

που αλλάζει τουλάχιστον ένας βαθµός. 
• 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. 

• Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων εξεταστικής περιόδου 
• Δυνατότητα καταχώρησης ανακοινώσεων, οι οποίες σχετίζονται με τα μαθήματα και είναι 

ορατές από άλλες  εφαρμογές  και υπηρεσίες όπως «Υποσύστημα εξυπηρέτησης φοιτητών 
μέσω διαδικτύου»  

• Δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων, οι οποίες σχετίζονται με τα μαθήματα και είναι 
ορατές από άλλες  εφαρμογές  και υπηρεσίες όπως «Υποσύστημα εξυπηρέτησης φοιτητών 
μέσω διαδικτύου»  

• Εμφάνιση  ημερολόγιου  προγράμματος  διδασκαλίας  των  μαθημάτων  που  διδάσκει  ο 
διδάσκοντας για την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο. 

• Εμφάνιση  ημερολόγιου  προγράμματος  εξετάσεων  των  μαθημάτων  που  διδάσκει  ο 
διδάσκοντας για την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο. 

• Δυνατότητα αλλαγής κωδικού πρόσβασης διδάσκοντα. 
• Στοιχεία μαθήματος και διδασκαλίας 
• Αριθμός φοιτητών (αριθμός εγγεγραμμένων, επιτυχόντων στις εξετάσεις) 
• Εξεταστικές περίοδοι μαθήματος, από όπου γίνεται η εισαγωγή της βαθμολογίας 
• Ορισμός μέγιστου επιτρεπτού αριθμού απουσιών στη διδασκαλία του μαθήματος 
• Εισαγωγή ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων 
• Διαχείριση απουσιών σε φοιτητές 
• Στατιστικά εξετάσεων 
• Διαχείριση απουσιών (πρόσθετη λειτουργικότητα) 
• Αυτόματη ενημέρωση διδασκόντων για ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων 
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• Δημιουργία Προγράμματος Σπουδών με συμμετοχή διδασκόντων και Γραμματείας. 
• Υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών και υποδομής PKI. 

6.12. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Η εφαρμογή αυτή η οποία είναι web based παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης στατιστικών στοιχείων 
φοιτητών, σε επίπεδο Τμήματος, Γραμματείας και Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. 
Θα  γίνει  ολοκλήρωση  της  εφαρμογής  με  την  προσθήκη  πρόσθετων  στατιστικών,  τα  οποία  θα 
καθοριστούν στη μελέτη εφαρμογής. Αναφέρονται ορισμένα εξ αυτών: 
• Διακύμανση  επίδοσης  (παρουσιάζεται  η  πρόοδος  του  φοιτητή  με  το  μέσο  όρο  και  τη 

διακύμανση των βαθμών του σε κάθε εξάμηνο). 
• Συγκεντρωτικά  για  Διαχρονική  Κατάσταση  σύνθεσης  πληθυσμού  ανά  τρόπο  εισαγωγής 

(γενικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ομογενείς, αλλοδαποί κλπ.). 
• Συγκεντρωτικό για Διαχρονική Κατάσταση σύνθεσης πληθυσμού (παρουσιάζεται η διαχρονική 

εξέλιξη της ετήσιας σύνθεσης του πληθυσμού των φοιτητών). 
• Συγκεντρωτικό  διάγραμμα  εισαχθέντων  ανά  έτος  και  τρόπο  εισαγωγής  (γενικές  εξετάσεις, 

υπότροφοι, αθλητές κλπ.). 
• Ενεργοί φοιτητές ανά έτος εισαγωγής (παρουσίαση ανά Σχολή/Πρόγραμμα Σπουδών). 
• Ολοκλήρωση σπουδών με προβάδισμα ανά τρόπο εισαγωγής (πλήθος και ποσοστό φοιτητών 

που  ολοκλήρωσαν  με  προβάδισμα  τις  σπουδές  τους.  Δυνατότητα  εμφάνισης  ανά  τρόπο 
εισαγωγής και εξάμηνο. 

• Ολοκλήρωση  σπουδών  με  προβάδισμα  ανά  φύλο  (εμφάνιση  ανά  τρόπο  εισαγωγής  και 
εξάμηνο – εμφάνιση ανά φύλο). 

• Ποσοστά  αποφοιτήσεως  ανά  έτος  με  βάση  το  έτος  εγγραφής  (γραφική  αναπαράσταση  του 
ποσοστού των φοιτητών ανά έτος λήψης διπλώματος και έτος εγγραφής). 

• Διπλωματούχοι  ανά  έτος  και  βαθμό  (ανά  έτος  εισαγωγής,  τρόπο  εισαγωγής,  βαθμός 
Διπλώματος και έτος αποφοίτησης). 

• Διπλωματούχοι ανά τμήμα και έτος αποφοίτησης. 
• Στατιστικά  αποφοίτησης  φοιτητών  (παρουσιάζει  τον  αριθμό  των  αποφοιτησάντων  ανά 

ακαδημαϊκό έτος, κατάσταση αποφοίτησης και φύλο). 
• Στατιστικά διαγραφέντων (ανά Σχολή, έτος εισαγωγής και έτος διαγραφής). 
• Σύγκριση  σύνθεσης  πληθυσμού  (σύγκριση  ενεργού  πληθυσμού  μεταξύ  των  επιλεγμένων 

σχολών και για την επιλεγμένη χρονική περίοδο). 
• Σύνθεση  πληθυσμού  (των  επιλεγμένων  σχολών,  καθώς  και  απεικόνιση  του  πλήθους 

εγγραφών, διαγραφών και αποφοιτήσεων). 
• Σύνθεση των φοιτητών ανά δηλωθέντα μαθήματα (φοιτητές ανά έτος και αριθμό δηλωθέντων 

μαθημάτων). 
• Εισαχθέντες ανά έτος, τρόπο εισαγωγής, ποσοστά αποφοίτησης. 
• Φοιτητές  ανά  Εξάμηνο,  Φύλο,  Έτος  Γέννησης  (κατανομή  ενεργών  φοιτητών  ανά  τμήμα, 

εξάμηνο σπουδών, φύλο και έτος γέννησης). 
• Φοιτητές ανά Τμήμα, Φύλο, Έτος και Τρόπο Εισαγωγής. 
• Αναλυτικά  δεδομένα  μαθήματος  (πλήθος  φοιτητών  ανά  εξάμηνο  που  δήλωσαν, 

παρακολούθησαν, εξετάστηκαν και πέτυχαν σε ένα μάθημα). 
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• Γενικά  δεδομένα  μαθήματος  (ποσοστά  φοιτητών  που  δήλωσαν,  παρακολούθησαν, 
εξετάστηκαν και πέτυχαν σε ένα μάθημα). 

• Μέσος όρος και διασπορά των βαθμών 
• Σύγκριση μαθημάτων (μέση βαθμολογία επιτυχόντων ανά μάθημα και έτος). 
• Συγκεντρωτικά για ενεργούς ανά έτος εισαγωγής (κατανομή σε έτη εισαγωγής του τρέχοντος 

πλήθους των ενεργών φοιτητών όλων των τμημάτων). 
• Συγκεντρωτικά για κατανομή και σύνθεση πληθυσμού (αναλυτικά στοιχεία για όλα τις Σχολές 

και τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Μ.Π.). 
• Συγκεντρωτικό διάγραμμα για εισαχθέντες ανά έτος εισαγωγής και υπηκοότητα. 
• Συγκεντρωτικό διάγραμμα για ενεργούς αλλοδαπούς και ομογενείς με ξένη υπηκοότητα. 
• Καρτέλα  φοιτητή  (γενικά  βιογραφικά  στοιχεία,  δήλωση  μαθημάτων,  βαθμολογίες,  εξάμηνα 

φοίτησης κλπ.). 
• Μητρώο αλλοδαπών και αλλογενών προπτυχιακών φοιτητών. 
• Μητρώο για ομογενείς προπτυχιακούς φοιτητές. 
• Μητρώο εισαχθέντων. 
• Μητρώο ενεργών φοιτητών (ανά Σχολή και ακαδημαϊκό έτος εγγραφής). 
• Μητρώο διαγραφέντων (ανά Σχολή και ακαδημαϊκό έτος εγγραφής). 
• Λίστα  Υποτροφιών  (έτος  υποτροφίας,  Σχολή,  υποτροφία,  φορέας,  υπεύθυνος,  διαθέσιμος 

αριθμός φοιτητών). 
• Εισερχόμενοι  και  Εξερχόμενοι  ανά  φύλο  σε  προγράμματα  ευρωπαϊκών  σπουδών 

(συγκεντρωτικό διάγραμμα ανά φύλο). 
• Εισερχόμενοι  και  Εξερχόμενοι  σε  προγράμματα  ευρωπαϊκών  σπουδών  (συγκεντρωτικό 

διάγραμμα). 
• Δυνατότητα έκδοσης των παρακάτω λιστών: 

o Αναζήτηση φοιτητών με βάση την ημερομηνία ανακήρυξής τους ως διπλωματούχων 
(είναι η τελευταία μέρα της εξεταστικής περιόδου) 

o Αναζήτηση  φοιτητών  με  βάση  την  ημερομηνία  εκδόσεως  διπλώματος  (ορκωμοσίας 
τους) 

o Αναζήτηση  φοιτητών  που  συγκεντρώνουν  τις  προυποθέσεις  για  να  λάβουν 
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. 

o Ποσοστά  επιτυχίας  και  αποτυχίας  ανά  μάθημα  /ανά  εξεταστική  περίοδο  και  /  ανά 
ακαδημαϊκό έτος 

6.13. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Το  υποσύστημα  διαχείρισης  συγγραμμάτων  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: 
(α)  Γίνεται  η  δήλωση  μαθημάτων  από  το  τοπικό  Πληροφοριακό  Σύστημα  Διαχείρισης  Γραμματειών, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί ο κάθε φοιτητής και τις προϋποθέσεις. 
(β)  ενημερώνεται  ο  Εύδοξος  σε  πραγματικό  χρόνο  για  κάθε  δήλωση  (ή  τροποποίηση  δήλωσης) 
μαθημάτων φοιτητή. 
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(γ)  οι  φοιτητές  δηλώνουν  τα  συγγράμματα  στον  Εύδοξο  σύμφωνα  με  τις  συγχρονισμένες  δηλώσεις 
μαθημάτων από τα τοπικά ΠΣ Διαχείρισης Γραμματειών . 
(δ)  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. 
(ε)  το  τοπικό  ΠΣ  διαχείρισης  Γραμματειών  θα  πρέπει  να  πληροί  οποσδήποτε  τις  παρακάτω  δύο 
προϋποθέσεις: 

1. Αποστολή στον Εύδοξο ενός μοναδικού κωδικού για κάθε μάθημα δήλωσης 

2. Αποστολή στον Εύδοξο μοναδικού κωδικού φοιτητή σύμφωνα με  τα  τηρούμενα στοιχεία στο 
Shibboleth. 

Η επικοινωνία μεταξύ τοπικού ΠΣ Διαχείρισης Γραμματειών και Ευδόξου πραγματοποιείται μέσω SSL. Ο 
Εύδοξος επιτρέπει πρόσβαση στο ΑΡΙ μόνο μέσω δηλωμένου ΙΡ για κάθε γραμματεία. 

6.14. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ, ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
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, και το Πάσο. 
Θα πρέπει να υποστηρίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• δυνατότητα  γρήγορης  αναζήτησης  φοιτητή  εισάγοντας  το  όνομα  και  /  ή  τον  αριθμό 
μητρώου του. 

• η  δυνατότητα  σύνθετης  αναζήτησης  για  δελτία  συμπληρώνοντας  τον  τύπο  του  δελτίου 
καθώς και τα στοιχεία του φοιτητή. 

• δυνατότητα  δημιουργίας  ενός  καινούργιου  δελτίου  για  κάποιον  φοιτητή.  Να  μπορεί  να 
γίνει  επιλογή  νέου  δελτίου  από  κάθε  υπηρεσία  της  φοιτητικής  μέριμνας,  όπως  π.χ. 
Υγειονομική Περίθαλψη, Στέγαση, Σίτιση, ή Πάσο. 

• 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. 

• δυνατότητα  εμφάνισης  της  σελίδας  προβολής  των  παραμέτρων  της  φοιτητικής  μέριμνας 
(όπως  π.χ.  ή  διάρκεια  των  δελτίων,  η  έκπτωση  του  φοιτητικού  εισιτηρίου  κλπ),  και 
παράλληλα να δίνεται και η δυνατότητα επεξεργασίας αυτών των παραμέτρων. 

• δυνατότητα  προβολής  των  τοποθεσιών  στέγασης  και  σίτισης  της  φοιτητικής  μέριμνας 
(φοιτητικές λέσχες, φοιτητικές εστίες κλπ) με δυνατότητες επεξεργασίας. 

Η λίστα των υποτροφιών θα πρέπει να απαριθμεί τις υποτροφίες που παρέχονται από τη Σχολή 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 να είναι τουλάχιστον οι εξής: 
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• Ονομασία 
• Φορέας 
• Ακαδημαϊκό έτος χορήγησης 
• Τύπος (υποτροφία, βραβείο, κ.λπ) 
• Υπεύθυνος 
• Κατάσταση (ανοικτή, κλειστή) 
• Αριθμός φοιτητών 

Οι  προϋποθέσεις  που  θα  μπορούν  να  οριστούν  για  λήξη  υποτροφίας  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  σε 
στοιχεία  φοιτητών  (έτος  εγγραφής,  τόπο  γέννησης,  τρόπο  εγγραφής,  έτος  γέννησης,  υπηκοοότητα, 
σειρά επιτυχίας‐εισαγωγής, κ.λ.π.), 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  ο μάγος  (wizard)  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. 

7.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

7.1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ 
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,  εξωτερικών  χρηστών,  όπως 
απόφοιτοι. 
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 E.M.Π. ώστε να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες λογαριασμοί των χρηστών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας. 
Η  υποδομή  ΑΑΙ  του  ΕΜΠ  παρέχει  δυνατότητες  μοναδικής  ταυτοποίησης  (Single  Sign‐On,  SSO)  και 
εξουσιοδότησης χρηστών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πρόσβαση σε όλες τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες 
και εφαρμογές με μόνο μία διαδικασία ταυτοποίησης. Ο χρήστης εισάγει μια φορά τα διαπιστευτήριά 
του (αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης) και οι εφαρμογές αναγνωρίζουν την ταυτότητά του, χωρίς 
να απαιτούν εκ νέου εισαγωγή των διαπιστευτηρίων του. 
Η υποδομή AA1 βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες και πρωτόκολλα: 
• Τεχνολογία  Shibboleth  που  επιτρέπει  τη  μοναδική  ταυτοποίηση  και  εξουσιοδότηση  χρηστών  σε 

εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού στο εσωτερικό του ΕΜΠ και στο πλαίσιο ομοσπονδιών ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων  και  φορέων  (Ομοσπονδία  Εθνικού  Δικτύου  Έρευνας  και  Τεχνολογίας,  ΕΔΕΤ).  Έτσι  οι 
χρήστες  του  Ε.Μ.Π.  χωρίς  να  εκτελέσουν  κάποια  άλλη  ενέργεια,  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν 
υπηρεσίες  που  παρέχονται  από  τους  συνεργαζόμενους  φορείς  και  ιδρύματα.  Η  χρήση  του 
λογισμικού Shibboleth αποσκοπεί στην γρήγορη και ασφαλή πιστοποίηση των χρηστών με σκοπό 
την εξουσιοδοτημένη τους πρόσβαση σε επιλεγμένες υπηρεσίες web. Βασική προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του Shibboleth αποτελεί η ύπαρξη μητρώου χρηστών για όλα τα ιδρύματα‐φορείς που 
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συμμετέχουν στην προαναφερόμενη ομοσπονδία,  με  χρήση  της υπηρεσίας  καταλόγου  (Directory 
Service).  Κάθε  χρήστης/μέλος  της  ανωτέρω  ομοσπονδίας  διαθέτει  το  προσωπικό  του  προφίλ 
(profile),  το οποίο συνίσταται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών  (attributes). Έτσι, οι χρήστες που 
ανήκουν στα ιδρύματα της εν λόγω ομοσπονδίας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που 
διατίθενται σ’ αυτούς χρησιμοποιώντας απλά το Shibboleth ως μια ενιαία αρχή πιστοποίησης, με 
την προϋπόθεση το προφίλ τους να ικανοποιεί τα κριτήρια προσβασιμότητας στις προσφερόμενες 
στην  ομοσπονδία  υπηρεσίες.  Πληροφορίες  για  την  τεχνολογία  Shibboleth  είναι  διαθέσιμες  στη 
διεύθυνση http://shibboleth.internet2.edu/ 

• Τεχνολογία  Pubcookie  για  τη  λειτουργία  του  κεντρικού  εξυπηρετητή  διαχείρισης  ταυτότητας 
(standalone  login  server  και  modules)  της  υποδομής  AAI.    Πληροφορίες  για  την  τεχνολογία 
Pubcookie είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.pubcookie.org/ 

• Πρωτόκολλο LDAP v3 για την υλοποίηση του κεντρικού εξυπηρετητή καταλόγου (directory server) 
του Ε.Μ.Π. όπου αποθηκεύονται τα στοιχεία των χρηστών.  

• Υποστήριξη τεχνολογίας CAS 

7.2. ΙΣΧΥΡΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
Οι προτεινόμενες εφαρμογές θα πρέπει να υποστηρίζουν τη μέθοδο ισχυρής ταυτοποίησης με χρήση 
ψηφιακών πιστοποιητικών η οποία μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί για τους χρήστες που έχουν 
σχέση  εξάρτησης  με  το  Ίδρυμα  και  πρόσβαση σε  κρίσιμα  δεδομένα όπως  βαθμολογία  κλπ.  Η  χρήση 
ψηφιακών πιστοποιητικών, εάν επιλεγεί η οδός του hardware, μπορεί να επιτευχθεί μέσω USB smart 
token, έτσι τo Ε.Μ.Π. σε αυτήν σε αυτήν την περίπτωση στο μέλλον θα χρειαστεί να προμηθευτεί την 
προαναφερόμενη συσκευή.  
Το  πληροφοριακό  σύστημα  θα  πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα  ενσωμάτωσης  του  μηχανισμού 
ταυτοποίησης  με  τη  χρήση  ψηφιακών  πιστοποιητικών  και  να  αναγνωρίζει  από  αυτά  τα  στοιχεία 
ταυτότητας  του  χρήστη  στο  σύστημα.  Επίσης,  το  πληροφοριακό  σύστημα  θα  πρέπει  να  έχει  τη 
δυνατότητα  χρήσης  των  πιστοποιητικών  για  ψηφιακή  υπογραφή  συγκεκριμένων 
δεδομένων/εγγράφων. Η υλοποίηση Υπηρεσίας Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών δεν αποτελεί 
αντικείμενο του παρόντος έργου και είναι ευθύνη του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. 

7.3. ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
Οι  επεκτάσεις  θα  πρέπει  να  υλοποιηθούν  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  κατάλληλες 
τεχνολογίες (XML, Web Services, .ΝΕΤ, Java), κ.ο.κ. 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) 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 μέσω του πρωτοκόλλου SOAP. Αυτό καθιστά το σύστημά 
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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: 

• Οριζόντια, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια υποσυστημάτων, ή/και 
• Κάθετη,  δηλαδή  διαλειτουργικότητα  μεταξύ  των  υπό  προμήθεια  συστημάτων  με  τα 

υφιστάμενα συστήματα του Φορέα, ή/και 
• Εξωτερική, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με εξωτερικά 

συστήματα τρίτων Φορέων όπως: 
o Το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στατιστικών 
o Την κεντρική υποδομή GUnet SMS Aggregator για την μαζική αποστολή και λήψη SMS. 
o Το  Mobile  portal  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  πρόσβαση  φοιτητών  στα  φοιτητολόγιο  από 

κινητές συσκευές. 
o Την ηλεκτρονική υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ 

Επίσης το ΟΠΣ θα υλοποιεί εγγενώς: 
• μηχανισμούς πιστοποίησης και εξουσιοδότησης 
• διαδικασίες ενεργοποίησης /ένταξης χρηστών και απενεργοποίησης 
• μηχανισμούς διαχείρισης πρόσβασης και ρόλων 

προκειμένου να διασυνδέονται και να αξιοποιούν την υπηρεσία μητρώου του ιδρύματος. 

7.4. ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Το έργο θα δημιουργήσει και θα θέσει σε παραγωγή 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  απλός  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.  Στη  συνέχεια  περιγράφονται  τα  απαιτούμενα  μέσα  διάθεσης 
(κανάλια), οι συσκευές και οι τρόποι πρόσβασης στις εφαρμογές ανά υπηρεσία. 

Υπηρεσία  Τρόποι 
Αλληλεπίδρασης 

Τερματικό 
Πρόσβασης 

Εγγραφές φοιτητών στα ακαδημαϊκά Τμήματα εισερχομένων φοιτητών 
μέσω εξετάσεων  Web Brower  PC / Laptop 

Δηλώσεις μαθημάτων (με προσυμπληρωμένα δεδομένα, ανάλογα με 
το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής)  Web Brower  PC / Laptop 

Δηλώσεις συγγραμμάτων (με προσυμπληρωμένα δεδομένα, ανάλογα 
με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής)  Web Brower  PC / Laptop 

Αυτόματη ενημέρωση βαθμολογίας μαθημάτων που έχει συμμετάσχει 
ο φοιτητής μέσω web, email  Web Brower  PC / Laptop 

Αυτόματη ενημέρωση βαθμολογίας μαθημάτων που έχει συμμετάσχει  Μήνυμα SMS  Κινητό τηλέφωνο
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ο φοιτητής μέσω SMS 
Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών για τους φοιτητές σε μορφή pdf 
μετά από αίτηση (θα απαιτείται ταυτοποίηση)  Web Brower  PC / Laptop 

Ηλεκτρονική πληροφόρηση φοιτητών για διδασκαλία, μαθήματα, 
προγράμματα σπουδών, πρόγραμμα εξετάσεων  Web Brower  PC / Laptop 

Προσωποποιημένη πληροφόρηση για πρόγραμμα εξετάσεων, 
πρόγραμμα διδασκαλίας (θα απαιτείται ταυτοποίηση)  Web Brower  PC / Laptop 

Παροχή πληροφοριακού επίσημου υλικού (αιτήσεις, κτλ) σε φοιτητές Web Brower  PC / Laptop
Παρακολούθηση της καρτέλας, της προσωπικής προόδου, της τήρησης 
προϋποθέσεων λήψης πτυχίου και της τήρησης προϋποθέσεων λήψης 
φοιτητικών παροχών για κάθε φοιτητή του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος 

Web Brower  PC / Laptop 

Αιτήσεις  φοιτητών  για  φοιτητικές  παροχές  και  πιστοποιητικά  και 
παρακολούθηση της πορείας της αίτησης. Ενδεικτικά είδη αιτήσεων: 

• Αίτηση χορήγησης κάρτας σίτισης 
• Αίτηση διαμονής στην εστία 
• Αίτηση για λήψη πτυχίου και ορκωμοσία 

Web Brower  PC / Laptop 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου ακαδημαϊκού Τμήματος φοίτησης Web Brower  PC / Laptop
Προσωποποιημένη πληροφόρηση για διδακτορικούς φοιτητές Web Brower  PC / Laptop
Αιτήσεις αιτούντων φοιτητών (εκτός της ταυτοποίησης περιλαμβάνει 
όλη τη διαδικασία αιτήσεων φοιτητών, την επεξεργασία εντύπων και 
τις φόρμες αποστολής στοιχείων, την υποβολή τυχόν δικαιολογητικών) 

Web Brower  PC / Laptop 

Αιτήσεις αιτούντων φοιτητών για εγγραφή σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών με αυτόματη ενημέρωση αποτελέσματος 
μέσω web, email ή sms 

Web Brower 
PC / Laptop

 
Αιτήσεις αιτούντων φοιτητών για εγγραφή σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών με αυτόματη ενημέρωση αποτελέσματος 
μέσω sms 

Μήνυμα SMS  Κινητό τηλέφωνο 

Αυτόματη εισαγωγή αιτούντων φοιτητών σε τμήματα και 
προγράμματα σπουδών μετά από ηλεκτρονική διαδικασία αίτησης 
εισαγωγής 

Web Brower  PC / Laptop 

Δημιουργία Προγράμματος Σπουδών με συμμετοχή διδασκόντων και 
Γραμματείας.  Web Brower  PC / Laptop 

Αυτόματη ενημέρωση διδασκόντων για ανάθεση διδασκαλίας 
μαθημάτων ή δυνατότητα επεξεργασίας εξετάσεων μέσω web, email  Web Brower  PC / Laptop 

Αυτόματη ενημέρωση διδασκόντων για ανάθεση διδασκαλίας 
μαθημάτων ή δυνατότητα επεξεργασίας εξετάσεων μέσω sms  Μήνυμα SMS  Κινητό τηλέφωνο 

Ασφαλής αποστολή βαθμολογίας καθηγητών στις γραμματείες Web Brower  PC / Laptop
Αυτόματη δημοσίευση ημερολόγιων προγραμμάτων διδασκαλίας και 
εξετάσεων μαθημάτων, στα οποία έχουν δικαίωμα, μέσω web, email  Web Brower  PC / Laptop 

Αυτόματη δημοσίευση ημερολόγιων προγραμμάτων διδασκαλίας και 
εξετάσεων μαθημάτων, στα οποία έχουν δικαίωμα μέσω sms  Μήνυμα SMS  Κινητό τηλέφωνο 

Αυτόματη δέσμευση αιθουσών και εργαστηρίων από ημερολόγιο
πρόγραμμα  Web Brower  PC / Laptop 

Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών σε μορφή pdf μετά από αίτηση (θα 
απαιτείται ταυτοποίηση)  Web Brower  PC / Laptop 

Καταχώρηση βαθμολογίας φοιτητών  Web Brower  PC / Laptop
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7.5. ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Τo Σύστημα θα βασίζεται σε αποδεδειγμένα ώριμες και δοκιμασμένες πλατφόρμες συστημάτων για να 
διασφαλίζει  ομοιομορφία ώστε  να  διευκολύνεται  η  υποστήριξη  και  συντήρησή  του.  Η  προτεινόμενη 
πράξη κάνει χρήση των ανοιχτών προτύπων έχοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες για ευκολότερη και 
αποδοτικότερη επικοινωνία μεταξύ  των συστημάτων μεταξύ  τους αλλά και  των συστημάτων και  των 
ανθρώπων.  Η  βασικότερη  χρησιμοποιούμενη  τεχνολογία  προς  την  κατεύθυνση  υλοποίησης 
κατανεμημένων εφαρμογών τύπου Service Oriented Architecture (SOA), είναι τα WEB Services. 
Οι  προτεινόμενες  εφαρμογές  θα  αναπτυχθούν  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.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

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

o το  θεσμικό  και  νομικό  πλαίσιο  που  ισχύει  (π.χ.  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  Ν. 
2472/97  με  όλες  τις  τροποποιήσεις  του,  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  στον 
τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99) 

o τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ 
o τις βέλτιστες πρακτικές (best practice) στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices) 
o τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού 

Οι εφαρμογές θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να υποστηρίζουν τα κάτωθι: 

o Έλεγχο  πρόσβασης  χρηστών  σε  επίπεδο  συστήματος,  εφαρμογής,  εγγράφων,  βάσεων 
δεδομένων και αρχείων. 

o Ασφαλή διαχείριση, καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης. 
o Δημιουργία  καταλόγου  εξουσιοδοτημένων  φυσικών  προσώπων  που  θα  έχουν  δικαίωμα 

πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης. 
o Ορισμό  μοναδικού  κωδικού  χρήστη  για  όλα  τα  υποσυστήματα  του  πληροφοριακού 

συστήματος (single sign‐on). 
o Κεντρικό σύστημα διαχείρισης χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων. 
o Παροχή  διαβαθμισμένης  πρόσβασης  στους  χρήστες  του  συστήματος  με  τον  καθορισμός 

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

o Τη θωράκιση των δεδομένων από εξωτερικούς κινδύνους ή εισβολείς. 
o Την προστασία των τυχόν προσωπικών δεδομένων. 
o Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων (data integrity). 
o Υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών και υποδομής PKI. 
o Κρυπτογράφηση για τη μεταφορά δεδομένων πάνω από ανασφαλή δίκτυα. 
o Δυνατότητες καταγραφής γεγονότων και ενεργειών (event logging). 

Επίσης είναι απαιτητή από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα ενεργοποίησης πλήρους και διαφανούς 
κρυπτογράφησης  των  δεδομένων.  Ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  εγγυηθεί  την  ικανοποιητική  απόδοση  των 
προσφερόμενων  εφαρμογών  του  σε  συνθήκες  πραγματικού  χρόνου  (κρυπτογράφηση  και 
αποκρυπτογράφηση των δεδομένων on‐the‐fly). 
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Το  σύστημα  πρέπει  να  υποστηρίζει  κρυπτογράφηση  εγγράφων,  ψηφιακή  υπογραφή  εγγράφων  είτε 
μέσω δημόσιου κλειδιού (πιστοποιητικά που εκδίδονται για τους φοιτητές) είτε μέσω και προσωπικού 
κλειδιού για την κρυπτογράφηση βαθμολογιών ή αιτήσεων από τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού. 

9.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

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:  Οι  εφαρμογές  που  απαιτούν  πρόσβαση  μέσω web  browser  θα  πρέπει  να  είναι 

συμβατές με δύο (2) τουλάχιστον φυλλομετρητές / web browser. 
• 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 το 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 
την βελτίωση της χρηστικότητας των εφαρμογών. 
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Οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  θα  πρέπει  να  περιγράψουν  αναλυτικά  τις  δυνατότητες  που  προσφέρονται 
σχετικά  με  την  ευχρηστία  του  συστήματος,  για  τις  χρονοβόρες  διαδικασίες  όπως  εισαγωγή 
βαθμολογίας, εισαγωγή δηλώσεων μαθημάτων κτλ. 

10.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Το σύνολο των web εφαρμογών 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  (π.χ  του  Web  Accessibility  Initiative  και 
συγκεκριμένα Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0 User 
Agent  Accessibility  Guidelines  1.0  ‐  http://www.w3.org/TR/WCAG10  που  αφορούν  την  ανάπτυξη 
προσβάσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών σε περιβάλλον. 

11.ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

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  υποψήφιο  ανάδοχο  είτε  στις 
υφιστάμενες λειτουργικότητες του ΟΠΣ, είτε στον τρόπο καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών, 
θα  πρέπει  γίνει  χωρίς  να  προκληθεί  καμία  αναστάτωση  και  χωρίς  να  απαιτηθεί  επιπλέον 
απασχόληση των χρηστών για εργασίες επανεκπαίδευσης – παραμετροποίησης – καταχωρήσεων 
–  τεστ  ορθής  λειτουργίας  κλπ.  Στην  περίπτωση  αυτή  θα  πρέπει  ο  υποψήφιος  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 επέκταση–αναβάθμιση του ΟΠΣ Φοιτητολογίου με τις πρόσθετες υπηρεσίες 
και υποσυστήματα, πρέπει να υλοποιηθούν–ενσωματωθούν, 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. 
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• Τον  καθορισμό  του  τρόπου  διασύνδεσης  και  του  είδους  των  δεδομένων  που  πρέπει  να 
ανταλλάσει  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. 

12.ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

12.1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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 
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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 15νθήμερο 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 
Στην Τεχνική τους Προσφορά οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς το πλήθος των 
υπηρεσιών  καθώς  και  το  σχέδιο  παροχής  /  υλοποίησης.  Πρέπει  επίσης  να αναφερθούν  και  στοιχεία 
που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών αυτών 

12.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
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 ανάπτυξη, 
• 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 
• να παραμετροποιήσει το λογισμικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αναγκαίων διεπαφών 
• ολοκληρώσει το σύνολο του λογισμικού 
Ειδικά οι  υπηρεσίες  που σχετίζονται  με  την παραμετροποίηση  του  έτοιμου  λογισμικού  και αφορούν 
στην αναγνώριση και υλοποίηση των υποσυστημάτων, που μπορούν με κατάλληλη παραμετροποίηση 
να ικανοποιήσουν το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων του, ο Ανάδοχος οφείλει να: 
• αναγνωρίσει  τις  λειτουργικές  απαιτήσεις  του  Φορέα  Υλοποίησης,  οι  οποίες  μπορούν  να 

καλυφθούν από το σύστημα με παραμετροποίηση, 
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• προσδιορίσει  τον  τρόπο  παραμετροποίησης  των  υποσυστημάτων  για  την  πλήρη  υποστήριξη 
των παραπάνω απαιτήσεων, 

• αναγνωρίσει τις παραμέτρους του συστήματος, 
• καθορίσει τις τιμές των παραμέτρων, 
• καταγράψει τον τρόπο παραμετροποίησης, τις παραμέτρους ανά λειτουργία/διαδικασία και τις 

τιμές τους 
• 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. 

13.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Πριν  την  έναρξη  της  περιόδου  Παραγωγικής  λειτουργίας  θα  πρέπει  να  εισαχθούν  στο  σύστημα,  με 
ευθύνη  του  Αναδόχου,  τα  δεδομένα  που  κρίνονται  κρίσιμα  για  τη  λειτουργία  του  συστήματος, 
σύμφωνα με το Σχέδιο Μετάπτωσης που θα έχει εκπονηθεί κατά τη φάση της 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  τη  διαθέσιμη 
τεκμηρίωση  (όπου  υπάρχει)  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 
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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.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

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). 
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: 
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- 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. 

14.1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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 μορφή  .doc όσο και html, 
ώστε να είναι προσβάσιμο μέσω web. 

o Εγχειρίδια διαχειριστή – τεχνικής υποστήριξης 
- Εγχειρίδιο αρχιτεκτονικής συστήματος σε μορφή .doc 
- Εγχειρίδιο εγκατάστασης συστήματος σε μορφή .doc 
- Εγχειρίδιο για τις απαιτήσεις του συστήματος σε μορφή .doc 
- Εγχειρίδιο παραμετροποίησης συστήματος σε μορφή .doc 
- Περιγραφή σχήματος δεδομένων σε μορφή .doc και σε ηλεκτρονική μορφή chm. 
- Εγχειρίδιο λήψης εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας σε μορφή .doc 

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.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήματος, ο Ανάδοχος πρέπει να θέσει  το Σύστημα σε 
Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. 
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 
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• Υποστήριξη χρηστών με φυσική παρουσία στελεχών του Αναδόχου (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.  Αν  δεν  αντιμετωπιστούν  πλήρως  τα  προβλήματα  που  θα 
ανακύψουν  κατά  την  πιλοτική  λειτουργία,  προφανώς  το  διάστημα  του  ενός  μήνα  θα  παραταθεί 
ανάλογα. 

16.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

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: 

• 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 της τρέχουσας περιόδου μισθοδοσίας. 

Άμεση Βοήθεια (HELPDESK) για τις ώρες ΚΩΚ: Άμεση Βοήθεια πρώτου επιπέδου για όλους τους χρήστες 
του συστήματος όπου θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Πληροφοριακό  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 
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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 εφόσον απαιτηθεί 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 για την αποκατάσταση ανωμαλιών 
και προβλημάτων των συστημάτων / υποσυστημάτων / εφαρμογών. 
Επιπλέον  ο  Ανάδοχος  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  περιόδου  παραγωγικής  λειτουργίας  καλείται  να 
ανταποκρίνεται επί τόπου σε περίπτωση αναγγελίας προβλημάτων (βλαβών η δυσλειτουργιών). 

17.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ «ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» 

Η Περίοδος Εγγύησης έχει έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και χρονική διάρκεια δύο (2) έτη. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Εγγύησης του προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών 
καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή. 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. 

• 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 

• Παράδοση  ενημερωμένου  υλικού  τεκμηρίωσης  (έντυπων  και  ηλεκτρονικών  αντιτύπων)  με  τις 
τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις του Συστήματος, όταν αυτό είναι διαθέσιμο από τον Ανάδοχο 

• 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. 
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o Κατά  τις  μη  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  προτείνει  διαδικασία 
παροχής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης. 

18.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ως Π.Ε.Σ. ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης, με έναρξη την οριστική παραλαβή 
του Έργου και με χρονική διάρκεια έξι (6) έτη. 
Το  Χρονικό  διάστημα  (σε  χρόνια)  για  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  (παροχή  δωρεάν  συντήρησης)  του 
λογισμικού  και  των  εφαρμογών,  μετά  την  οριστική  παραλαβή  του  έργου  (περίοδος  εγγύησης  καλής 
λειτουργίας), ορίζεται σε δύο (2) έτη. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο Φορέας (Ακαδημαϊκό Ίδρυμα), να υπογράψει 
Σύμβαση Συντήρησης, μετά το τέλος της προσφερόμενης από αυτόν Περιόδου Εγγύησης και με τίμημα 
το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του. 
Το  κόστος  συντήρησης  για  τα  τέσσερα  (4)  έτη,  μετά  την  ελάχιστη  περίοδο  εγγύησης,  δεν 
περιλαμβάνεται  στον  προϋπολογισμό  του  έργου.  Το  ποσό  της  οικονομικής  προσφοράς  μαζί  με  τη 
προαιρετική δυνατότητα του φορέα να αναθέσει τη σύμβαση συντήρησης, δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
το ποσόν των 190.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Το  κόστος  συντήρησης  δεν  θα  πρέπει  να  ξεπερνά,  για  κάθε  έτος,  το  10%  του  προσφερόμενου 
συνολικού κόστους του έργου και δεν θα υπολείπεται το 5% αυτού. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία δέσμευση υπογραφής σχετικής Σύμβασης Συντήρησης. 
Στόχος των υπηρεσιών συντήρησης είναι 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 Συντήρησης θα παρέχονται βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου παροχής Υπηρεσιών, το 
οποίο θα κατατεθεί στην Πρόταση του Διαγωνιζομένου. 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 Συντήρησης θα πρέπει να παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 

18.1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού συστήματος και έτοιμου λογισμικού. 
o 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. 

o 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. 
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o Ειδικά για την εφαρμογή Μισθοδοσίας ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαθιστά τις νέες εκδόσεις αυτής 
ώστε  να  είναι  πάντα  εναρμονισμένη  με  τις  αλλαγές  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  του  θεσμικού 
πλαισίου. 

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

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

18.2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Διασφάλιση καλής λειτουργίας εφαρμογών. 
o 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. 

o Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. 
o Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων των εφαρμογών, μετά από έγκριση της ΕΠΠΕ. 
o Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με 

τις νεώτερες εκδόσεις. 
o Παράδοση  αντιτύπων  όλων  των  μεταβολών  ή  των  επανεκδόσεων  ή  τροποποιήσεων  των 

εγχειριδίων εφαρμογής/ών. 

18.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Μέσω  Λειτουργίας  Helpdesk:  για  την  υπηρεσία  Help  Desk  θα  πρέπει  να  γίνει  χρήση  κατάλληλης 
μεθοδολογίας και ειδικού συστήματος για: 

o καταγραφή  του συνόλου  των συμβάντων  /  παρατηρήσεων και παρακολούθησης  της πορείας 
αντιμετώπισής τους. 

o 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). 

On  site  υποστήριξη.  Όταν  τα  αναφερόμενα  προβλήματα  δεν  μπορούν  να  επιλυθούν  απευθείας  και 
οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι 
θα δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου. 
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. 
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Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης  για  το  σύνολο  της  περιόδου  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  να 
παραδίδει μηνιαίες αναφορές με πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης (ποσοτικά και ποιοτικά). 

18.4. ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
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 

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. 
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18.6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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 συνεργαστεί με την ΕΠΠΕ και να εφαρμόσει μεθοδολογία ελέγχου συστημάτων 
πληροφορικής,  σε  επίπεδο  ολοκληρωμένων  συστημάτων  και  να  τεκμηριώσει  τα  αποτελέσματα  του 
ελέγχου. 

19.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

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 & 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. Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για 
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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 

• 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 καθώς  και 
τους  υπευθύνους παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, ασφαλείας του συστήματος. 

Ο Φορέας Λειτουργίας θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και 
υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος. 
Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  αναθέσει  καθήκοντα  Διαχειριστή  Έργου  (project manager)  και  Συντονιστή 
(Team  Leader)  σε  άτομα  με  εμπειρία  στη  διοργάνωση  και  διαχείριση  συναφών  έργων.  Αυτός  θα 
παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου. Ο Συντονιστής θα έχει την ευθύνη της συνεχούς, επί 
καθημερινής βάσης παρακολούθησης  της παροχής υπηρεσιών και προμήθειας εξοπλισμού μέσα στα 
όρια που καθορίζονται στους παρόντες όρους εντολής.  Ευθύνη  του Συντονιστή  είναι  να διασφαλίσει 
ότι  το  έργο  θα  δώσει  τα  αναμενόμενα  προϊόντα,  στο  αναμενόμενο  επίπεδο  ποιότητας  μέσα  στα 
προκαθορισμένα  χρονικά  και  οικονομικά  όρια.  Ο  Συντονιστής  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. 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 3 
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  ΕΠΠΕ  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 ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις 
εάν κριθεί απαραίτητο. 
Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα 
τα αποστέλλει στην ΕΠΠΕ. 
Η  παράδοση  του  Έργου  από  τον  Ανάδοχο  και  η  παραλαβή  του  Έργου  από  την  ΕΠΠΕ,  γίνονται 
υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. 
Σε  κάθε περίπτωση  και  σε  οποιαδήποτε σημείο  της  εξέλιξης  του  έργου,  εάν η  ΕΠΠΕ διαπιστώνει  μη 
συμμορφώσεις με  τους όρους  της  Σύμβασης  και  τις  τιθέμενες προδιαγραφές,  ενημερώνει  εγγράφως 
τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στον 
Φορέα δώδεκα (15) ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 
Εφ’  όσον  διαπιστωθεί  διατήρηση  των  μη  συμμορφώσεων  και  μετά  τις  διορθωτικές  ενέργειες  του 
Αναδόχου,  παράλειψη  διορθωτικών  ενεργειών  ή  πρόθεση  παραπλάνησης  του  Ακαδημαϊκού 
Ιδρύματος, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου 
ως έκπτωτου. 
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20.ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

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.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  στην  προμήθεια  και  εγκατάσταση  ολοκληρωμένυο  Πληροφοριακού 
Συστήματος  Σπουδαστικών  Υποθέσεωνμε  τους  αναφερόμενους  στην  παρούσα  σύμβαση  όρους,  τις 
διατάξεις του νόμου και τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Σε  κάθε  περίπτωση  οι  ενέργειες  του  Αναδόχου  θα  πρέπει  να  έχουν  την  έγκριση  του  Επιστημονικού 
Υπεύθυνου του Έργου. 
Ο Ανάδοχος τηρεί πιστά τις διατάξεις  του Ν. 2472/1997 σχετικά με την «Προστασία του ατόμου από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», καθώς και της κανονιστικής πράξης 1/1999 της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  διαφωνίας  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  μερών  που  αφορά  στην 
προμήθεια του Εξοπλισμού και η οποία διαφωνία δεν μπορεί να επιλυθεί αλλιώς, αρμόδια δικαστήρια 
είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 
Ειδικότερα  αναφορικά  με  τα  παραδοτέα  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  μετά  την  υπογραφή  σχετικής 
σύμβασης να παραδώσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Οριστικής Παραλαβής της Αναθέτουσας 
Αρχής την προμήθεια, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο παρόν παράρτημα, 17.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  στις 
τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον Ειδικό Λογαριασμό και την 
Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Οριστικής  Παραλαβής  πέντε  (5)  μέρες  πριν  την  παράδοση  ότι 
προτίθεται να παραδώσει τoν εξοπλισμό 
Η  παράδοση  θα  γίνει  στο  Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο,  στους  ενδεδειγμένους  χώρους  που  θα 
υποδείξει  η  Δεύθυνση  Πληροφορικής.  Η  παραλαβή  του  εξοπλισμού  και  η  έκδοση  των  σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

Σε  περίπτωση  εκπρόθεσμης  προμήθειας  και  εγκατάστασης  του  Εξοπλισμού  επιβάλλονται  κυρώσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ 118/2007. 
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Ε Θ Ν Ι Κ Ο 	 Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο 	 Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο 	

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΚΕ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Νο: 25/2015 

γιατην  προμήθεια  και  εγκατάσταση  «Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  (Ο.Π.Σ.) 
Σπουδαστικών  Υποθέσεων»  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Αττική  (ΕΠ  ΑΤΤΙΚΗ),  με 
φορέα Διαχείρισης, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακής Σύγκλισης (ΕΥΔ ΨΣ), αναθέτουσα αρχή τον 
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Eθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και επιστημονικό υπεύθυνο τον 
Καθηγητή Δ. Τσαμάκη. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την ΕΕ‐ΕΚΤ και Εθνικούς πόρους. 
Στην Αθήνα σήμερα ……/……/…… στον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9) μεταξύ των συμβαλλομένων:  

a. του  Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου  (ΕΜΠ)/Ειδικός  Λογαριασμός  Αξιοποίησης  Κονδυλίων 
Έρευνας  του  ΕΜΠ,  νομίμως  εκπροσωπούμενου  από  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  Διαχείρισης  του  ΕΛΚΕ 
ΕΜΠ κ. Σπυρίδωνα Μαυράκου  
και αφ’ ετέρου 
b. της  εταιρείας  ………………………,  με  έδρα  την  ………………..,  οδός  ……………  Τ.Κ.  ………,    ……………….. 
νομίμως  εκπροσωπούμενης  από  τον  κ…………………..,  με  ΑΔΤ  ………..  Α.Φ.Μ.  ……….  Δ.Ο.Υ. 
……………συμφωνούνται τα ακόλουθα : 

Στις  ……………  διενεργήθηκε  ηλεκτρονικός    διαγωνισμός,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη 
τιμή………………………………………………………………….., προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορές οι εταιρείες:  

1. ….……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. …….……………………………………………………………………………………………………… 

Με την Απόφαση της ................ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας  του Ε.Μ.Π στις  ...................,  εγκρίθηκε η κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
για  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση      στην  εταιρεία  ………………………….  διότι  κατέθεσε  τη  χαμηλότερη 
προσφορά, έναντι του ποσού των …………………€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).  

Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο και δεν περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόμενο της διακήρυξης. Το παρόν κείμενο θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή 
πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα 
αυτής  ή  σε  περίπτωση  που  ανακύψουν  αντικρουόμενοι  ‐  αντιφατικοί  όροι  και  διατάξεις  αυτής,  θα 
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η 
Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
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Κάθε  επικοινωνία μεταξύ  του Αναδόχου  και  της Αναθέτουσας Αρχής  θα  γίνεται  στην  Ελληνική  γλώσσα. 
Στην ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό 
τεκμηρίωσης που τα συνοδεύει. 

Η  Σύμβαση  δύναται  να  τροποποιηθεί  κατόπιν  έγγραφης  συμφωνίας  των  συμβαλλόμενων  μερών  στο 
πλαίσιο  της  Διακήρυξης,  του  Κανονισμού  Προμηθειών  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  ισχύοντος 
θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων και υπό  την  έγκριση  της  ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ. Όριο δε  της 
τροποποίησης αποτελεί η μη ουσιώδης μεταβολή των όρων διακήρυξης, της πράξης κατακύρωσης και της 
προσφοράς του Αναδόχου και η Πράξη τροποποίησης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το  έργο  αναφέρεται  στην  εγκατάσταση  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  Σπουδαστικών 
Υποθέσεων  με  τελικό  σκοπό  την  παροχή  ψηφιακών  υπηρεσιών  στους  Σπουδαστές  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 Σπουδαστών. 

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. ΥΠΔΒΜΘ και ΕΣΥΕ), αλλά και το 
γενικό κοινό, δηλαδή οποιοδήποτε απλό 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  απλός  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 

Τόπος Παράδοσης  του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος  (Ο.Π.Σ.)  Σπουδαστικών  Υποθέσεων 
και  όλων  των  παραδοτέων  που  το  συνοδεύουν  ορίζεται  η  Δ/νση  Πληροφορικής,  Κτίριο  Διοίκησης  του 
ΕΜΠ,  Ισόγειο,  Πολυτεχνειούπολη  Ζωγράφου  Αθήνα.  Στο  χώρο  της  Διεύθυνσης  Πληροφορικής  θα 
φιλοξενηθούν και οι εξυπηρετητές του ΟΠΣ δεδομένου ότι στον προαναφέρομενο χώρο εργάζονται και οι 
διαχειριστές του Συστήματος. 

Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου 
λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ 
εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και 
αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να 
τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 
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ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα σύμβαση θα  ισχύει έως τη χρονική λήξη του προγράμματος, ήτοι 31.10.2015, διάστημα στο 
οποίο  θα  πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί η  παραλαβή  του  συστήματος, όπως  περιγράφεται  στις  τεχνικές 
προδιαγραφές  της διακήρυξης, από τον Ανάδοχο. 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ 
Για την καλή εκτέλεση όλων των υποχρεώσεών της από τη σύμβαση η δεύτερη των συμβαλλομένων 
ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε την υπ’αριθμ. ………………. εγγυητική καλής εκτέλεσης της Τράπεζας 
…………. συνολικού ποσού ……………… χρονικής διάρκειας …………………, η οποία θα καταπέσει  
υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Μ.Π. σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης της παρούσας 
σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η εγγυητική  επιστολή θα επιστραφεί  με την ολοκλήρωση της 
προμήθειας που με το παρόν συμφωνητικό ανατίθεται και την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης) επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους 
και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 
ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα στο ποσό 
των ……..Ευρώ και διάρκειας δύο (2) ετών  

Η μη τήρηση κάποιου όρου της παρούσας σύμβασης καθώς και των όρων της Διακήρυξης και των 
Παραρτημάτων αυτής, αλλά και της Τεχνικής Προσφοράς της αναδόχου, καθώς και του χρονοδιαγράμματος 
εργασιών, και η μη έγκαιρη με υπαιτιότητα της αναδόχου, εκτέλεση του όλου ή μέρους του έργου εκ μέρους 
της, συνεπάγεται την κατάπτωση υπέρ του Ταμείου του Ειδικού Λογαριασμού Αξιοποίησης Κονδυλίων του 
Ε.Μ.Π του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ως και υποχρέωση εκ μέρους της αναδόχου καταβολής 
αποζημίωσης για κάθε θετική και αποθετική ζημιά, αλλά και ηθική βλάβη, τυχόν υποστεί εξαιτίας της ο 
Σ.Ε.Α.Β, το Ε.Μ.Π και ο ΕΛΚΕ/ΕΜΠ.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του μειοδότη θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής  των παραδοτέων κάθε φάσης 
της  εν  λόγω  προμήθειας  βάσει  του  πίνακα  19.4 της προκήρυξης  από  την  Αρμόδια  Επιτροπή 
Παρακολούθησης  και  Οριστικής  Παραλαβής,  με  τιμολόγια  επί  πιστώσει  και  σε  χρόνο  προσδιοριζόμενο 
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού  χρηματικού εντάλματος.  Το τιμολόγιο 
θα εκδίδεται σύμφωνα με τα δελτία αποστολής και εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης 
τους. 
 
Το  κόστος  της  εν  λόγω  προμήθειας  θα  χρηματοδοτηθεί  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης  e‐EMP: 
Ψηφιακές  Υπηρεσίες  ΕΜΠ με  κωδικό ΟΠΣ:304203  από  το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική, ως  έργο 
που τιτλοφορείται «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Σπουδαστικές Υποθέσεις» που αφορά 
στην  προμήθεια  και  εγκατάσταση  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  Σπουδαστικών 
Υποθέσεων. 
 
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δε  θα  προχωρά  σε  καμία  πληρωμή  για  την  ολοκλήρωση  παραδοτέου  εάν  το 
παραδοτέο δεν έχει δοθεί από τον Ανάδοχο και δεν έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα 
με τα όσα σχετικά προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση  για  την  καταβολή  των  πληρωμών  είναι  ότι  θα  έχουν  καταβληθεί  στον  Ειδικό 
Λογαριασμό  του  ΕΜΠ  τα  χρηματικά  ποσά  που  αντιστοιχούν  στην  εκάστοτε  φάση  του  έργου  από  τον 
φορέα χρηματοδότησης. Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνει με τακτικά χρηματικά 
εντάλματα,  τα  οποία  θα  εκδίδονται  στο  όνομα  του  αναδόχου,  και  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων 
δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  (τιμολόγιο,  ασφαλιστική  ενημερότητα, 
δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη εμφάνισης του 
δικαιούχου) κατά το χρόνο πληρωμής, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 
για  έκδοση  του  σχετικού  χρηματικού  εντάλματος  και  ανάλογα  με  την  πρόοδο  υλοποίησης  του  έργου, 
{εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κώδικα Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007)}. Η 
πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνεται σε ευρώ. Ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με κάθε 
νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά 
νόμο  βαρύνει  τον  ανάδοχο  καθώς  επίσης  από  την  παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  για  την  παροχή 
υπηρεσιών  σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις.  Σε  κάθε  τιμολόγιο πρέπει  να φαίνεται  με  σαφήνεια η 
αναλυτική τιμή χρέωσης.  
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα μεταφορικά και κάθε είδους έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο της τοποθέτησης, 
που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΜΠ.   Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με κάθε νόμιμη 
ασφαλιστική  εισφορά  και  κράτηση  υπέρ  νομικών  προσώπων  ή  άλλων  οργανισμών,  η  οποία  κατά  νόμο 
βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1%   η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α,  της αρχικής  καθώς  και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης  (Σύμφωνα με  την παράγραφο 3 
του άρθρου 4 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄/15‐09‐2011).  
 
Στην  καθαρή αξία θα  γίνει  παρακράτηση φόρου 4%  για  την προμήθεια αγαθών  και 8%  για  την παροχή 
υπηρεσίας άρθρο 55 παρ.1 εδ. στ΄ του Ν.2238/1994 ΦΕΚ 151/Α/94 και Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος 
εισοδήματος, όπως ισχύει , υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ. 
 
Οι  πληρωμές  θα  γίνονται  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις 
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 
διαδικασία  για  έκδοση  των  σχετικών  χρηματικών  ενταλμάτων.  Τραπεζικά  τέλη  ή  άλλες  επιβαρύνσεις 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 
Τυχόν κρατήσεις που θα επιβληθούν με νεώτερες διατάξεις θα βαρύνουν τους προμηθευτές 
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Αν  παρέλθει  η  συμφωνημένη  ημερομηνία  παράδοσης  των  ειδών  χωρίς  αυτά  να  έχουν  παραδοθεί 
σύμφωνα  με  τους  συμβατικούς  όρους,  τότε  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  καταβάλλει  ποινική  ρήτρα  
για κάθε ημέρα καθυστέρησηςς: 
 

‐ ποσοστό  0,2%  επί  της  συμβατικής  τιμής  των  παραδοτέων  που  καθυστερούν,  εφόσον  αυτά  είναι 
διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

‐ ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.  
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Οι  ποινικές  ρήτρες  δεν  επιβάλλονται  και  η  έκπτωση  δεν  επέρχεται  αν  ο  προμηθευτής  αποδείξει  ότι  η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία κατά τα οριζόμενα στο αρ. 37 του ΠΔ 118/2007, ή σε υπαιτιότητα 
του αναθέτοντος. 
Επίσης, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και εκπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αν 
δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
σύμβασης  των  λοιπών  συμβατικών  τευχών,  της  σχετικής  Διακήρυξης  και  της  υποβληθείσας  προσφοράς 
του. 
Για  τη  διαδικασία  και  τις  συνέπειες  της  έκπτωσης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  άρθρου  34  του  Π.Δ. 
118/2007. 
Πριν από την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική 
ευχέρειά  της,  να  τάξει/θέσει  συγκεκριμένη  προθεσμία  συμμόρφωσής  του  προς  τις  Συμβατικές 
Υποχρεώσεις του. 
Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, λύεται η Σύμβαση εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του 
άρθρου περί λύσης της σύμβασης. Η μη άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή οποιοσδήποτε αρμοδιότητάς 
της, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποτελεί είτε σχετική παραίτηση της Αναθέτουσας 
Αρχής, είτε σχετική σιωπηρή άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  Έργου,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  με  την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 
την εκτέλεση του Έργου. 

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

Ο  Ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της  ισχύουσας 
νομοθεσίας  σε  σχέση  με  οποιαδήποτε  εργασία  εκτελείται  από  μέλη  της  Ομάδας  Έργου,  που  θα 
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται  μόνος  αυτός  προς 
αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής  

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά 
σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο,  χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, 
σε  όλως  εξαιρετικές  περιπτώσεις.  Σε  περίπτωση  εκχώρησης,  υπεργολαβίας  κλπ.,  ο  Ανάδοχος  είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. 
Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες  λόγω  ανάθεσης  εργασιών  σε  τρίτους  ή  εκχώρησης  ή  υπεργολαβίας,  ούτε  η  Αναθέτουσα  Αρχή 
συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει 
σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ 
των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα 
(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της 
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σύμβασης,  διακοπή  σύμβασης,  καταλογισμός  ρητρών,  συμβιβασμός  κλπ.)  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  έχει 
καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

Επισημαίνεται  ότι  εκχώρηση‐μεταβίβαση  της  σύμβασης  συντελείται  μόνο  για  ιδιαιτέρως  σοβαρό  λόγο, 
χρήζει  πλήρους  αιτιολόγησης  τόσο  ως  προς  το  αίτημα  του  Αναδόχου  όσο  και  την  εγκριτική 
απόφαση/συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  ότι  η  τελευταία  γνωστοποιεί  τυχόν  εκχώρηση‐
μεταβίβαση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.  Επισημαίνεται ότι ο σοβαρός λόγος δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να προσβάλλει τα δικαιώματα των συνυποψήφιων αναδόχων που μετείχαν στη διαδικασία και 
που θα είχαν δικαίωμα στην ανάθεση της σύμβασης μετά από τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. Θα πρέπει 
να υφίσταται νόμιμη αιτία που επιβάλλει την υποκατάσταση του αναδόχου από συγκεκριμένο τρίτο όπως 
λ.χ. συγχώνευση με απορρόφηση. Μόνη η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση 
της  σύμβασης  στο  πρόσωπο  εκείνου  που  υποκαθιστά  δεν  αρκεί  δεδομένου  ότι  οι  προϋποθέσεις  αυτές 
πληρούνται και από το δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο.  

Ο  Ανάδοχος  σε  περίπτωση  παράβασης  οποιουδήποτε  όρου  της  Σύμβασης  ή  της  Διακήρυξης  ή  της 
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και 
το  Ελληνικό  Δημόσιο,  για  κάθε  θετική  και  αποθετική  ζημία  που  προκάλεσε  με  αυτήν  την  παράβαση  εξ 
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.  

Σε  περίπτωση  ανωτέρας  βίας,  η  απόδειξη  αυτής  βαρύνει  εξ’  ολοκλήρου  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία  να  τα αναφέρει  εγγράφως και  να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή  τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη 
αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των ειδών μέχρι την παραλαβή τους. 

Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  είναι  Ένωση/  Κοινοπραξία,  τα  Μέλη  που  αποτελούν  την  Ένωση/ 
Κοινοπραξία,  θα  είναι  από  κοινού  και  εις  ολόκληρον  υπεύθυνα  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  την 
εκπλήρωση  όλων  των  απορρεουσών  από  τη  Διακήρυξη  υποχρεώσεών  τους.  Τυχόν  υφιστάμενες  μεταξύ 
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του 
Έργου. 

Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  είναι  Ένωση/  Κοινοπραξία  και  κατά  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
λόγο  ή  λόγω  ανωτέρας  βίας,  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του,  τα  υπόλοιπα  Μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

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

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

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια υλοποίησης 
του Έργου. 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια πέντε (5) ετών, ο 
Ανάδοχος  θα  αναλάβει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει  εμπιστευτικα/ές,  και  να  μη  γνωστοποιήσει  σε 
οποιοδήποτε  τρίτο,  οποιαδήποτε  έγγραφα  ή  πληροφορίες  που  θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την 
προμήθεια των ειδών και την εκτέλεση των υπηρεσιών και γενικότερα την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του.  

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

Ειδικότερα:  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που 
σχετίζονται  με  τις  δραστηριότητες  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Ως  εμπιστευτικές  πληροφορίες  και  στοιχεία 
νοούνται  όσα  δεν  είναι  γνωστά  στους  τρίτους,  ακόμα  και  αν  δεν  έχουν  χαρακτηρισθεί  από  την 
Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από 
τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που 
τηρεί  ο  Ανάδοχος  για  τον  δικό  του  Οργανισμό  και  για  τις  δικές  τους  πληροφορίες  εμπιστευτικού 
χαρακτήρα. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα 
της  Αναθέτουσας  Αρχής/ΕΛΚΕ  ΕΜΠ,  να  παραδώσει  με  τη  λύση  ή  λήξη  της  Σύμβασης  όλα  τα  στοιχεία, 
έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των 
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αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς 
και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι 
εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 
 
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προστατεύει  το  απόρρητο  και  τα  αρχεία  που  αφορούν  σε  προσωπικά 
δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του 
Έργου,  ακόμη  και  μετά  τη  λήξη  του  Έργου,  να  επιτρέπει  στην  Αναθέτουσα  Αρχήκαι  στα  άτομα  που 
ορίζονται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  να  διενεργούν,  κατόπιν  έγγραφης  αιτήσεως,  ελέγχους  των 
τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου 
με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 
 
Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  λάβει  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  προκειμένου  να  διασφαλίσει  ότι  και  οι 
υπάλληλοι/συνεργάτες γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα 
μέρη  συμφωνούν  ότι  σε  περίπτωση  υπαιτιότητας  του  Αναδόχου  στην  μη  τήρηση  των  παραπάνω 
υποχρεώσεων  εχεμύθειας,  ο  Ανάδοχος  θα  καταβάλλει  στην  Αναθέτουσα Αρχή  ποινική  ρήτρα  ίση  με  το 
ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει 
από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  
 
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεσμεύεται  να  τηρεί  εμπιστευτικά  για  δύο  (2)  έτη  τα  στοιχεία  που  τίθενται  στη 
διάθεσή  της  από  τον  Ανάδοχο  εάν  αφορούν  σε  τεχνικά  στοιχεία  ή  πληροφορίες  και  τεχνογνωσία  ή 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία 
περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Η  εμπιστευτικότητα  αίρεται  αυτοδικαίως  σε  περίπτωση  εκκρεμούς  δίκης,  ένστασης,  διαιτησίας,  στο 
απολύτως  αναγκαίο  μέτρο  και  αποκλειστικά  για  χρήση  της  από  τα  μέρη,  τους  δικαστικούς  παραστάτες 
καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 
 

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ‐ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ‐ ΦΟΡΟΙ – ΔΑΣΜΟΙ 
Ο  ανάδοχος  θα  αναλάβει  τον  εκτελωνισμό  των  προϊόντων  της  προσφοράς,  τα  οποία  θα  παραδώσει 
ελεύθερα, εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία στους χώρους εγκατάστασής τους.   Οι δασμοί, φόροι 
και  λοιπές  δημοσιονομικές  επιβαρύνσεις  βαρύνουν  τον ανάδοχο.    Τον  κίνδυνο  κάθε  βλάβης,  φθοράς  ή 
απώλειας  του  εξοπλισμού  και  κάθε  τμήματος  αυτού,  φέρει  μέχρι  την  εγκατάστασή  του  στο  ΕΜΠ  ο 
προμηθευτής. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1.  Το  Έργο  του  Αναδόχου  θα  παρακολουθείται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  από  την  αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Οριστικής Παραλαβής του Έργου (εφεξής Ε.Π.Π.Ε.), που έχει συγκροτηθεί 
για το σκοπό αυτό με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
2.  Για  τον  έλεγχο  της  υλοποίησης  και  της  εκτέλεσης  των  προβλέψεων  της    Σύμβασης,  καθώς  και  την 
παραλαβή των παραδοτέων υπεύθυνη είναι η Ε.Π.Π.Ε. 
3. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις 
της Επιτροπής δια της Αναθέτουσας Αρχής, το έργο της οποίας είναι: 
i. Η συμβατική επίβλεψη και η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο. 
ii. Η παρακολούθηση και ο  έλεγχος  της πορείας υλοποίησης  του Έργου από  τον Ανάδοχο,  η διατύπωση 
παρατηρήσεων και διορθώσεων. 
iii.  Η  έκδοση  πρωτοκόλλων  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  των  παραδοτέων  και  του 
συνολικού Έργου του Αναδόχου. 
 
Οι φάσεις του Έργου και τα σχετικά παραδοτέα θα αποτελέσουν και τα σημεία ελέγχου της Ε.Π.Π.Ε. κατά 
τη διάρκεια ελέγχου και παράδοσης του Έργου. 
 
Για  την  σηματοδότηση  της  ολοκλήρωσης  κάθε  φάσης  και  την  έναρξη  της  διαδικασίας  παραλαβής,  ο 
Προμηθευτής αποστέλλει στην Ε.Π.Π.Ε. αίτημα παραλαβής. 
 
Μετά  την  ολοκλήρωση  της  κάθε φάσης  η  Ε.Π.Π.Ε  εξετάζει  και  διαβιβάζει  στον  Ανάδοχο,  εγγράφως,  τις 
παρατηρήσείς της σχετικά με τα παραληφθέντα παραδοτέα εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από 
την ημερομηνία λήψης τους. Η Ε.Π.Π.Ε, κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως τις παρατηρήσεις της 
επί του περιεχομένου των παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 
 
Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών, χωρίς η Ε.Π.Π.Ε 
να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα.  
 
Στην  περίπτωση  διαβίβασης  παρατηρήσεων  στον  Ανάδοχο,  ο  τελευταίος  υποχρεούται  εντός  δέκα  (10) 
εργασίμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων να επανυποβάλει τα σχετικά έγγραφα διορθωμένα 
και  συμπληρωμένα  ή  να  προβεί  στις  απαραίτητες  διορθωτικές  ενέργειες  και  στη  βελτίωση  των 
παρεχόμενων  υπηρεσιών  του,  στα  σημεία  που  του  επισημάνθηκαν.  Εάν  το  για  δεύτερη  φορά 
επανυποβαλλόμενο  παραδοτέο  δεν  θεωρηθεί  και  πάλι  κατά  την  κρίση  της  Ε.Π.Π.Ε.  ικανοποιητικό,  με 
έγγραφό της που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από 
την  δεύτερη  επανυποβολή  του  παραδοτέου,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται  να  κινήσει  τις  διαδικασίες 
επιβολής ποινικών ρητρών ή κηρύξεως του Αναδόχου έκπτωτου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προηγούμενη 
προθεσμία  των  δεκαπέντε  (15)  εργασίμων  ημερών,  τα  παραδοτέα  θεωρούνται  παραληφθέντα.  Η 
διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος 
των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. 
 
Στην προηγούμενη περίπτωση, εάν ο Ανάδοχος συμμορφωθεί μεν προς τις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
αλλά κατά το επόμενο διάστημα υλοποίησης του Έργου η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει και πάλι σημεία 
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μη  ικανοποιητικής  παροχής  υπηρεσιών  από  τον  Ανάδοχο,  έχει  το  δικαίωμα  να  προβεί  στη  λύση  της 
Σύμβασης. 
 
Η  παραλαβή  των  παραδοτέων  του  Έργου  ανά  φάση  από  την  Ε.Π.Π.Ε.,  χωρίς  την  κοινοποίηση 
παρατηρήσεων  στον  Ανάδοχο,  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από  την  ευθύνη  του  για  σφάλματα, 
ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή. 
 
Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: α) την εμπρόθεσμη παράδοση, β) την ολοκλήρωση των παραδοτέων της 
κάθε φάσης και γ) αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των 
τυχόν  διορθώσεων  ή  συμπληρώσεων  που  απαιτήθηκαν  για  την  άρση  των  προβλημάτων  που 
διαπιστώθηκαν, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  των παραδοτέων 
της  κάθε φάσης,  κατά  την  παραλαβή  του  τελευταίου  παραδοτέου  εκάστης  εξ  αυτών,  και  το  παραδίδει 
αρμοδίως. 
Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  παράδοσης  ενδιάμεσης  φάσης  του  Έργου  ή  του  συνόλου  αυτού  από 
υπέρβαση  τμηματικής  ή  συνολικής  προθεσμίας  με  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου  επιβάλλονται  κυρώσεις 
(παράγραφος 17.5.).  Οι  ποινικές  ρήτρες  δεν  επιβάλλονται  και  η  έκπτωση δεν  επέρχεται  αν  ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία κατά τα οριζόμενα στο αρ. 37 του ΠΔ 118/2007, ή 
σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλα τα αποτελέσματα  ‐ μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο καθώς και όλα τα υπόλοιπα 
παραδοτέα  που  θα  αποκτηθούν  ή  θα  αναπτυχθούν  από  τον  Ανάδοχο  με  δαπάνες  του  Έργου,  θα 
αποτελούν αποκλειστική  ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής/ΕΛΚΕ ΕΜΠ και  του Φορέα Λειτουργίας που 
μπορούν  να  τα  διαχειρίζονται  πλήρως  και  να  τα  εκμεταλλεύονται  (όχι  εμπορικά),  εκτός  και  αν  ήδη 
προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

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

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

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 
προκύψει  στις  μεταξύ  τους  σχέσεις  κατά  τη  διάρκεια  της  ισχύος  της  Σύμβασης  που  θα  υπογραφεί.  Επί 
διαφωνίας,  κάθε  διαφορά  θα  λύεται  από  τα  ελληνικά  δικαστήρια  και  συγκεκριμένα  τα  δικαστήρια 
Αθηνών,  εφαρμοστέο  δε  δίκαιο  είναι  πάντοτε  το  Ελληνικό  και  το  Κοινοτικό  δίκαιο.  Δεν  αποκλείεται, 
ωστόσο,  για ορισμένες περιπτώσεις  εφόσον συμφωνούν και  τα δύο μέρη,  να προβλεφθεί στη Σύμβαση 
προσφυγή  των  συμβαλλομένων,  αντί  των  δικαστηρίων,  σε  διαιτησία  σύμφωνα  πάντα  με  την  ελληνική 
νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για 
την  επίλυση  της  διαφοράς  ανήκει  στα  ελληνικά  δικαστήρια  κατά  τα  οριζόμενα  στην  προηγούμενη 
παράγραφο. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ο  «Ανάδοχος»  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  και  υπόχρεος  για  την  ασφάλεια  όλων  όσων 

απασχοληθούν  στην  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  καθώς  και  στην  καταβολή  ασφαλιστικών 
εισφορών σε οποιοδήποτε κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. 

2. Ο «Ανάδοχος»  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  και  υπόχρεος  για  την αποζημίωση οποιουδήποτε  για 
κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ΄Ερευνας του 
ΕΜΠ,  το  προσωπικό  του  ή  κάθε  τρίτος,  από  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  ή  των  προσώπων  που  θα 
χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των όρων της παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές αν υποχρεωθεί ο 
Ειδικός  Λογαριασμός  Κονδυλίων  ΄Ερευνας  του  ΕΜΠ  να  καταβάλλει  οποιαδήποτε  αποζημίωση  ο 
«Ανάδοχος» υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτό το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
τόκων και εξόδων. 

3. Ο «Ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης με αριθμό 25/2015 η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος συμφωνητικού. 

4. Όλοι  οι  όροι  της  παραπάνω  σύμβασης  θεωρούνται  ουσιώδεις  και  η  παράβαση  οποιουδήποτε  εξ 
αυτών εκ μέρους  του αναδόχου παρέχει  το δικαίωμα στον ΕΛΚΕ  του Ε.Μ.Π για κατάπτωση ολική ή 
μερική της εγγύησης για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. 
Αυτό  δε  δημιουργεί  καμία  απαίτηση  του  αναδόχου  έναντι  του  ΕΛΚΕ/ΕΜΠ.  Επίσης  ο  Ειδικός 
Λογαριασμός  του  Ε.Μ.Π  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  αξιώσει  εκτός  της  ποινικής  ρήτρας  και  την 
αποκατάσταση κάθε άμεσου ή έμμεσου ζημίας σε περίπτωση κακής τήρησης της παρούσας. 

5. Το  κείμενο  της  σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποίο  τούτο  στηρίζεται,  όπως 
προσφορά,  προκήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  εκτός  κατάδηλων  σφαλμάτων  ή 
παραδρομών. 

6. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
a. παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα του έργου που παραδόθηκε 
b. έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις και 
c. εκπληρώθηκαν  και  οι  τυχόν  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία αντίγραφα, από τα οποία έλαβαν 
από  ένα  ο  κάθε  ενδιαφερόμενος  και  το  τρίτο  κατατίθεται  στον  Ειδικό  Λογαριασμό  του  Ε.Μ.Π.  Δε 
χαρτοσημαίνεται σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 25‐33  του Ν. 2873/2000. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ 

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΑΚΟΣ 

  Αρμόδιος 
Υπάλληλος  

Προϊσταμένη 
Τμήματος  

Προϊσταμένη της 
Γραμματείας του Ειδικού 
Λογαριασμού 

Νομική Υπηρεσία  

Μονογραφή         

Ημερομηνία         
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  Υπεύθυνος Τεχνικών Προδιαγραφών

Ονοματεπώνυμο   

Μονογραφή   

Ημερομηνία   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης: ______________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: ______________ 

Προς: ______________(Αναθέτουσα Αρχή) 

Εγγύησή μας υπ’ αριθμόν ______________για ευρώ______________ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς, δια της παρούσης επιστολής, ανέκκλητα 
και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  της  ενστάσεως  διαιρέσεως  και  διζήσεως,  μέχρι  του  ποσού  των 
______________  ευρώ  (______________  €)

 
υπέρ  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  ______________    που 

εδρεύει  ______________  (ή  σε  περίπτωση  Κοινοπραξίας,  Σύμπραξης  ή  Ένωσης,  υπέρ  των  εταιριών 
(1)________, (2) ___________, κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της  ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προσφερόντων), δια την συμμετοχή 
της εις τον από εσάς διενεργούμενο Διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης ……………. της _________, ο οποίος θα 
διεξαχθεί  την  ______________,  δια  την:  ______________    (τίτλος  έργου)  .  Η  παρούσα  εγγύηση  ισχύει 
μέχρι  τις  ______________ 

 
και  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω  διαγωνισμό 

απορρέουσες  υποχρεώσεις  της  εν  λόγω  εταιρίας,  καθ’  όλο  το  χρόνο  ισχύος  της.  Ο  χρόνος  ισχύος  της 
εγγύησης αυτής θα παραταθεί,  εφόσον  ζητηθεί από  την υπηρεσία σας πριν από  την ημερομηνία  λήξης 
της.  Το παραπάνω ποσό  τηρούμε στη διάθεσή σας  και θα  καταβληθεί ολικά ή μερικά  χωρίς  καμία από 
μέρους  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της  απαίτησης  σε  τρεις  (3) 
ημέρες  από  απλή  έγγραφη  ειδοποίησή  σας.  Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι  το ποσό  των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και  τα 
ΝΠΔΔ,  συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της  παρούσας  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  εγγυήσεων  που  έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης : ______________ 

Ημερομηνία Έκδοσης : ______________ 

Προς το ΕΜΠ – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας  

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ______________ για ΕΥΡΩ ______________ 

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα  και 
ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  από  το  ευεργέτημα  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  υπέρ  της  Εταιρείας 
______________,  οδός  ______________,  αριθμός  ______________  (ή  σε  περίπτωση  Ένωσης  ή 
Κοινοπραξίας υπέρ  των  εταιρειών  (1) ______________,  (2) ______________,  κλπ.  ατομικά  για  κάθε μία 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της  ένωσης ή  της  κοινοπραξίας  εταιρειών),  μέχρι  το ποσόν  των ΕΥΡΩ ………………………………………………  στο 
οποίο  και  μόνο  περιορίζεται  η  εγγύησή  μας  για  την  καλή  εκτέλεση  του  έργου  και  την  πιστή  εφαρμογή 
όλων  των  όρων  της  σύμβασης  από  τον  παραπάνω  ανάδοχο  υπέρ  του  οποίου  εγγυόμαστε  και  την 
οποιαδήποτε  απαίτηση  του  κυρίου  του  έργου  κατ'  αυτού,  που  πηγάζει  από  τη  σύμβαση  για  το  έργο 
______________ 

Από  την  εγγύηση  αυτή  θα  απαλλάξουμε  τον  παραπάνω  για  τον  οποίον  έχουμε  εγγυηθεί  μετά  την 
επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας 
και  θα  σας  καταβάλλουμε  χωρίς  αντίρρηση,  ολικά  ή  μερικά,  σε  περίπτωση  ολικού  ή  μερικού 
καταλογισμού  της  εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ  του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε  τρεις  (3) 
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι  το ποσό  των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και  τα 
ΝΠΔΔ,  συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της  παρούσας  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  εγγυήσεων  που  έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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