ΑΘΗΝΑ, ΧΧ/0Χ/2020
Α.Π. ΧΧΧ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
με την υπ΄ αριθ. χχχχ/χχ-χχ-2020 απόφασή του
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή
Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών
«Δράσεις απλούστευσης διαδικασιών ΑΣΕΠ»
Αναθέτουσα Αρχή : ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
Προϋπολογισμός : 392.345,92 € (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
316.408,00/ Φ.Π.Α 24% 75.937,92 ήτοι 392.345,92 €)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 155.000€ (προϋπολογισμός δικαιωμάτων προαίρεσης
χωρίς ΦΠΑ: 125.000,00 € / ΦΠΑ 24%: 30.000,00 €) και
β) τους όρους της παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου για τη σύναψη της ως άνω συμβάσεως.
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1.1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός NUTS
(της περιοχής όπου θα γίνει η εκτέλεση των
υπηρεσιών )
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Ανώτατο
Συμβούλιο
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
Πουλίου 6
Αθήνα
115 23
Ελλάδα

Επιλογής

EL 303
0030 213 1319 208-242-127
0030 213 1319 289
a.diamantopoulou@asep.gr,
k.kakna@asep.gr, hcardames@asep.gr,
promithies@asep.gr
Αλεξάνδρα Διαμαντοπούλου, Καλλιόπη
Κάκνα, Χαρίδημος Καρδάμης (αρμόδιος
για τις τεχνικές προδιαγραφές)
www.asep.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Η Αναθέτουσα αρχή είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική
Αρχή (ΚΚΑ) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης).
Κύρια Δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής:
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η επιλογή προσωπικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Συστημικός Αριθμός χχχχχ)
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στη διεύθυνση: www.asep.gr
δ)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.
4412/2016.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ)
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕ 4551, Κωδικός Ενάριθμος έργου 2020ΣΕ45510000
Η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά το έργο της πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Σ.Ε.Π.» με κωδικό MIS 5045573, η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» με
την αριθ. πρωτ. 3163/31.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΘΤΧ46ΜΤΛΡ-ΥΘΙ) απόφαση της Ειδικής
Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου).

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης

1.3.1 Φυσικό Αντικείμενο
Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του το ΑΣΕΠ, έχει στόχο τη βελτιστοποίηση
των επιχειρησιακών μεθόδων και διαδικασιών του από άποψη ταχύτητας και
αξιοπιστίας, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του, με τη δημιουργία νέων και
καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τις ανάγκες της κοινωνίας και
οικοδομώντας μια ανοικτή και διαφανή σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη.
Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη/ βελτίωση συστημάτων που
υποστηρίζουν συγκεκριμένες διαδικασίες του ΑΣΕΠ:
1.Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής στελεχών της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο
εφαρμογής του Ν 4622/2019, άρθρο 36, (επιλογή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των
Υπουργείων), αλλά και του Ν 4590/2019 άρθρο 40 (Λειτουργία ΕΙΣΕΠ). Tο ΑΣΕΠ είναι
αρμόδιο για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των αρμόδιων
συμβουλίων επιλογής των Υπηρεσιακών Γραμματέων και των Γενικών Διευθυντών των
Υπουργείων (ΕΙΣΕΠ). Ειδικότερα στο ΑΣΕΠ, θα πρέπει να δημιουργηθεί εφαρμογή στο
υφιστάμενο portal και ενσωμάτωσή της στο ΟΠΣ που λειτουργεί στο ΑΣΕΠ για (α) τη
δημιουργία ηλεκτρονικής αίτησης, που να υποστηρίζει παραμετρικότητα στους
ελέγχους, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, (β) σύστημα
ελέγχου ευκρίνειας των σκανναρισμένων εγγράφων, (γ) την αξιολόγηση, μοριοδότηση
και κατάταξη των υποψηφίων, με εφαρμογή Πολυκριτηριακών Μεθόδων, με
ταυτόχρονη ενσωμάτωσή τους στο ΟΠΣ του ΑΣΕΠ, (δ) την παραμετρικότητα στον
ορισμό γραμμογράφησης αρχείου, (ε) την σύνδεση με το, υπό ανάπτυξη στο ίδιο έργο,
Σύστημα Διαχείρισης Συνεντεύξεων για την διαχείριση των συνεντεύξεων και τήρηση
πρακτικών της δομημένης συνέντευξης, (στ) την παραγωγή πινάκων και εκτυπώσεων
και την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο portal.
2.Σύστημα διαχείρισης επιθεωρήσεων νομιμότητας των προσλήψεων όπως
προβλέπονται στις αρμοδιότητες του Γραφείου Επιθεώρησης του ΑΣΕΠ (άρθρα 8 και
21 του ν.2190/1994, όπως ισχύουν, και 32 του ν.2508/1997) και αφορά σε νέα
εφαρμογή/ επέκταση του υφιστάμενου ΟΠΣ που λειτουργεί στο ΑΣΕΠ. Με το εν λόγω
σύστημα επιδιώκεται: • η άμεση άντληση στοιχείων για τους διενεργούμενους ελέγχους
και η εξαγωγή στατιστικών για την πραγματική δυναμικότητα και αποτελεσματικότητα
του Γραφείου Επιθεώρησης, • η βελτιστοποίηση και ψηφιοποίηση των επιμέρους
διαδικασιών για την παρακολούθηση των καταγγελιών, • η δυνατότητα ηλεκτρονικής
υποβολής αιτημάτων από τους καταγγέλλοντες με άμεση ηλεκτρονική παρακολούθηση
των αποτελεσμάτων που απορρέουν από τις ενέργειες του ΑΣΕΠ.
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3.Σύστημα με Τεστ προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών και ενσωμάτωση της
εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στην οποία διοχετεύονται όλες οι σχετικές
πληροφορίες. Σκοπός του συστήματος είναι η ενημέρωση αλλά και προετοιμασία των
πολιτών για συγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες. Ειδικότερα, το νέο σύστημα θα
παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να πραγματοποιεί Τεστ Προσομοίωσης των
γραπτών διαδικασιών του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το γνωστικό του αντικείμενο, την
κατηγορία εκπαίδευσης στην οποία ανήκει, την ειδικότητά του, την εξειδικευμένη
εμπειρία του, τον τόπο διαμονής του και άλλα σημαντικά κριτήρια, χρησιμοποιώντας
μια εφαρμογή ερωτήσεων – απαντήσεων, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίας του ΑΣΕΠ.
4.Σύστημα Διαχείρισης Συνεντεύξεων ως επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου ΟΠΣ
σε εφαρμογή του ιδρυτικού νόμου του ΑΣΕΠ ν.2190/1994 και του ν. 4622/2019. Οι νέες
λειτουργίες που θα υποστηρίζονται είναι: • διαχείριση πόρων για τη συνέντευξη (π.χ.
αίθουσα συνεντεύξεων), ορισμός μελών επιτροπών ανά σύνολο υποψηφίων, διαχείριση
της διαθεσιμότητας υποψηφίων και μελών επιτροπών, χρονοπρογραμματισμός
συνέντευξης , καθορισμός ραντεβού ή περιόδων συνεντεύξεων, • καταγραφή βασικών
στοιχείων, για την πλήρη παρακολούθηση της πορείας και του 'κύκλου ζωής' της
συνέντευξης, προκειμένου να συνδέεται με τη διαδικασία υπολογισμού της συνολικής
βαθμολογίας και την ηλεκτρονική έκδοση των αποτελεσμάτων, • μαγνητοφώνηση και
απομαγνητοφώνηση κάθε συνέντευξης από ειδικό λογισμικό και αποθήκευση αυτών.
5.Εκπαίδευση 3 χρηστών και 1 διαχειριστή ανά σύστημα (υπηρεσίες, εκπαιδευτικό
υλικό).
6.Εφαρμογή speech to text με (α) έτοιμο λογισμικό και (β) άδειες χρήσης (1 - 10
ταυτόχρονοι χρήστες).
7.Δέκα (10) κάψες πέτου.
8.Μία (1) πολυκάναλη κάρτα ήχου.
9.Ένα (1) usb hub.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72230000-6 Υπηρεσίες ανάπτυξης
εξατομικευμένων λογισμικών και συμπληρωματικού CPV: 48900000-7 «Διάφορα
πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών», 30236000-2
«Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών».
Η τμηματοποίηση του έργου δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αρμονική συνεργασία των
συστημάτων που θα υλοποιηθούν με το ΟΠΣ του ΑΣΕΠ του οποίου είναι τμήμα.
Θα πρέπει επίσης να τονισθεί η αναγκαιότητα συνολικής διαδικασίας ελέγχου όλων των
συστημάτων όσον αφορά την επαρκή λειτουργικότητα τους ανεξάρτητα το καθένα
αλλά κυρίως στο σύνολο.
Επιπλέον στο συνολικό έλεγχο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ελεγχθεί και η
αποδοτικότητα και απόδοση (performance) του συνόλου του έργου και όχι
αποσπασματικά. Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση/τμηματοποίηση θα καθιστούσε την
εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά δύσκολη καθώς ο συντονισμός διαφορετικών
αναδόχων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύμβασης .

1.3.2.

Οικονομικό Αντικείμενο-Δυνατότητα προσαύξησης με δικαίωμα
προαίρεσης
Η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων
ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών
(392.345,92€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
6

τριακοσίων δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ (316.408,00€), ΦΠΑ: εβδομήντα
πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών
(75.937,92€)).
Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δύναται να προσαυξηθεί σε περίπτωση
άσκησης από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης (τροποποίησης της
αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου
132 του Ν. 4412/2016. Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να περιλαμβάνει νέες
υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που ανατέθηκαν
στον οικονομικό φορέα - ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι σύμφωνες με το αντικείμενο της αρχικής
σύμβασης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 4.5 της παρούσας
διακήρυξης. Η άσκηση του ως άνω δικαιώματος επιτρέπεται μόνο εντός τριετίας μετά
τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.
Η πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου για τις νέες υπηρεσίες του θα υπολογίζεται με βάση
τις κοστολογήσεις της αρχικής Σύμβασης, οι οποίες δεν αναπροσαρμόζονται .
Εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές δεν είχε προβλεφθεί κοστολόγηση στην αρχική
Σύμβαση, τότε, η πρόσθετη αμοιβή θα προσδιοριστεί με διαπραγμάτευση μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Το σωρευτικό ποσό των συναπτόμενων
συμβάσεων συμπληρωματικών υπηρεσιών ή νέων υπηρεσιών, που συνίστανται στην
επανάληψη παρόμοιων με την αρχική Σύμβαση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
39,51% του ποσού της αρχικής Σύμβασης και θα έχει τον προϋπολογισμό των εκατόν
πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (155.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους
τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν είκοσι πέντε
χιλιάδων ευρώ (125.000 €)].
1.3.3. Διάρκεια Σύμβασης-Κριτήριo Ανάθεσης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού και για δώδεκα (12) μήνες.
Ανεξάρτητα από την συνολική διάρκεια της σύμβασης η υπηρεσία δεν θα θεωρείται
ολοκληρωμένη, εάν δεν εκτελεστούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση
τη σύμβαση που θα υπογραφεί.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει ,
- To N. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
- Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει,
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- Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως ισχύει και ιδίως τις
διατάξεις του άρθρου 1,
- Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- Τo N. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/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 άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
- Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15,
- Το Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
- Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
-Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών»,
- Τη με αριθ. πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιο με θέμα:
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- Τη με αριθ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- Τη με αριθ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
- Την υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- Την υπ’ αριθ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- Την υπ’ αριθ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β/2017) Απόφαση των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός
του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350
του ν. 4412/2016 (Α’ 147)»,
- Την αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες
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επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (ΦΕΚ 3521/Β΄/01.11.2016),
- Την με αριθ. πρωτ. 3163/31.12.2019 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΕΠ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045573 στο Ε.Π
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» (ΑΔΑ: ΨΘΤΧ46ΜΤΛΡ-ΥΘΙ).
- Την με αριθ. πρωτ. ΧΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2020 λίστα ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», συνοδευόμενη από τα αριθ.
ΧΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2020, ΧΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2020 και ΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2020 μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης,
- Την αριθ. 5143/05.12.2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με
θέμα «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και
απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως ισχύει»
(ΦΕΚ 3335/Β΄/11.12.2014) ως τροποποιηθείσα ισχύει,
- Το με αριθ. πρωτ. EΞ-184471-2018/10001/31.05.2018 έγγραφο του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα «Έκδοση Πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ. 2 του Ν.
4412/2016»,
- Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.ΑΣΕΠ/οικ. 33298/17.12.2014 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διορισμός Προέδρου
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ΄ φ.813/19-122014),
- Την αριθ. ΧΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. περί έγκρισης της
διενέργειας του Διαγωνισμού και των όρων αυτού,
-Την αριθ. ΧΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαγωνισμού»,
Την αριθ. ΧΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
υπηρεσιών/προμήθειας αγαθών του έργου»,
- Η ΝΣΚ ΓΝΜΔ 3/2018 περί της μη υποχρέωσης δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης
στον περιφερειακό και τοπικό τύπο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3548/2007
(68 Α΄), προκειμένου για διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών
(ή παροχής γενικών υπηρεσιών) που διενεργείται από κεντρική υπηρεσία, σε
συνδυασμό με τον πίνακα «Υποχρεώσεις δημοσιεύσεων στον εθνικό τύπο κατά τον Ν.
4412/2016», που έχει αναρτηθεί στον ισότοπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.eaadhsy.gr),
- Η αριθ. ΧΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.20ΧΧ ΣΑΕ.
- Την αριθμ. 52/10447/30-01-2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων(ΑΔΑ:ΩΧΞΥ46ΜΤΛΡ-ΓΦΠ), περί ένταξης του έργου στο ΠΔΕ 2020 στη ΣΑΕ
455/1 με Κωδικό Έργου 2020ΣΕ45510000.
- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΧΧ/ΧΧ/2020, ημέρα
ΧΧΧΧΧΧΧ και ώρα 13.00, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (35) ημερών,
από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της Προκήρυξης
σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 27 και την παρ. 1 του
άρθρου 60 και 67 του Ν. 4412/2016.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
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Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την χχ/χχ/2020,
ημέρα χχχχχχχχχ και ώρα 11.00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»).

1.6

Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας Σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση
στις χχ-χχ-2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στις χχ/χχ/2020.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη
διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύμβασης στη πλατφόρμα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. έλαβε Συστημικό Αριθμό χχχχχ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., στη
διεύθυνση (URL): www.asep.gr στη διαδρομή: Αρχική σελίδα – Διαγωνισμοί, στις
xx/xx/2020.
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευ ρωπαϊκής
Ένωσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατά την έννοια της
περ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, είναι τα ακόλουθα:
1. η με αρ. ΧΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2020 Προκήρυξη Σύμβασης (ΑΔΑΜ ………………. ), όπως
αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕΕΕ),
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής:
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Σχέδιο Σύμβασης
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης από ΧΧ/ΧΧ/2020 στην ιστοσελίδα www.asep.gr και στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο ….. ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ήτοι μέχρι
χχ/χχ/2020, ημέρα χχχχχχ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από
τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
ήτοι μέχρι χχ/χχ/2020, ημέρα χχχχχχ,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, ενώ κάποιοι
τεχνικοί ορισμοί και όροι έχουν συνταχθεί στα αγγλικά.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται αντίστοιχα η
κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε
από το πρωτότυπο έγγραφο με τη σφραγίδα ‘’APOSTILE ” σύμφωνα με την συνθήκη
της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παρ. 2.2.2 και 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που
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λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
Διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα VI της
παρούσας.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών,
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
Ένας οικονομικός φορέας δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές
στον παρόντα διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού.
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
οποιοδήποτε από τα μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε 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. Η
κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αρνητική περίπτωση, η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση.
Σημειώνεται ότι τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα ή ως μέλη ένωσης στο
Διαγωνισμό δεν μπορούν να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα
διαγωνιζόμενων.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε
διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το
σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση ήτοι στο ποσό των έξι χιλιάδων
τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτών (6.328,16 €). Το ποσοστό της
εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και
παράτασης της σύμβασης.(αρθ.72 παρ1. Ν4412/2016 ,όπως τροποποιήθηκε με την
παρ.5.του αρθ 43 ν.4605/2019).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρ. 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι
χχ/χχ/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς
προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν.
4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στις παρ. 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
προβλεπόμενα στην παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή
της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(Διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται
για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται
για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
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2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το N. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
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2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. ή/και
γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις
(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι
υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016 ,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή,
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει
τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του Ν.3959/2011 η αναθέτουσα
αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά
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τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της
παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος
αποκλεισμού).
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία
από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Oικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
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2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της της
σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη
χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει
να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση Ένωσης Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται
κάθε μέλος της Ένωσης να πληροί τον ως άνω όρο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο
Διαγωνισμό οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν χρηματοδοτική
ικανότητα ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το μέγεθος, η ποιότητα και η
πολυπλοκότητα της δημοπρατούμενης υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς θα
πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα μέσο κύκλο εργασιών ανερχόμενο κατ’ ελάχιστο
ετησίως στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€) για τις τρεις (3)
τελευταίες οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση με την ημερομηνία σύστασης του
υποψήφιου οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο
των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των
τριακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (320.000 €).
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα τεκμηριωμένη και
αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία στην υλοποίηση του
αντικειμένου της παρούσας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι (ή εφόσον πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων ένα τουλάχιστον μέλος αυτής) απαιτείται:
α) να διαθέτουν αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στην
ανάπτυξη έργων συναφούς αντικειμένου με το παρόν έργο και ειδικά σε έργα
πληροφορικής με αντικείμενο το σχεδιασμό, ανάλυση, ανάπτυξη και υποστήριξη
λειτουργίας εφαρμογών αποθήκης δεδομένων, επιχειρηματικής ευφυΐας και ανάλυσης
δεδομένων, πληροφοριακών συστημάτων, διαδικτυακών εφαρμογών, στα οποία να
περιλαμβάνονται και υποστηρικτικές λειτουργίες και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα
σύστημα διαχείρισης χρηστών, σύστημα παραγωγής αναφορών, εκπαίδευση στελεχών
και τελικών χρηστών, υποστήριξη κατά την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία,
μετάπτωση δεδομένων, κα.
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Ειδικότερα, ως ελάχιστη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να έχουν προβεί σε
εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση ενός (1) κατ’ ελάχιστο ανάλογου έργου
εντός των τελευταίων τριών (3) πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού ετών.
Ως ανάλογο έργο νοείται το έργο που πληροί σωρευτικά τους παρακάτω όρους, δηλαδή:
i) παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών
ii) σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής/ιστοτόπου, στο πλαίσιο
του οποίου υλοποιείται και
διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας
αιτήσεων.
iii) Σχεδιασμό και υλοποίηση βάσεων δεδομένων
iv) Σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών αυτόματης μετατροπής λόγου σε
κείμενο (speech to text).
v) Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, να περιλαμβάνονται και υπηρεσίες
εκπαίδευσης, μετάπτωσης δεδομένων και υποστήριξης πιλοτικής και
παραγωγικής λειτουργίας.
vi) έχει προϋπολογισμό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 50% του
προϋπολογισμού του παρόντος έργου και
vii) έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός των τελευταίων τριών (3) ετών πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του παρόντος Διαγωνισμού.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία βεβαίωσης παραλαβής
του έργου. Το αντικείμενο του έργου που περιγράφεται στο σημείο (α) είναι
δυνατόν να καλύπτεται όχι μόνο από ένα έργο αλλά και από διαφορετικά
έργα. Σε αυτή τη περίπτωση το άθροισμα του προϋπολογισμού των έργων
πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο στο 50% του προϋπολογισμού του παρόντος
και όλα να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός των τελευταίων τριών (3)
ετών.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον ανακηρυχθεί
Ανάδοχος, τη μορφή κοινοπραξίας, τότε απαιτείται, αλλά και αρκεί να διαθέτει την
απαιτούμενη εμπειρία ένα μέλος της κοινοπραξίας, το οποίο συμμετέχει στην
κοινοπραξία με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
β) να διαθέτουν κατάλληλη οργανωτική δομή που να περιλαμβάνει μονάδα/μονάδες
για την Οργάνωση και Διαχείριση έργων, τον Έλεγχο Ποιότητας των παραδοτέων και
των υπηρεσιών, την ανάπτυξη/παραμετροποίηση έργων συστημάτων και εφαρμογών,
την υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας (helpdesk) ή ισοδύναμες δομές που να
διασφαλίζουν την ομαλή, απρόσκοπτη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου.
γ) να διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό για την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση του
έργου. Κατ’ ελάχιστον για την ομάδα έργου απαιτείται:
i) τουλάχιστον 40% της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας να καλύπτεται από
στελέχη του Αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
ii) ο Υπεύθυνος Έργου και ο Αναπληρωτής αυτού να έχουν εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών που να έχει αποκτηθεί εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, στη διοίκηση και
συντονισμό έργων ανάλογου αντικειμένου και ανάλογου μεγέθους
iii) ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας να έχει εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών,
που να έχει αποκτηθεί εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, στη διασφάλιση
ποιότητας έργων ανάλογου αντικειμένου και ανάλογου μεγέθους
iv) ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης/Παραμετροποίησης Εφαρμογών να έχει συμμετάσχει εντός
των τελευταίων πέντε (5) ετών ως υπεύθυνος ή μέλος της ομάδας ανάπτυξης σε
τουλάχιστον δύο (2) έργα ανάλογου αντικειμένου και ανάλογου μεγέθους
v) ο Υπεύθυνος Έργου και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου αυτού και ο Υπεύθυνος
Διασφάλισης Ποιότητας να είναι στελέχη του Αναδόχου. Στην περίπτωση που ο
Ανάδοχος στηρίζεται σε τρίτους φορείς για την ανάπτυξη των εφαρμογών, τότε ο
Υπεύθυνος Ανάπτυξης/Παραμετροποίησης Εφαρμογών πρέπει να είναι στέλεχος είτε
του Αναδόχου, είτε του φορέα που αναλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης
σύμφωνα με σχετική δήλωση του Αναδόχου και τη σχετική δέσμευση του τρίτου φορέα
vi) να αποτελείται από τουλάχιστον οχτώ (8) στελέχη, συμπεριλαμβανομένων του
Υπεύθυνου έργου και του αναπληρωτή αυτού, του Υπεύθυνου διασφάλισης ποιότητας
και του Υπεύθυνου ανάπτυξης/παραμετροποίησης εφαρμογών
με εμπειρία
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τουλάχιστον τριών (3) ετών σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του
Έργου σε όλο τον κύκλο ζωής τους, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα I της
παρούσας. Ειδικότερα αθροιστικά τα μέλη της ομάδας έργου πρέπει να διαθέτουν
εμπειρία σε: α) σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών και διαδικτυακών εφαρμογών β)
σχεδιασμό και ανάπτυξη αυτόματης μετατροπής λόγου σε κείμενο (speech to text)
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με:
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παρ. 2.2.5 της παρούσας), καθώς και στα σχετικά
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παρ. 2.2.6 της παρούσας), να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την
σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά
στα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη Διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3 της παρούσας και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παρ. 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσας,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής,
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
N. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς, σύμφωνα με το Παράρτημα III της παρούσας και τις οδηγίες που είναι
αναρτημένες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
20

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παρ. 2.2.1 έως 2.2.8 της παρούσας, κρίνονται
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος
των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα, εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης
εντός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της
πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση
δικαιολογητικών πρέπει, επίσης, να φέρουν ημερομηνία εντός τριών (3) μηνών πριν
από την υποβολή τους, ενώ οι τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παρ. 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παρ. 2.2.5
και 2.2.8 της παρούσας).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3 της
παρούσας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
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σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
Αναθέτουσα Αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη,
εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα παρούσα Διακήρυξη.
B.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 της
παρούσας οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού μητρώου (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του) ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα (α έως
στ), που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παρ. 2.2.3.1 της παρούσας. Σημειώνεται ότι σε
περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις, ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α΄, πέραν του ως άνω
πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται
από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι
το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι
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δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την
έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά
μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄
της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.
4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών,
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης
αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής
τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το
οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,
καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες
πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
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Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής
του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το
πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών,
που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή
της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει
την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη
και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και
αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με
την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν
δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που
οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται,
ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο
στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’
1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο
74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο
μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.
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Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες
αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική
αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της
απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο
ισχύος.
Β.3 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 της παρούσας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών
χρήσεων (2017, 2018, 2019), στην περίπτωση που η δημοσίευση ισολογισμών
απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
o οικονομικός φορέας (ή εφόσον πρόκειται περί ένωσης, τα μέλη αυτής).
Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό
διάστημα, υποβάλλονται αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα, για το εν λόγω χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης
οικονομικών καταστάσεων, υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου
εργασιών του οικονομικού φορέα (ή των μελών της ένωσης) για τις τρεις (3)
τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, καθώς και Τραπεζικές
Βεβαιώσεις στις οποίες θα δηλώνεται το ύψος της πιστοληπτικής ικανότητας του
οικονομικού φορέα (ή των μελών της ένωσης).
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 της παρούσας, οι
οικονομικοί φορείς υποβάλουν την περιγραφή των υπηρεσιών τις οποίες έχουν
παράσχει και από τις οποίες θεμελιώνεται η εμπειρία τους σχετικά με το αντικείμενο
του έργου, και ειδικότερα η εκτέλεση τουλάχιστον ενός έργου ανάλογου αντικειμένου
και μεγέθους σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6. Επιπρόσθετα
προσκομίζουν βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου υπογεγραμμένη από τον
Αναθέτοντα.
Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του
υποψηφίου, πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικές
και εμπεριστατωμένες.
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, ειδικότερα θα πρέπει να υποβληθούν τα
ακόλουθα:
Β.4.1 Περιγραφή της οργανωτικής δομής (οργανόγραμμα, τμήματα, μονάδες, αριθμός
ατόμων που απασχολεί, κλπ.) με την οποία να τεκμηριώνεται η ικανότητα πλήρους
κάλυψης των απαιτήσεων του έργου (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου
2.2.6β της παρούσας).
25

Β.4.2 Αναφορά του τμήματος της Σύμβασης που ο υποψήφιος προτίθεται,
ενδεχομένως, να αναθέσει υπεργολαβικά σε συγκεκριμένους τρίτους (φυσικά ή μη
πρόσωπα) και έγγραφα αποδεικτικά της συνεργασίας τους αυτής.
Β.4.3 Κατάλογος των στελεχών που θα συμμετάσχουν στο έργο και τα οποία έχουν
εξειδικευμένη εμπειρία σε ανάλογα του παρόντος έργου αντικείμενα, σύμφωνα με τα
όσα περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6α της παρούσας.
Β.4.4 Κατάλογος των έργων που ο υποψήφιος εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ως
μέλος ένωσης κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, τα οποία είναι ανάλογα με το
αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.6α της
παρούσας.

Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΩΡΑ
(Δημόσιος/
Ιδιωτ.
Τομέας)

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΑΠΟ-ΕΩΣ)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ (σε €)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Σε περίπτωση
ένωσης)

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ
(είδος/ημερομηνία)

Στον κατάλογο αναφέρονται:
- ο αρχικός προϋπολογισμός,
- το τελικό κόστος,
- η ημερομηνία παροχής,
- η συνολική διάρκεια,
- η απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και
- το αν είναι ήδη αποπερατωμένα
- και οι αποδέκτες τους (σημαντικότεροι πελάτες), δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς.
Β.4.5. Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται ως εξής:
- Εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται
πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή.
- Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται, είτε
πιστοποιητικό/βεβαίωση που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή υπεύθυνη δήλωση του
υποψήφιου Αναδόχου. Εάν συμμετείχε με άλλους στην υλοποίηση κάποιων έργων,
πρέπει να δηλώσει το ποσοστό συμμετοχής του σ' αυτά.
Σημειώνεται ότι στην περιγραφή των έργων πρέπει να διευκρινίζεται/εξηγείται η σχέση
των έργων με το παρόν έργο. Η απλή αναφορά των τίτλων των έργων δεν είναι
επαρκής.
- Αναλυτική περιγραφή για ένα (1) τουλάχιστον από τα παραπάνω έργα, το οποίο είναι
παρόμοιο με το αντικείμενο του έργου για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά και το
οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο και για το οποίο προσκομίζεται
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ΑΛΛΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

και βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον Αναθέτοντα. Στην περίπτωση που οι
προϋποθέσεις του σημείου (α) της παραγράφου 2.2.6 καλύπτονται από περισσότερα
του ενός έργα, τότε η αναλυτική περιγραφή και η βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον
Αναθέτοντα πρέπει να προσκομίζονται για κάθε ένα από αυτά.
- Παράλληλα πρέπει να αναφέρεται κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια
του υποψηφίου για το παρόν έργο. Για το έργο αυτό πρέπει να προσκομίζεται
ενημερωτικό σημείωμα, που θα αναφέρει, ιδίως, το είδος και το μέγεθος του έργου στο
οποίο προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες αναλυτικά και λεπτομερώς, το αντικείμενο και το
είδος των παραχθεισών υπηρεσιών, το χρόνο παροχής των υπηρεσιών (αρχή και
πέρας), τη συνολική αξία των υπηρεσιών ή τη δαπάνη της τελευταίας τριετίας εφόσον
οι εργασίες επεκτείνονται και εκτός αυτής και πιστοποιητικά του εργοδότη της
σύμβασης των υπηρεσιών.
Η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την
ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ. που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό και
υπέβαλε προσφορά ισοδυναμεί με υπαίτια, εκ μέρους του υποψηφίου, απόσυρση της
προσφοράς του και αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ δεν
αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η
Αναθέτουσα Αρχή από την ως άνω μεταβολή της σύνθεσης του υποψηφίου.

Β.5 Για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με πρότυπα διασφάλισης της
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Συστήματος Ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο.

Β.6 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό
του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία
της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται,
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα
ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού
φορέα.
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση
από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2
του Ν. 4412/2016.
Β.9 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, για την απόδειξη ότι
θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη
δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό.

2.3

Κριτήριο Ανάθεσης

2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης
2.3.1.1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά η οποία περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει να εξασφαλίσει από τον παρόντα Διαγωνισμό την
επιλογή του Αναδόχου, ο οποίος όχι μόνον θα είναι κατεξοχήν ικανός να εκτελέσει το
έργο του, αλλά και επαρκώς προετοιμασμένος για να αρχίσει τις εργασίες
πραγματοποίησης του έργου του αμέσως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και
κατάλληλα οργανωμένος, κατά πιστή εφαρμογή της σύμβασης στο σύνολό της.
28

2.3.1.2. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι οφείλουν, με την πληρότητα και την ποιότητα
των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς τους, να αναδείξουν αφενός ότι έχουν τη
γνώση και την εμπειρία για την εκτέλεση της Σύμβασης και αφετέρου ότι είναι σε
πλήρη ετοιμότητα για άμεση ενεργοποίηση και έχουν διαθέσιμο το κατάλληλο
προσωπικό και οργάνωση για το έργο αυτό.
2.3.1.3. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής,
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
2.3.1.4. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού θα προβεί στα παρακάτω:
- Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί
κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής,
- Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί
σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης,
- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας
προσφοράς.
2.3.1.5. Για την αξιολόγηση του περιεχόμενου
χρησιμοποιούνται τα κάτωθι κριτήρια :
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Kάλυψη
προδιαγραφών
απαιτήσεων:

των

Τεχνικών

Συντελεστής

τιθέμενων βαρύτητας
και (%)

Προσφορών

Σχετικές παράγραφοι
Παραρτήματος Ι

1

Προδιαγραφές
Προτεινόμενης Τεχνικής
Λύσης

(30%)

1.1

Γενικές Αρχές, Προτεινόμενη Φυσική
και Λογική Αρχιτεκτονική Συστήματος

10%

3.4.1-3.4.4

1.2

Συμβατότητα και Ομαλή Ολοκλήρωση

10%

3.6.7

1.3

Δυνατότητα αυτοματοποιημένου
πλήρους refresh του test
περιβάλλοντος από το παραγωγικό
Υπαρξη περιβάλλοντος development
test και production, ανεξάρτητα
μεταξύ τους.

5%

3.4.1 #13

5%

3.4.1 #14

2

Λειτουργικές Ενότητες

(40%)

2.1

Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής
στελεχών της δημόσιας διοίκησης
Σύστημα διαχείρισης επιθεωρήσεων
νομιμότητας των προσλήψεων
Σύστημα με Τεστ προσομοίωσης
διαγωνιστικών διαδικασιών
Σύστημα Διαχείρισης Συνεντεύξεων

10%

3.5.1

10%

3.5.2

10%

3.5.3

10%

3.5.4

Υπηρεσίες
Ανάλυση απαιτήσεων Έργου
Υπηρεσίες Μετάπτωσης
Δεδομένων

(24%)

1.4

2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

3%
1%

3.6.1
3.6.2
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3.3

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

5%

3.6.3

3.4

Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης

3%

3.6.4

3.5

Υπηρεσίες Πιλοτικής
Λειτουργίας και δοκιμαστικής
Λειτουργίας

3%

3.6.5

3.6

Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής 9%
Λειτουργίας και Συντήρησης

3.6.6

πέραν των δύο (2) ετών

4

Μεθοδολογία Διοίκησης και
Υλοποίησης Έργου

(6%)

4.1

Σχήμα Διοίκησης και
Διαχείρισης Έργου
(Οργάνωση και Δομή)
Οργάνωση Υλοποίησης
Έργου (Μεθοδολογία
Υλοποίησης, Φάσεις, κλπ)
αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα

1,5%

4.1

1,5%

4.2

1%

4.3

Έλεγχος λειτουργικότητας
συστημάτων και Έργου

2%

4.4

4.2
4.3
4.4

Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά τί αξιολογείται μέσω των παραπάνω κριτηρίων
ή ομάδων κριτηρίων.
Ομάδα 1 Προδιαγραφές Προτεινόμενης Τεχνικής Λύσης
Η Ομάδα Κριτηρίων 1 αξιολογεί το βαθμό κάλυψης των απαιτήσεων αναφορικά με την
προτεινόμενη τεχνική λύση. Συγκεκριμένα, αξιολογούνται η προτεινόμενη
αρχιτεκτονική, η ικανοποίηση των γενικών απαιτήσεων και η ικανοποίηση των
απαιτήσεων αναφορικά με τη ζητούμενη λειτουργικότητα των συστημάτων που θα
υλοποιηθούν. Επίσης, αξιολογούνται η διαχείριση χρηστών, καθώς και ο τρόπος
συμμόρφωσης στο νομικό πλαίσιο για την προσβασιμότητα και για τα ανοιχτά
δεδομένα.
Ομάδα 2 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων
Η Ομάδα Κριτηρίων 2 αξιολογεί το βαθμό κάλυψης των λειτουργικών και τεχνικών
απαιτήσεων του έργου, την αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή της υλοποίησης
των ζητούμενων υπηρεσιών, την καταλληλόλητα, τη συνέπεια, την ορθότητα και τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου τρόπου υλοποίησης των λειτουργικών
ενοτήτων που προσφέρονται στο πλαίσιο του έργου, σε ό,τι αφορά τις εφαρμογές του
Σύστηματος αξιολόγησης και επιλογής στελεχών της δημόσιας διοίκησης, του
Σύστηματος διαχείρισης επιθεωρήσεων νομιμότητας των προσλήψεων, του
Σύστηματος Τεστ προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών και του Σύστηματος
Διαχείρισης Συνεντεύξεων.
Ομάδα 3: Προδιαγραφές Υπηρεσιών
Η Ομάδα Κριτηρίων 3 αξιολογεί την έκταση, το είδος, την καταλληλόλητα, την
πληρότητα, τη διακριτότητα, τη διαθεσιμότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
προτεινόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται στο πλαίσιο του έργου, σε ό,τι αφορά
στην εκπαίδευση, στη μετάπτωση δεδομένων χωρίς καμία διατάραξη των υφιστάμενων
δομών και εργαλείων και χωρίς καμία επίπτωση στις εργασίες του ΑΣΕΠ με αυτά, την
τεκμηρίωση, τις υπηρεσίες δοκιμαστικής λειτουργίας καθώς και τις υπηρεσίες
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εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης.
Ομάδα 4: Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου
Η Ομάδα Κριτηρίων 4 αξιολογεί την προτεινόμενη μεθοδολογία διοίκησης και
υλοποίησης του Έργου. Συγκεκριμένα αξιολογούνται το προτεινόμενο σχήμα
οργάνωσης και διοίκησης της ομάδας Έργου, η μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου, το
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και οι διαδικασίες ελέγχου του Έργου.
2.3.2. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
2.3.2.1. Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ανεξάρτητα, με βαθμό 100 για τις περιπτώσεις
που ικανοποιούνται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυξάνεται έως
120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
2.3.2.2. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο
του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας (σj) επί τη βαθμολογία του (Κj). το οποίο
στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς
θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
2.3.2.3. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
2.3.2.4. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ΤΒ) υπολογίζεται με βάση
τον παρακάτω τύπο:
ΤΒ = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
2.3.2.5. Η τελική βαθμολογία (Β) μία προσφοράς προκύπτει από το λόγο της
προσφερθείσας τιμής σε ευρώ όπως έχει καταχωρηθεί στην Οικονομική Προσφορά
(ΟΠ), προς την τεχνική βαθμολογία (ΤΒ), σύμφωνα με τον τύπο:
Β = ΟΠ/ΤΒ
2.3.2.6. Ο λόγος της τελικής βαθμολογίας Β στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Η Αναθέτουσα Αρχή κατατάσσει τους υποψήφιους σε πίνακα, σύμφωνα με την τελική
βαθμολογία.
2.3.2.7. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς, δηλαδή είναι η προσφορά με τη μικρότερη τελική
βαθμολογία Β.
2.3.2.8. Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθμολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύναμες.
Στην περίπτωση αυτή, ως επικρατέστερη, θεωρείται η προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙV
της Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε
έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής
προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς
τους.
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Απαιτούμενα από την παρούσα Διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία,
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία,
θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 96 του Ν.
4412/2016. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις
υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα
προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να
προτείνουν αντικαταστάτη, στο πρόσωπο του οποίου δεν θα πρέπει να συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού και ο οποίος θα πρέπει να πληροί, κατά περίπτωση, τα επιμέρους
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως τίθενται στα έγγραφα της σύμβασης. Η
αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν προσκόμισης και ελέγχου των
αποδεικτικών μέσων περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, κατά περίπτωση.
Ο υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον δεν έχουν προσβάλει νομίμως και
εμπροθέσμως τη Διακήρυξη, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους αυτής και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο, να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Με την
υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς έχουν λάβει
γνώση των όρων της Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη (παράγραφος 1.5),
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.
4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υ.Α. αριθ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ
1924/Β΄/02.06.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε
από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ)
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910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ 1924/Β΄/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ως άνω Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το
άρθρο 9 της ως άνω Υ.Α.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας
λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του
Διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 4
του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016.
Επιπλέον, αν η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας
βίας (π.χ. βλάβη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κ.λ.π.), αυτή θα αναβληθεί
για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και αν αυτή είναι αργία την πρώτη
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με email όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και την ώρα της νέας
ημερομηνίας διενέργειας. Σε περίπτωση που υφίσταται κώλυμα και κατά την νέα ημέρα
και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή
αποσφράγισης προσφορών δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη
παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σε
(υπό)φακέλους (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα):
(α) έναν (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και την παρούσα και
(β) έναν (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται η οικονομική προσφορά και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπό)φακέλους μέσω
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου Portable
Document Format (PDF) και, εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της
υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην προτελευταία παράγραφο της
παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94),
είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Τα προαναφερόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται
ταχυδρομικά (συστημένα) στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
Πουλίου 6, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Ισόγειο, Γραφείο Πρωτοκόλλου, και ώρες 09:00π.μ. –
15:00μ.μ., με τη μορφή ενός σφραγισμένου κυρίως φακέλου με την ένδειξη «να μην
ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία», ο οποίος εμπεριέχει δύο (2)
σφραγισμένους (υπό)φακέλους με εξωτερική ένδειξη «Επιμέρους έντυπα:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Επιμέρους έντυπα: Οικονομική
Προσφορά». Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν μαζί με τον
κυρίως φάκελο διαβιβαστικό (που θα βρίσκεται έξω από τον σφραγισμένο κυρίως
φάκελο για πρωτοκόλλησή του), στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά.
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Η αναθέτουσα αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της
προσφοράς ή για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των (υπο) φακέλων που τη
συνοδεύουν.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν
σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά
στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει την υποβολή πιστοποιητικών εν
ισχύ.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. α΄ του Ν.
4412/2016:
(α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 79
παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 και
(β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και
τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας Διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε
μορφή αρχείων τύπου .XML και .PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης
(Παράρτημα IΙΙ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στον
κάτωθι διαδικτυακό τόπο: οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)»
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s
d0cb90ef_26cf_
4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrL
oop%3D34 86624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η εν
λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, Τεχνική
Προσφορά. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται από τον υποψήφιο και περιέχει όλα τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκειά του όπως αυτά
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περιγράφονται στο Παράρτημα I, καθώς και κάθε άλλο συναφές στοιχείο, το οποίο,
κατά την κρίση του διαγωνιζομένου, δύναται να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της
προσφοράς του. Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και
τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα I της παρούσας,
περιγράφοντας λεπτομερώς τον τρόπο ανταπόκρισης της προτεινόμενης λύσης σε κάθε
μία από αυτές.
Τα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς, περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV της
παρούσης.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν).

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
2.4.4.1. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην
παρούσα κριτήριο ανάθεσης, που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, όπως ορίζεται κατωτέρω και
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» στο
Παράρτημα V της παρούσας.
2.4.4.2. Η οικονομική προσφορά, η οποία θα δίνεται σε ΕΥΡΩ, συντάσσεται σύμφωνα με
το Υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V της παρούσας.
2.4.4.3. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε
ευρώ συνολικά. Ο υποψήφιος θα επισυνάψει στον (υπό)φάκελο «οικονομική
προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη με
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών) και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V της παρούσας Διακήρυξης) σε μορφή pdf.
2.4.4.4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιρειών, η προσφορά πρέπει
να υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο
με συμβολαιογραφική πράξη.
Επιπλέον, στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται και οροθετείται με σαφήνεια το
τμήμα του αντικειμένου της σύμβασης που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης και το
ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό και
απόλυτη τιμή) και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους
κατά την υλοποίηση της σύμβασης.
2.4.4.5. Στον Πίνακα της οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή μονάδας και η
συνολική τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών (αριθμητικά και ολογράφως).
2.4.4.6. Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ. Οι τιμές
της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολές κατά τη διάρκεια της ισχύος της.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές, η
προσφορά απορρίπτεται ως ανεπίδεκτη αξιολόγησης.
2.4.4.7. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της
συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.
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2.4.4.8. Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.4.4.9. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν
λαμβάνεται υπόψη.
2.4.4.10. Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους ότι οι τιμές της
(αρχικής) σύμβασης θα ισχύουν και για την παροχή υπηρεσιών / προμήθεια αγαθών
στην περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της κατά τα
προβλεπόμενα στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και στα
άρθρα 1.3.2 και 4.5 της παρούσας Διακήρυξης.
2.4.4.11. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ %.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται, συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου χρόνου, σε περίπτωση
ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της παρ. 4.5 της παρούσας.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές, στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια
η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του N. 4412/2016
και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την
Aναθέτουσα Aρχή στην παρ. 1.3.2 της παρούσας Διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής, οι δε υποψήφιοι
Ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. Μη παροχή των ζητούμενων στοιχείων
συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαγωνιστική διαδικασία.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους
τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας (ηλεκτρονικής
αποσφράγισης) του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν.
4412/2016 και την παρ. 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
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Αν προκύψει θέμα παράτασης ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα
απευθύνει ηλεκτρονικά ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε καταφατική
περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν
και για τυχόν παρατάσεις. Όσοι από τους προσφέροντες δεν απαντήσουν εντός της
παραπάνω προθεσμίας ή απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα
επόμενα στάδια του Διαγωνισμού.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά
και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση
της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων
από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν
την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παρ. 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, σύμφωνα
με την παρ. 3.1.1 της παρούσας,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα
Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές στον ίδιο Διαγωνισμό. Ο περιορισμός αυτός ισχύει υπό τους όρους της παρ.
2.2.3.3 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και
στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων. Ομοίως ισχύει και για τον/τους υπεργολάβο/ους,
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στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, μη κανονικές
προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
(α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
(β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
(γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή
διαφθοράς και
(δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.
Ενώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,
απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
(α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα
προσόντα και
(β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως
καθορίστηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης.

39

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσα ς Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το
άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» την XX/XX/2020, ημέρα XXXX και ώρα 11.00,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται
αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
Επίσης, την XX/XX/2020, ημέρα XXXX και ώρα 12.00 θα γίνει αποσφράγιση
της έντυπης προσφοράς (στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που
κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή).
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού
Αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στην παράγραφο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές
προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών
εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές, σύμφωνα και
με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή
να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να
διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα
με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα
αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων περί
δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα:
(α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
(β) Στη συνέχεια, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και
βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη
όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση όσων τεχνικών προσφορών
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή,
προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» &
«Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
στους
προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης
χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
(γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω,
αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση
οι φάκελοι όλων των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν
έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
(δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα
την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική
τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην
προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν λόγω
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής
έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής
Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.
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3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, μετά την αξιολόγηση των
προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω
του Συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 – 2.2.8.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
Ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σε μορφή αρχείων pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα
αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή εάν μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
προσκομίσθηκαν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός
Ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς την
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,
το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης
του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

λαμβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή
ii)

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις παρ.
2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 – 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της
παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες
έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παρ. και 2.2.4 – 2.2.8 της
παρούσας, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η
τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα ως άνω οριζόμενα και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της
σύμβασης, σύμφωνα με την επόμενη παρ. 3.4 της παρούσας.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως
η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της
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χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση,
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, εάν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν,
εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ηλεκτρονικό τόπο του Διαγωνισμού, επιλέγοντας
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κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έντυπο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου
εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του π.δ. 39/2017 («Κανονισμός
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών», ΦΕΚ 64 Α΄). Έντυπο προδικαστικής προσφυγής σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου .doc διατίθεται στον ισότοπο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
( https://www.aepp-procurement.gr).
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
363 του Ν. 4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της υπ’ αριθ.
56902/215/19-05-2017 Υπουργικής Απόφασης.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν
τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση
της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1)
προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του Ν. 4412/2016.
Οι Αναθέτουσες Αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:
- κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 365 του Ν.
4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
- διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΕΠ) τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν.
4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί
θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως
όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και
κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν
αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων
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και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του
άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των
Αναθετουσών Αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.
Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η
ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συπροσβαλλόμενες με την
απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή
παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της
αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής
προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368
έως και 371 του ν. 4412/2016.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η Aναθέτουσα Aρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του N. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού.
Επίσης, σε περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ειδικότερα το Α.Σ.Ε.Π. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης:
(α) εφόσον η διαδικασία αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Βιβλίου I του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
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(β) στην περίπτωση κατά την οποία κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής
του Διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
(β) εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή,
(γ) εάν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
(δ) εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
(ε) στην περίπτωση λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένου
και του ανώτατου ορίου παράτασης αυτής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 97 του
Ν. 4412/2016, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου
παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι,
(στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Το Α.Σ.Ε.Π. επιφυλάσσεται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώσει σε
οποιοδήποτε στάδιο, να ματαιώσει, να αναβάλει, να επαναλάβει ή να μην κατακυρώσει
τον παρόντα Διαγωνισμό σε κανένα προσφέροντα, χωρίς εκ τούτου να προκύπτει
οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης των προσφερόντων ή του αναδόχου εξ αυτού του
λόγου.
Το Α.Σ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε υπογραφή της σχετικής
σύμβασης ή να λύσει μονομερώς αυτή στην περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί ή μειωθεί
ή διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο η κοινοτική χρηματοδότηση.

3.6 Διάφορες Ρυθμίσεις
3.6.1. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας διακήρυξης, αναπόσπαστο μέρος της
οποίας είναι το σύνολο των Παραρτημάτων της, είναι ουσιώδεις. Παράβαση
οποιουδήποτε όρου αυτής συνεπάγεται, αδιαφόρως εάν προβλέπεται ή όχι η ποινή
αποκλεισμού στο άρθρο που προβλέπει τον παραβιαζόμενο όρο, την ακυρότητα της
προσφοράς του οικονομικού φορέα.
3.6.2. Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία τεκμαίρεται
ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας
διακήρυξης. Η εν λόγω πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή συνεπάγεται, μεταξύ άλλων,
την απαγόρευση υποβολής από οικονομικό φορέα εναλλακτικής προσφοράς καθώς και
προσφοράς που περιλαμβάνει αίρεση, είναι αόριστη ή/και αποκλίνει από τους όρους
των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης. Επίσης συνεπάγεται, μεταξύ άλλων,
την απαγόρευση της εκ των υστέρων τροποποίησης ή/και περιορισμού ήδη
υποβληθείσας προσφοράς καθώς και την απαγόρευση υποβολής αντιπροσφοράς.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας,)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει
κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στοιχεία στην παρ. 2.1.5 της παρούσας και επιπλέον
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με
το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της παρούσας και τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής
έναντι του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν
προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παρ. 4.5 της παρούσας, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
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.
Σε περίπτωση προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης των δύο
(2) ετών (Παράρτημα Ι- παρ. 3.6.6), το παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής
Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον
προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για
την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων
που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του έργου ή και
των αγαθών.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει
κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στοιχεία στην παρ. 2.1.5 της παρούσας και επιπλέον
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με
το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της παρούσας και τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
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Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης,
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

4.2

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι
της παρούσας Διακήρυξης και της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Ο ανάδοχος του έργου και το Α.Σ.Ε.Π. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν βάσει της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών, κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις
μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Για κάθε διαφωνία που θα ανακύψει σχετικά με την παρούσα Διακήρυξη ή την
υπογραφόμενη σύμβαση, καθώς και από την εκτέλεση της συμβάσεως, αρμόδια είναι τα
Δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Κοινοτικό και το
Ελληνικό.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Τέλος το Α.Σ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αζημίως τη σύμβαση όταν
προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος θα ειδοποιείται
τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.
4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην Αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους
της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
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Αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον
αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια –τεχνική και επαγγελματική ικανότητα,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, τότε υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση
στην Αναθέτουσα Αρχή της διακοπής συνεργασίας και άμεση λήψη κάθε πρόσφορου
μέσου/μέτρου, τα οποία επίσης θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή, έτσι ώστε
να διατηρεί πάντα σταθερή τη χρηματοοικονομική επάρκεια – τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα για την εκπλήρωσή των υποχρεώσεών του.
Στην περίπτωση αυτή, η διακοπή συνεργασίας και η τυχόν έναρξη νέας συνεργασίας
του Αναδόχου με νέο υπεργολάβο τελούν υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία δύναται να ελέγξει τουλάχιστον εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη
διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης, της αποδοτικότητας των
προτεινομένων από τον Ανάδοχο πρόσφορων μέσων/μέτρων και των προϋποθέσεων
του άρθρου 78 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
4.4.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα
αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το (τα) τμήμα (τα)
της σύμβασης, το (τα) οποίο (οποία) προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει
τους εν λόγω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
απαιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του
άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας
υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας ή του οργάνου, που ορίζεται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης δύναται να προσαυξηθεί σε περιεχόμενο και
διάρκεια με την άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης,
ανερχόμενου έως του ποσού των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (125.000 €) μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ποσό με ΦΠΑ εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ
(155.000 €), ΦΠΑ 24% τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €)) (τροποποίηση της αρχικής
σύμβασης κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του
Ν. 4412/2016) και του άρθρου 1.3.2 της παρούσας διακήρυξης.
Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να περιλαμβάνει νέες υπηρεσίες που συνίστανται
στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις
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της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι
υπηρεσίες είναι σύμφωνες με το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης. Η άσκηση του ως
άνω δικαιώματος επιτρέπεται μόνο εντός τριετίας μετά τη σύναψη της αρχικής
σύμβασης.
Περιλαμβάνονται ιδίως εργασίες όπως
 ενσωμάτωση απαιτήσεως για το Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής στελεχών
της δημόσιας διοίκησης - Εφαρμογή ευκρίνειας σκανναρισμένων εγγράφων ,
 ενσωμάτωση απαιτήσεων για το Σύστημα διαχείρισης συνεντεύξεων ως
επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου ΟΠΣ – Εφαρμογή Speech to text.
 ενσωμάτωση απαιτήσεων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση
 υπηρεσίες συντήρησης
Κάθε τροποποίηση της σύμβασης πριν την υπογραφή της πρέπει να τύχει της
προέγκρισης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα».
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας και, ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. . Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την εξόφληση της
συμβατικής αξίας της τμηματικής παράδοσης μετά την οριστική παραλαβή των
εκάστοτε υπηρεσιών.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιούνται τέσσερις (4) πληρωμές .
Ειδικότερα, οι πληρωμές του Αναδόχου πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση των
φάσεων υλοποίησης όλων των υποέργων με το κατωτέρω τρόπο:
Α. Μετά την παράδοση των παραδοτέων της φάσης Α «Ανάλυση Απαιτήσεων και
Σχεδιασμός Συστήματος», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και την
Τεχνική προσφορά του Αναδόχου στην Αναθέτουσα Αρχή, την σύνταξη πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής για τα παραδοτέα Π1.1, Π1.2 και Π1.3 από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, καταβάλλεται στον Ανάδοχο το 15% της
συμβατικής αξίας του συνόλου του έργου.
Β. Μετά την παράδοση των παραδοτέων της φάσης Β «Υλοποίηση Συστήματος
(Προμήθεια, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Ανάπτυξη Εφαρμογών)», σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και την Τεχνική προσφορά του Αναδόχου
στην Αναθέτουσα Αρχή, την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τα
παραδοτέα Π2.1, Π2.1α, Π2.1β, Π2.2, Π2.3 και Π2.4 από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής, καταβάλλεται στον Ανάδοχο επιπλέον το 35% της συμβατικής αξίας
του συνόλου του έργου.
Γ. Μετά την παράδοση των παραδοτέων της φάσης Γ «Δοκιμές Ελέγχου και Αποδοχής –
Εκπαίδευση Μετάπτωση Δεδομένων – Αρχικοποίηση Συστήματος», σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και την Τεχνική προσφορά του Αναδόχου στην
Αναθέτουσα Αρχή, την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τα παραδοτέα
Π3.1, Π3.2, Π3.3, Π3.4, Π3.5, Π3.6, Π3.7 και Π3.8 από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής, καταβάλλεται στον Ανάδοχο επιπλέον το 30% της συμβατικής αξίας
του συνόλου του έργου.
Δ. Μετά την παράδοση των παραδοτέων της φάσης Δ «Πιλοτική Λειτουργία»,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και την Τεχνική προσφορά του
Αναδόχου στην Αναθέτουσα Αρχή, την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για
τα παραδοτέα Π4.1, Π4.2, Π4.3 και Π4.4 από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής, καταβάλλεται στον Ανάδοχο επιπλέον το 20% της συμβατικής αξίας του
συνόλου του έργου.
Η πληρωμή θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος, μετά την
προσκόμιση των προβλεπόμενων από το άρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή
των υπηρεσιών και την παράδοση υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
(α) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019, και την Υ.Α. 5143/05.12.2014, όπως ισχύει,
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης,
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(β) υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 36
του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02%, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. Ο χρόνος, ο
τρόπος και η διαδικασία παρακράτησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόμενης από την
παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 Κ.Υ.Α.
(γ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 350 του Ν.
4412/2016 και την Κ.Υ.Α. 1191/14.03.2017, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης και
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου (%) και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. (%).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος οκτώ τοις εκατό (8%) για υπηρεσίες επί του
καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει) και τέσσερα τοις
εκατό (4%) για προμήθειες επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 του Ν.
4172/2013, όπως ισχύει).
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις
γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων και τα αναφερόμενα στο
Παράρτημα I της παρούσας.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς
να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες
από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, η παρακάτω κύρωση:
-ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση της
σύμβασης όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Α.Σ.Ε.Π.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της
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Αναθέτουσας Αρχής. Ποινικές ρήτρες δύνανται να επιβάλλονται και για πλημμελή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50%
της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας το 50% της
αντίστοιχης προβλεπόμενης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από
τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται
να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες
που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο
της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
δ) για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων επιβάλλονται ποινικές
ρήτρες ύψους 5% της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίσει διαφορετικά.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
Αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Aναθέτουσα Aρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
6.3 (Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης), 6.4 (Απόρριψη παραδοτέων –
αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση
της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης
που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις
που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση
προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται
εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α
του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα
διενεργηθεί, από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Α.Σ.Ε.Π.,
η οποία και θα εισηγείται για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου, υπό τους όρους
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
6.1.2. Η ανωτέρω Επιτροπή, με απόφασή της, ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια
απόφαση ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται
επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου με
τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να απευθύνει
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της
σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον
ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου
της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα,
έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.
Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να
σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
από την επιτροπή παραλαβής.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού και για δώδεκα (12) μήνες.
6.2.2. Ανεξάρτητα από τη συνολική του διάρκεια, το Έργο δεν θα θεωρείται
ολοκληρωμένο, εάν δεν εκτελεστούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση τη
σύμβαση που θα υπογραφεί.
6.2.3. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
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που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και Παραδοτέων γίνεται από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της παρ. 6.1 της παρούσας, που
συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος. Μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις
σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης
χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την
παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
6.3.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή τα παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Με την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του νόμου 4412/2016
όπως ισχύει.
6.3.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί
πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της
παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή
του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της
παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
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σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του
άρθρου 221του ν. 4412/2016.

6.4. Απόρριψη Παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών
ή /και Παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, μέσα
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της
Σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του
Ν. 4412/2016 και την παρ. 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική
διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
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Σημειώνεται ότι: Η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την
ανεπιφύλακτη αποδοχή, από αυτόν που υποβάλλει την προσφορά, των όρων της
Διακήρυξης αυτής. Οι όροι της Διακήρυξης θεωρούνται και όροι της σύμβασης, χωρίς
να μπορεί ο Ανάδοχος να επικαλεσθεί άγνοια αυτών.
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ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΑΣΕΠ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΕΠ»
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1. Περιβάλλον του έργου
1.1. Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) συστάθηκε με το
ν. 2190/1994 ως Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής
εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. H
διαδικασία προσλήψεων από το ΑΣΕΠ διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 περί
«Συστάσεως ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί.
Το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον ν. 2190/1994 και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του,
διοικείται από τον Πρόεδρο, τρείς (3) Αντιπροέδρους και είκοσι τέσσερις (24)
Συμβούλους. Στο ΑΣΕΠ λειτουργούν δύο (2) Γενικές Διευθύνσεις, εννέα (9)
Διευθύνσεις και τέσσερις (4) Αυτοτελείς Υπηρεσίες με περίπου διακόσιους εξήντα πέντε
(265) υπαλλήλους συνολικά. Το ΑΣΕΠ έχει έδρα στην Αθήνα και αποκεντρωμένο τμήμα
στη Θεσσαλονίκη, του οποίου οι αρμοδιότητες περιορίζονται στον έλεγχο των
διαγωνισμών και στην επιλογή του εποχιακού προσωπικού.
Το ΑΣΕΠ έχει ως αποκλειστικές αρμοδιότητες:
1. Την επιλογή του τακτικού προσωπικού του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα, καθώς και την εξέταση ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας
2. Τον έλεγχο Δημόσιων Φορέων που διεξάγουν τις διαδικασίες πρόσληψης οι ίδιοι
(δηλαδή τον έλεγχο προκηρύξεων, πινάκων κατάταξης και προσληπτέων) κατά
την επιλογή τακτικού ή με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικού και
προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (εποχικό προσωπικό)
3. Τη διενέργεια επιθεωρήσεων-ελέγχων όπως προβλέπονται στις αρμοδιότητες
του Γραφείου Επιθεώρησης του ΑΣΕΠ (άρθρο 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει)
4. Τη διεξαγωγή γραπτών διαγωνισμών
5. Τη διενέργεια Συνεντεύξεων σε εφαρμογή του ιδρυτικού νόμου του ΑΣΕΠ
(2190/1994) όσο και του ν. 4622/2019.
6. Η επιλογή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού των φορέων Δημόσιας
Διοίκησης σε εφαρμογή του ν. 2190/1994
7. Την επιλογή στελεχών της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 4622/2019, άρθρο 36, (επιλογή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των
Υπουργείων), αλλά και του ν. 4590/2019 άρθρο 40 (Λειτουργία ΕΙΣΕΠ). Tο
ΑΣΕΠ είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της
λειτουργίας των αρμόδιων συμβουλίων επιλογής των Υπηρεσιακών
Γραμματέων και των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων (ΕΙΣΕΠ).
8. Την επισήμανση στη Βουλή και στον Πρωθυπουργό των παραβιάσεων των
περιορισμών του άρθρου 103 παρ. 2 – 3 του Συντάγματος για την πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου
9. Την επιλογή του εκτάκτου προσωπικού του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα και ΟΤΑ.
Κατά τη λειτουργία του πέτυχε να ανατρέψει παγιωμένες νοοτροπίες και πρακτικές,
καταδεικνύοντας τη δυνατότητα της Ανεξάρτητης Αρχής να εκπληρώσει με επιτυχία το
θεσμικό της ρόλο και να διασφαλίσει αμεροληψία και διαφάνεια στον κρίσιμο και
ευαίσθητο τομέα της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση, και καταξιώθηκε ως
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ουσιαστικός μηχανισμός ελέγχου των προσλήψεων στο Δημόσιο με γνώμονα τη
διαφύλαξη της αρχής της αξιοκρατίας και τη θωράκιση του κράτους δικαίου.
Με τη διεύρυνση του φάσματος δραστηριοτήτων του ΑΣΕΠ στη διάρκεια της
πορείας του, αλλά και με την ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα που έχει αποκτήσει λόγω της
συνταγματικής του κατοχύρωσης, αναγνωρίζεται και παγιώνεται η συμβολή του τόσο
στην αναβάθμιση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων όσο και στην αναβάθμιση
της διοίκησης υπό λειτουργική έννοια: συστηματική διενέργεια νομικών πράξεων και
υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων για την επίτευξη σκοπών χάριν του δημόσιου
συμφέροντος. Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς οι στόχοι του ΑΣΕΠ επικεντρώνονται
εφεξής όχι μόνο στην επιτέλεση της αποστολής του, αλλά και στην αρτιότερη
λειτουργική διεκπεραίωση των σκοπών του, με αποτελεσματικότητα, ταχύτητα,
αξιοπιστία και οικονομία, χωρίς να αποδυναμώνεται ο αξιοκρατικός και διαφανής
χαρακτήρας του συστήματος. Ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έχουν γίνει κατά
τα τελευταία έτη προκειμένου να ανταποκριθεί το ΑΣΕΠ στη διττή αυτή πρόκληση, υπό
το πρίσμα μάλιστα του συνεχώς αυξανόμενου τόσο σε ποσότητα όσο και σε
πολυπλοκότητα έργου του, μπορεί να συνοψιστεί στην ουσιαστική επένδυση και
προσήλωσή του στην βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών.

1.1.1

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ)

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον
Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου
(ΕΠΠΕ)».
Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η
τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου.

1.1.2

Θεματικές Ομάδες Εργασίας

Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη
λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Φορέα
Λειτουργίας του έργου. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από
Υπεύθυνο Έργου.

1.2. Υφιστάμενη κατάσταση
1.2.1

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών του Φορέα-Περιγραφή
των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών

Οι κύριες επιχειρησιακές διαδικασίες του ΑΣΕΠ είναι οι παρακάτω:
1. Η επιλογή του τακτικού προσωπικού του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα που πραγματοποιείται με την τη διενέργεια προσλήψεων με σειρά
προτεραιότητας (με βάση τα προσόντα του υποψηφίου). Τα βασικά βήματα
που ακολουθούνται είναι η έκδοση της προκήρυξης, η παραλαβή και
επεξεργασία των αιτήσεων, των ενστάσεων, των αιτήσεων θεραπείας και η
έκδοση των αποτελεσμάτων.
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2. Ο έλεγχος Δημόσιων Φορέων που διεξάγουν τις διαδικασίες πρόσληψης οι ίδιοι
κατά την επιλογή τακτικού ή με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικού και
προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (εποχικό προσωπικό). Η διαδικασία
για τη διενέργεια του ελέγχου από το ΑΣΕΠ περιλαμβάνει τα βήματα του
ελέγχου και έγκρισης της προκήρυξης, του ελέγχου των πινάκων κατάταξης και
προσληπτέων, του ελέγχου των ενστάσεων καθώς και του ελέγχου των
συμβάσεων ορισμένου χρόνου (εποχικό προσωπικό).
3. Η διενέργεια επιθεωρήσεων-ελέγχων όπως προβλέπονται στις αρμοδιότητες
του Γραφείου Επιθεώρησης του ΑΣΕΠ (άρθρο 8 του ν. 2190/1994, όπως
ισχύει). Οι Επιθεωρήσεις διενεργούνται ανά περίπτωση, κατόπιν ερωτήματος
του οικείου Υπουργού, Αρχηγού Κόμματος, κατόπιν αιτήματος υποψηφίου ή
αυτεπαγγέλτως. Επίσης έλεγχο μπορεί να ζητήσουν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε.
Οι βασικές ενέργειες είναι: ο έλεγχος της πραγματοποίησης αυθαίρετων
διορισμών ή προσλήψεων προσωπικού, ο έλεγχος της τήρησης των
περιορισμών του νόμου ως προς την επιτρεπόμενη διάρκεια της απασχόλησης
του προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
(άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος), ο έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών
πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών, η διενέργεια
ερευνών και ελέγχων της τήρησης-από τους οπωσδήποτε και με οποιαδήποτε
ιδιότητα μετέχοντες-των διατάξεων και κανονισμών που διέπουν τις διαδικασίες
πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού.
4. Η διαδικασία γραπτών διαγωνισμών περιλαμβάνει τη σύνταξη της προκήρυξης
και τη διενέργεια του διαγωνισμού. Τα βασικά βήματα της διαδικασίας είναι τα
εξής: συγκέντρωση, επεξεργασία και έλεγχος αιτημάτων φορέων, σύνταξη και
δημοσίευση της προκήρυξης, παραλαβή και καταχώρηση αιτήσεων των
υποψηφίων, βαθμολόγηση γραπτών, έλεγχος και έκδοση των προσωρινών
αποτελεσμάτων, παραλαβή και εξέταση ενστάσεων, έκδοση και δημοσίευση
οριστικών αποτελεσμάτων, παραλαβή και αντιμετώπιση αιτήσεων θεραπείας,
αναπλήρωση θέσεων.
5. Η διενέργεια Συνεντεύξεων (σε εφαρμογή των ν. 2190/1994,
ν. 4622/2019), οι οποίες αποτελούν μέρος της διαδικασίας επιλογής του Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού/ΕΕΠ, των Υπηρεσιακών Γραμματέων και των
Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων
6. Η επιλογή του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού των φορέων Δημόσιας
Διοίκησης σε εφαρμογή του ν. 2190/1994
7. Η επιλογή στελεχών της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 4622/2019, άρθρο 36, (επιλογή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των
Υπουργείων), αλλά και του ν. 4590/2019 άρθρο 40 (Λειτουργία ΕΙΣΕΠ). Το
ΑΣΕΠ είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της
λειτουργίας των αρμόδιων συμβουλίων επιλογής των Υπηρεσιακών
Γραμματέων και των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων (ΕΙΣΕΠ).
8. Η επισήμανση στη Βουλή και στον Πρωθυπουργό των παραβιάσεων των
περιορισμών του άρθρου 103 παρ. 2 – 3 του Συντάγματος για την πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
9. Η επιλογή του εκτάκτου προσωπικού του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα και ΟΤΑ.
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1.2.2

Οργανωτική δομή & στελέχωση του Φορέα

Το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον ν. 2190/1994 και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του,
συγκροτείται από είκοσι οκτώ (28) μέλη με την ακόλουθη διαβάθμιση:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδροι (3 θέσεις)
Σύμβουλοι (24 θέσεις).
Το ΑΣΕΠ επικουρείται από το ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τη Γραμματεία,
στην οποία λειτουργούν 2 Γενικές Διευθύνσεις, 9 Διευθύνσεις και 4 Αυτοτελείς
Υπηρεσίες.
Α. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Διεύθυνση Διοικητικού: αποτελείται από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού, το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης και το Τμήμα Γραμματείας
2. Διεύθυνση Οικονομικού: αποτελείται από το Τμήμα Μισθοδοσίας &
Εκκαθάρισης
Δαπανών,
το
Τμήμα
Προϋπολογισμού,
Λογιστικής
Παρακολούθησης & Πληρωμής Δαπανών και το Τμήμα Προμηθειών,
Διαχείρισης Υλικού & Εγκαταστάσεων
3. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών: αποτελείται από το
Τμήμα Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων & Ασφάλειας, το Τμήμα
Ανάπτυξης Λογισμικού και το Τμήμα Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών
4. Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών: αποτελείται
από το Τμήμα Τεκμηρίωσης & Ανάλυσης Δεδομένων, το Τμήμα Ποιότητας και
Διαχείρισης Έργων & Προγραμμάτων και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Β. Γενική Διεύθυνση Επιλογής Προσωπικού
5. Διεύθυνση Προκηρύξεων: αποτελείται από το Τμήμα Προσοντολογίου, το
Τμήμα Προκηρύξεων Τακτικού Προσωπικού και το Τμήμα Ανακοινώσεων
Έκτακτου & Εποχικού Προσωπικού
6. Α΄ Διεύθυνση Επιλογής Προσωπικού: αποτελείται από το Τμήμα Οργάνωσης &
Διεξαγωγής Διαγωνισμών, το Τμήμα Ελέγχου Διαγωνισμών και το Τμήμα
Ειδικών Διαδικασιών Επιλογής
7. Β΄ Διεύθυνση Επιλογής Προσωπικού: αποτελείται από το Τμήμα Ελέγχου 1, το
Τμήμα Ελέγχου 2, το Τμήμα Ελέγχου 3 και το Τμήμα Ελέγχου 4
8. Γ΄ Διεύθυνση Επιλογής Προσωπικού: αποτελείται από το Τμήμα Ελέγχου 1, το
Τμήμα Ελέγχου 2 και το Τμήμα Ελέγχου 3
9. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών: Τμήμα Δικαστικών Υποθέσεων & Νομικής
Τεκμηρίωσης και το Τμήμα Κωδικοποίησης και Εναρμόνισης.
Γ. Αυτοτελείς Υπηρεσίες
1. Γραμματεία Προέδρου και Ολομέλειας
2. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
3. Τμήμα Ενημέρωσης και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
4. Διοικητικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Τμημάτων του ΑΣΕΠ
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Στο ΑΣΕΠ λειτουργεί επίσης Γραφείο Επιθεώρησης, το οποίο είναι
επιφορτισμένο με το έργο των επιθεωρήσεων – ελέγχων για τη διαπίστωση της
νομιμότητας των διαδικασιών προσλήψεων στο Δημόσιο. Στο Γραφείο έχουν
τοποθετηθεί τρεις (3) σύμβουλοι του ΑΣΕΠ ως επιθεωρητές, οι οποίοι
επικουρούνται στο έργο τους από τρεις (3) βοηθούς επιθεωρητές εκ του
ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται διαγραμματικά η οργανωτική διάρθρωση του
ΑΣΕΠ.

11
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά το ανθρώπινο δυναμικό του
ΑΣΕΠ:

1.2.3

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

128

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

17

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

22

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

32

ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ

8

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

23

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

2

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

11

ΕΙΔΙΚΕΥΜ. ΕΠΙΣΤΗΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
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ΣΥΝΟΛΟ

265

Υποδομή ΤΠΕ του Φορέα

Tο υφιστάμενο Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ περιλαμβάνει τα
ακόλουθα κύρια υποσυστήματα:
1.2.3.1

Υποσύστημα Εσωτερικών Λειτουργιών του ΑΣΕΠ –
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)

 Ηλεκτρονικό Μητρώο Υποψηφίων
Διαχείριση του συνόλου των πληροφοριών των υποψηφίων (ατομικά στοιχεία,
σπουδές, εργασιακή εμπειρία, ξένες γλώσσες, ειδικές κατηγορίες π.χ.
πολυτεκνία, πιστοποιητικά που έχει αποστείλει στο ΑΣΕΠ, διαγωνισμοί που έχει
λάβει μέρος, προτιμήσεις διορισμού, ενδιαφέροντα για κενές θέσεις,
προτιμήσεις καναλιών ενημέρωσης κ.λ.π.) από το ΑΣΕΠ.
 Πιστοποίηση δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι μπορούν να πιστοποιούν και να καταχωρούν στην καρτέλα τους
δικαιολογητικά και βεβαιώσεις. Αποστολή δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ με
ηλεκτρονική αίτηση.
 Διαχείριση καρτέλας υποψήφιου
Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΑΣΕΠ διαχειρίζονται τις καρτέλες υποψηφίων
του Μητρώου μέσω του ΟΠΣ.
 Συστήματος Πλήρωσης Θέσεων
Διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων προκηρύξεων
 Σύστημα Ψηφιοποίησης – Αποθήκευσης εγγράφων
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Ολοκληρωμένο σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες του ΑΣΕΠ για
αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου όγκου εγγράφων που δέχεται και
επεξεργάζεται στα πλαίσια του έργου του. Τα έγγραφα που εισάγονται στο
σύστημα είναι τα δικαιολογητικά και οι βεβαιώσεις υποψηφίων που επιθυμούν
να ενταχθούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Υποψηφίων, απαντητικά φύλλα
υποψηφίων που συμμετέχουν σε γραπτούς διαγωνισμούς, εισερχόμενα,
εξερχόμενα και εσωτερικά έγγραφα του ΑΣΕΠ κλπ.
 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
 Σύστημα σάρωσης (scanning) για την ταχύτερη έκδοση των αποτελεσμάτων
των γραπτών διαγωνισμών
1.2.3.2

Υποσύστημα Δικτυακής Πύλης (www.asep.gr) του ΑΣΕΠ

 online υπηρεσίες προς τους πολίτες


ηλεκτρονική αίτηση ταυτοποίησης



ηλεκτρονική υποβολή αίτησης



ηλεκτρονική υποβολή ένστασης



επισκόπηση του συνόλου των ηλεκτρονικών αιτήσεων που έχουν
υποβάλει.



διαχείριση του προφίλ τους



ταυτοποίηση Υποψηφίων



διαχείριση Ηλεκτρονικού Μητρώου

 εύκολη και δυναμική αναζήτηση θέσεων και αποτελεσμάτων
 καρτέλα διαγωνισμού
 υπολογισμός μορίων
 ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρήσης, FAQ, video
 υποστήριξη τεχνικών θεμάτων - Helpdesk πολιτών
 ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο
 ηλεκτρονικό αρχείο
 τελευταία νέα
 ενημέρωση των υποψηφίων με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) στα
κινητά τους τηλέφωνα
 Προσβασιμότητα (ΑΜΕΑ) - Πρόσβαση στο Portal από άτομα με ειδικές ανάγκες
επιπέδου WCAG 2.0 Level AA (www.w3c.gr)
1.2.3.3

Άλλα υποσυστήματα - Εφαρμογές

 Contact Center
Διαχείριση των υποθέσεων του κοινού από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας
(τηλέφωνο, fax, email) μέσα από μια οθόνη εξυπηρέτησης. Δημιουργία,
κατηγοριοποίηση, ανάθεση, παρακολούθηση, αναζήτηση υποθέσεων από
πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας με την αυτοματοποίηση εισερχόμενων και
εξερχόμενων κλήσεων, την παρουσίαση πορείας ολοκλήρωσης υποθέσεων και
την παροχή αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης (IVR)
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 Εφαρμογή πληροφοριακών αναφορών
 Στατικές Αναφορές – ΒΙ. Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων από το σύνολο των
υπηρεσιών που θα παρέχει το ΑΣΕΠ
 Εφαρμογή διαχείρισης υπαλλήλων
 Εσωτερικό Intranet
 Εσωτερικό Ηelpdesk υπαλλήλων
 Εφαρμογή Αξιολόγησης Αιτημάτων Χορήγησης Βεβαίωσης Φορέων (ΣΟΧ &
ΣΜΕ)
 Εφαρμογή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Φορέων (ΣΟΧ & ΣΜΕ)
 Εφαρμογή αποθήκης για την αυτοματοποιημένη διαχείριση των φακέλων των
αιτήσεων η οποία περιλαμβάνει:


πρωτοκόλληση των αιτήσεων των υποψηφίων με χρήση
barcode



ηλεκτρονική καταγραφή της χωροθέτησης των φακέλων και



ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης και χρέωσης των αιτήσεων

 Ωρομέτρηση
 Παλαιότερο ΟΠΣ για προκηρύξεις πριν το 2008
 Παλαιότερο πρωτόκολλο για διαδικασίες πριν το 2008
 Εφαρμογές Οικονομικού
 HRMS
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Λογική αρχιτεκτονική υποσυστημάτων του έργου

Μια ενδεικτική λογική αρχιτεκτονική, που αποτυπώνει τα συγκεκριμένα ζητούμενα
υποσυστήματα του παρόντος έργου σε μια δομημένη (layered) δομή είναι:

Τέλος, όσον αφορά το επίπεδο των δεδομένων, ακολουθεί ένα σχήμα που περιγράφει,
ενδεικτικά, τη διασύνδεση των συστημάτων μεταξύ τους ως προς τα δεδομένα που
ανταλλάσσουν.

Η πηγή της κάθε πληροφορίας είναι ενδεικτική

Δικτυακή Πύλη
(Portal)

Στοιχεία πολιτών, υπαλλήλων φορέων

Σύμβουλος
Πρόσληψης

Αποθήκη
και
Πληροφο
ριακές
Υποδομές

Στοιχεία φακέλου υποψηφίου
Προσυμπλήρωση ηλ/νικής αίτησης. Έλεγχος αίτησης για δικαιολογητικά. Στοιχεία υπαλλήλων φορέων.
Αποτελέσματα διαγωνισμών, κατάταξη, Καρτέλα υποψηφίου

Διαχείριση εγγράφων
& Πρωτόκολλο
Ψηφιοποίηση /
Σύστημα
γραπτών

Μητρώο
υποψηφίων υπαλλήλων
και φορέων

εία
οιχ

η
οψ
υπ

εία
οιχ
Στ

μα

τα

φο

το ύ
απ
γρ

ων
ρέ

οιχ
εία
Στ

Σύστημα Πλήρωσης Θέσεων
(ΣΠΘ)
(Αναβάθμιση ήδη υπάρχουσας
εφαρμογής)

Αρ. Πρωτοκόλλου (για
ένσταση, αίτημα φορέα,
αίτηση υποψηφίου)

Ροή ταχυδρομικών
αιτήσεων και αιτημάτων

Στ

λέσ
ο τε
Απ
ν,
φίω

Ηλεκτρονικό
Πρωτόκολλο

φο

ρέ
ων
-Δ
ικα
ιο
τ α χ λο γη
υδ τικ
ρο ά υ
μικ π
ών οψη
αιτ φίω
ήσ
εω ν για
ν

έλε
γ

χο
-Σ

Στοιχεία αιτήσεων

τοιχ
εία

Εμφάνιση ψηφιοποιημένου δικαιολογητικού- Καταχώρηση
μεταδεδομένων, Εικόνα γραπτών

Στοιχεία υποψηφίων, υπαλλήλων φορέων.
Αποτελέσματα διαγωνισμών, κατάταξη, Καρτέλα
υποψηφίου, ηλ/νικές αιτήσεις ενστάσεις

Εξυπηρέτηση Πολιτών

Μοριοδότηση

Κριτήρια Μοριοδότησης

(Contact Center)

Αποτέλεσμα μοριοδότησης

Στοιχεία φορέων-Αιτήματα φορέων-Έλεγχος αίτησης σε σχέση με προκήρυξη (προσόντα)Αιτήσεις υποψηφίων - Αποτελέσματα
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Ηλεκτρονικές
Αιτήσεις
Υποψηφίων
και Φορέων,
Ηλεκτρονικές
ενστάσεις,
Καρτέλα
υποψηφίου

Εξοπλισμός
Μια συνοπτική καταγραφή των δικτύων του κεντρικού κτιρίου του ΑΣΕΠ είναι η
παρακάτω:
Α/Α
1.

ONOMA
(asep.local)

ΔΙΚΤΥΟ
Microsoft
Domain

ΤΥΠΟΣ
Ενιαίο τοπικό δίκτυο
ηλεκτρονικών
υπολογιστών με
κεντρική διαχείριση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συνδέεται στο
Διαδίκτυο μέσω του
Εθνικού Δικτύου
Δημόσιας Διοίκησης
Σύζευξις.
Σε αυτό θα
ενοποιηθούν όλα τα
υπόλοιπα δίκτυα και θα
αναβαθμιστεί σε
επίπεδο εικονοποίησης
(virtualization).

2.

Internet
Corner &
Wifi

Workgroup Γραμμή ADSL με δύο
(2) υπολογιστές για
την εξυπηρέτηση των
πολιτών στο γραφείο
κοινού & Κάλυψη Wifi
όλου του κτηρίου

3.

Γραφείο
Προέδρου

Cross
Καλώδιο

Καλωδιακή σύνδεση
μεταξύ δύο (2)
απομονωμένων
υπολογιστών στο
γραφείο προέδρου για
τις ανάγκες
προετοιμασίας των
γραπτών διαγωνισμών.

Σημειώνεται ότι εκτός κεντρικού κτιρίου ΑΣΕΠ δικτυακές υποδομές υπάρχουν και σε
άλλα δύο (2) κτίρια. Το κτίριο του ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει τοπικό δίκτυο
Workgroup 19 Η/Υ με σύνδεση στο Internet ADSL και τηλεφωνία μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ
(Νησίδα 3) και το κτίριο της κεντρικής αποθήκης του ΑΣΕΠ στην Παλλήνη, το οποίο
έχει σύνδεση δύο (2) υπολογιστών στο διαδίκτυο μέσω γραμμής ADSL. Και τα δύο
δίκτυα συνδέονται μέσω Client VPN, με το κεντρικό πρωτόκολλο του ΑΣΕΠ , με την
εφαρμογή της αποθήκης και με τα υπόλοιπα συστήματα που χρησιμοποιούν (π.χ. File
Services).
Ο υφιστάμενος εξοπλισμός του ΑΣΕΠ, για τα δίκτυα 1 και 2 του παραπάνω πίνακα,
βρίσκεται εγκατεστημένος κυρίως στο κεντρικό Data Center στον 1ο όροφο του κτιρίου
και αποτελείται από:
Το ενιαίο τοπικό δίκτυο που περιλαμβάνει το σύστημα (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα - ΟΠΣ) με σύνδεση στο internet μέσω του δικτύου «Σύζευξις» με εφαρμογές
γραφείου, πρωτόκολλο, portal asep.gr, login.asep.gr, μητρώο υποψηφίων, βάση
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δεδομένων διαγωνισμών, domain asep.local, intranet, Helpdesk πολιτών, εφαρμογή
αποθήκης, σύστημα scanning, εφαρμογή διαχείρισης προσωπικού, Ωρομέτρηση,
Εφαρμογές Οικονομικού, BI, Contact Center, σύστημα παρακολούθησης υλικού και
εφαρμογών και χρησιμοποιεί :


Ένα (1) Backup server DELL 1600



Ένα (1) Backup server UCSC-C22-M3S



Ένα (1) Backup server UCSC-C22-M3S (Stand By)



Ένα (1) Server HP ProLiant ML150 G6 (Server Οικονομικού)



Είκοσι δύο (22) Cisco Blade Servers UCSC-C22-M3S με Oracle VM virtualization
layer 3.4.5



Έξι (6) Database Servers UCSC-C22-M3S (Production & Test) με 2 Oracle 11g
RAC clusters. Στο παραγωγικό cluster τρέχουν 10 παραγωγικές βάσεις Oracle
11gR2 (11.2.0.4.0)



Ένα (1) File Server DELL 1600 (με 6 δίσκους 300GB έκαστος raid 5)



Ένα (1) virtual server για εφαρμογές προσωπικού, αποθήκης



Τρείς (3) ESX Server HP Proliant DL380G7 2x4 core 2,4GHz 16MB RAM



Ένα (1) ESX Server HP Proliant ΜL350G6 (Oracle Vm Manager)



Δύο (2) Aspect UMS (Εξοπλισμός Contact Center)



Δύο (2) Fax Gateway 904 (Εξοπλισμός Contact Center)



Ένα (1) Mediant 1000 (Εξοπλισμός Contact Center)



Ένα (1) Storage Emc VNX5300



Ένα (1) Tape Library IBM 3583 LTO Ultrium



Δύο (2) StorageTek SL150 modular tape library



Ένα (1) σαρωτή Fujitsu-Siemens Heavy Duty fi-5900C (Υποσύστημα Σάρωσης)



Ένα (1) σαρωτή Fujitsu-Siemens Heavy Duty fi-6770C (Υποσύστημα Σάρωσης)

Η υπηρεσία mail server για το domain asep.gr παρέχεται μέσω του δικτύου «Σύζευξις».
Στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ έχει
δημιουργηθεί ένα domain με όνομα asep.local (Δίκτυο υπ’ αριθμ. 1 του πίνακα
εξοπλισμού), όπου ρόλο domain controller και DNS Server έχουν οι τρείς (3) Servers.
Αναλυτικά ο πρώτος (1) Domain Server είναι HP Proliant HP Proliant DL380G7 Windows 2008 R2, ο δεύτερος (2) είναι virtual server Windows 2008 R2 και ο τρίτος
(3) virtual server Windows 2012 R2. Επίσης ένας virtual server Windows 2012 R2,
χρησιμοποιείται ως Print Server. Επίσης δύο (2) virtual server Windows 2008 R2, &
Windows 2012 R2 χρησιμοποιούνται ως WSUS για την αυτόματη αναβάθμιση των
λειτουργικών συστημάτων server και Η/Υ του ΑΣΕΠ. Επίσης, ένας server DELL 1600
χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της εφαρμογής λήψης των παλαιών αντιγράφων
ασφάλειας και άλλος ένας server DELL 1600 έχει τον ρόλο File Server, όπως επίσης File
Services παρέχει και το Storage EMC VNX5300. Επιπλέον έχουν εγκατασταθεί άλλοι
δύο (2) HP Proliant HP Proliant DL380G7 servers (ESX), εκ των οποίων ένας (1)
περιέχει ένα virtual machine που αναλαμβάνει το ρόλο του Proxy (ISA server vm). Η
βασική υποδομή των κεντρικών εφαρμογών του ΑΣΕΠ βασίζεται σε Oracle
Virtualization Layer και καλύπτει περισσότερους από ενενήντα (90) εικονικούς
18

εξυπηρετητές με λειτουργικό κυρίως Windows Server 2012 R2 & Oracle Linux 6 (Web
Servers, Oracle Weblogic Application Servers, Microsoft SQL Servers, Microsoft
Exchange Servers, Antivirus Server, Print Server κ.α.)
Ακολουθεί ένα ενδεικτικό σχήμα της κατανομής των λογικών εφαρμογών στους
φυσικούς ή εικονικούς Servers με βάση την εικονική υποδομή.
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Data Center
To Data Center του ΑΣΕΠ υποστηρίζεται από γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος
ικανή να παράγει ρεύμα για τουλάχιστον 12 ώρες (με γεμάτο ρεζερβουάρ) και 2 UPS
APC-MGE 80 KVA έκαστο, συνδεδεμένα σε παράλληλη διάταξη (failover).
Τα δύο (2) UPS είναι εγκατεστημένα σε ξεχωριστό χώρο, στο 1ο υπόγειο του κτιρίου,
ο οποίος κλιματίζεται με 3 κλιματιστικά 24000 BTU έκαστο (split Units) και υπάρχει
πυρανίχνευση και πυροπροστασία με αέριο CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) καθώς και
μηχανισμός ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του συστήματος κατά την είσοδο –
έξοδο του προσωπικού στον χώρο.
To Data Center μοιράζεται σε δύο υποχώρους, (βλ. σχήμα 1) στον έναν των οποίων
θα βρίσκονται τα κύρια λειτουργικά στοιχεία (ικριώματα, δίκτυα, ηλεκτρικοί πίνακες,
μονάδες κλιματισμού) και στον δεύτερο τα στοιχεία υποστήριξης, όπως σύστημα
ελέγχου εισόδου, κεντρικές μονάδες συστήματος πυρόσβεσης, BMS κλπ.
Επίσης υπάρχουν τρείς (3) κλιματιστικές μονάδες Down flow 25KW έκαστη, και ένα (1)
κλιματιστικό Stand By 24000 BTU έκαστο split Units.
Υπάρχει εγκατάσταση εξοπλισμού πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας με αέριο
Argonite καθώς και εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού για την περίπτωση που
ενεργοποιηθεί το σύστημα κατάσβεσης με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης
λειτουργίας.
Επιπλέον υπάρχει εγκατάσταση ελεγχόμενης και ασφαλούς πρόσβασης (Access
Control) τόσο για το Data Center του ΑΣΕΠ, όσο και για το χώρο του 1ου υπογείου
όπου και βρίσκονται τα δύο (2) κεντρικά UPS APC-MGE 80 KVA.
Τέλος υπάρχει εγκατάσταση BMS (Building Management System) το οποίο συνδέεται
με το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης – το σύστημα πυρανίχνευσης και
πυροπροστασίας και το σύστημα εξαερισμού του Data center καθώς και με αισθητήρες
θερμοκρασίας και υγρασίας που βρίσκονται τόσο στο Data center όσο και στον χώρο
που βρίσκονται εγκατεστημένα τα UPS. Οι πληροφορίες που παρέχει το BMS είναι
διαθέσιμες τόσο με απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή από τον οποίο
ελέγχεται το BMS όσο και από διαδραστική οθόνη που βρίσκεται έξω από την πόρτα
του Data Center.
Η Πολιτική ασφάλειας του Data Center του ΑΣΕΠ καθορίζεται και επιβλέπεται από την
Επιτροπή Εποπτείας Συντονισμού και Ελέγχου Ασφάλειας της Πληροφορικής υποδομής
του ΑΣΕΠ.
Η διαγραμματική απεικόνιση του Data Center παρουσιάζεται αναλυτικά ακόλουθο
σχήμα.
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Δικτυακή υποδομή
Περιλαμβάνει τις συσκευές του δικτύου, όπως δρομολογητές, κεντρικοί μεταγωγείς
(Core switches), μεταγωγείς πρόσβασης (Access switches), Load Balancers
(Εσωτερικοί και Εξωτερικοί), τείχη προστασίας (firewalls εσωτερικά και εξωτερικά) και
τερματικές συσκευές, που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ, καθώς και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται
για τη σύνδεση με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης Σύζευξις.
Το ΑΣΕΠ έχει εγκαταστημένη οριζόντια καλωδίωση ανά όροφο. Εξαιτίας του μεγάλου
μεγέθους του κτιρίου, έχει τοποθετηθεί ένας κατανεμητής ανά όροφο ο οποίος
βρίσκεται σε ξεχωριστό δωμάτιο (Telecom Room). Τα καλώδια του δικτύου κορμού
ξεκινούν από τον κεντρικό κατανεμητή (Data Center 1ου ορόφου) και καταλήγουν
στους ενδιάμεσους κατανεμητές.
Στο κτίριο του ΑΣΕΠ έχουν εγκατασταθεί οπτικές ίνες που συνδέουν τον κατανεμητή
κάθε ορόφου με τον κεντρικό κατανεμητή των οπτικών ινών που βρίσκεται στο χώρο
λειτουργίας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων (Data Center). Oι οπτικές ίνες
συνδέονται στον κεντρικό κατανεμητή οπτικών ινών ο οποίος συνδέεται με τους
συγκεντρωτές που υλοποιούν τη φυσική διασύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων
του 1ου ορόφου με τα οπτικά switches κάθε ορόφου. Συνεπώς, το δίκτυο δεδομένων
κάθε ορόφου είναι προσπελάσιμο από όλα τα δίκτυα των άλλων ορόφων. Σημειώνεται
ότι το ισόγειο του κτιρίου είναι διαχωρισμένο σε δύο επί μέρους τμήματα, τα οποία
έχουν ανεξάρτητο κατανεμητή το καθένα και η διασύνδεσή τους με το Data Center
γίνεται ακριβώς όπως και για κάθε άλλο όροφο του κτιρίου (δηλαδή με οπτικές ίνες).
Για την υλοποίηση του δικτύου υπολογιστών του κάθε ορόφου έχουν εγκατασταθεί
Acces Switces Cisco Catalyst 2960-X 48GigE. Από το ισόγειο μέχρι και τον 4ο όροφο
έχουν προβλεφθεί 96 δικτυακές συνδέσεις ανά όροφο, ενώ από τον 5ο μέχρι και τον
6ο όροφο έχουν προβλεφθεί 48 δικτυακές συνδέσεις ανά όροφο.
Για την υλοποίηση του κάθετου δικτύου κορμού έχει αξιοποιηθεί η οπτική ίνα που
συνδέει τους ορόφους του κτιρίου με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Backbone 10
Gigabyte Ethernet (10 Gbps) δικτύου κορμού. Συγκεκριμένα έχουν εγκατασταθεί, στο
κεντρικό Data Center του 1ου ορόφου, δύο (2) κύριοι μεταγωγείς Cisco Nexus N5KC5596UP-B-S48. Οι δύο πανομοιότυποι κεντρικοί μεταγωγείς συνδέονται κατάλληλα
μεταξύ τους για την υλοποίηση αυτόματου μηχανισμού εφεδρείας. Επίσης στον
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εφεδρικό μεταγωγό συνδέονται και οι εφεδρικές οπτικές συνδέσεις από τους
μεταγωγούς των ορόφων.
Το δίκτυο του ΑΣΕΠ απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα:

Τοπικό Δίκτυο ΑΣΕΠ
Ο φορέας διαθέτει επίσης διαδικτυακή πύλη η οποία συντηρείται από τη Διεύθυνση
Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και συνδέεται στο Εθνικό Δίκτυο
Δημόσιας Διοίκησης Σύζευξις με γραμμή οπτικής ίνας ταχύτητας μέχρι 100 Mbps
συμμετρικό. Το ΑΣΕΠ ανήκει στην νησίδα 1 του Σύζευξις η οποία υλοποιείται σε επίπεδο
δικτύου με οπτικό δακτύλιο του ΟΤΕ τεχνολογίας Metro Ethernet.
Ο Φορέας διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο μεταγωγής (PBX) της εταιρίας PANASONIC
μοντέλο KX–TD500BX (v. 2.5V). Συνδέεται στο δρομολογητή με δύο κυκλώματα
Primary ISDN 2 Mbps υλοποιώντας VoIP τηλεφωνία. Στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό
του κτιρίου έχει προστεθεί και ο παρακάτω εξοπλισμός που παρέχει στον οργανισμό το
Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
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Εξοπλισμός

Ποσότητα

Βασική γραμμή πρόσβασης οπτικής ίνας
34Mbps συμμετρικό.

1

PSTN γραμμή για Help Desk

1

ISDN Backup γραμμή

1

Modem ISDN Backup γραμμής

1

Central 33 U Rack

1

UPS Micronet 2KVA-1300KW Desktop

1

PRI Κάρτες

4

Τηλεφωνική συσκευή Help Desk

1

Δρομολογητής Cisco 3825

1

Πολυπλέκτης

1

HUAWEI Quidway S3900 Series L3 Ethernet
Switches

2

Επιπλέον υπάρχει και νέο τηλεφωνικό κέντρο Aspect το οποίο συνδέεται με το
ΣΥΖΕΥΞΙΣ δύο (από τα 4 ανωτέρω PRI) κυκλώματα Primary ISDN 2 Mbps και καλύπτει
αποκλειστικά τις ανάγκες του Υποσυστήματος Contact Center του ΑΣΕΠ
(213.13.19.100)
Όλοι οι servers βρίσκονται εγκατεστημένοι στο Data Center για να καλύπτεται το
αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας του χώρου και του εξοπλισμού.
Ως προς το υφιστάμενο λογισμικό υποδομής οι υπηρεσίες μηχανογράφησης του ΑΣΕΠ
βασίζονται σε λογισμικό υποδομής Oracle Vilrtulazation Layer, Oracle Database και
λειτουργικά συστήματα Oracle Linux 6, Windows Server 2008 R2 & 2012 R2.

1.2.3.4

Πολιτική ασφάλειας του ΑΣΕΠ και διαδικασίες ασφάλειας

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών είναι η διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας
και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ασφάλειας μέσω της υλοποίησης κατάλληλων
μέτρων προστασίας για τον άμεσο εντοπισμό και εξάλειψη των περιστατικών
ασφάλειας και μείωσης των δυνητικών επιπτώσεών τους για το ΑΣΕΠ. Επίσης η
πολιτική ασφάλειας διασφαλίζει την προστασία των πληροφοριακών αγαθών του ΑΣΕΠ
έναντι όλων των εσωτερικών, εξωτερικών, εκούσιων ή ακούσιων απειλών. Η Ανώτατη
Διοίκηση του ΑΣΕΠ έχει εγκρίνει την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και έχει
συσταθεί Επιτροπή Εποπτείας Συντονισμού και Ελέγχου Ασφάλειας της Πληροφορικής
υποδομής του ΑΣΕΠ για την αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής και για
τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

24

Η Πολιτική Ασφάλειας υπάρχει ώστε να διασφαλίζονται τα εξής:
o

Συνεχής προστασία των πληροφοριών του ΑΣΕΠ από τυχόν μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

o

Συνεχής διασφάλιση της Εμπιστευτικότητας των πληροφοριών του
ΑΣΕΠ.

o

Συνεχής διατήρηση της Ακεραιότητας των πληροφοριών του ΑΣΕΠ.

o

Συνεχής διασφάλιση της Διαθεσιμότητας των πληροφοριών του ΑΣΕΠ.

o

Διαρκής παρακολούθηση και τήρηση
Κανονιστικών Απαιτήσεων του ΑΣΕΠ.

o

Το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας θα αναπτύσσεται, θα διατηρείται
και θα ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

o

Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών για όλους
τους εργαζομένους.

o

Όλες οι πραγματικές ή πιθανές παραβιάσεις ασφάλειας πληροφοριών θα
αναφέρονται στο Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών και θα
διερευνώνται ενδελεχώς.

των

Νομοθετικών

και

Υπάρχουν διαδικασίες και επιμέρους πολιτικές για την υποστήριξη της εν λόγω
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων μέτρων προστασίας κακόβουλου λογισμικού,
κωδικών πρόσβασης, φυσικής πρόσβασης, προστασίας από περιβαλλοντικές απειλές
και σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι
υπεύθυνος για τη διατήρηση της πολιτικής και της παροχής υποστήριξης και
συμβουλών για την εφαρμογή της. Όλοι οι Διευθυντές του ΑΣΕΠ είναι άμεσα υπεύθυνοι
για την εφαρμογή της πολιτικής και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προσωπικού
εντός των διευθύνσεών τους. Η συμμόρφωση με την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών
είναι υποχρεωτική για όλους όσους εργάζονται ή συνεργάζονται με το ΑΣΕΠ. Τυχόν
παραβιάσεις των πολιτικών ασφαλείας και των διαδικασιών υπόκεινται σε πειθαρχικές
κυρώσεις. Η συγκεκριμένη πειθαρχική κύρωση εξαρτάται από τη φύση της παράβασης,
την επίπτωση της παράβασης στα αγαθά του ΑΣΕΠ και των συναφών εγκαταστάσεων.
Ακολουθούν οι διαδικασίες ασφάλειας όπως έχουν περιγράφει και τεκμηριωθεί στην
Πολιτική Ασφάλειας του ΑΣΕΠ :


Διαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Procedure)



Διαδικασία Διορθωτικών και
Preventive Action Procedure)



Διαδικασία Ελέγχου Εγγράφων (Control of Documents Procedure)



Διαδικασία Ελέγχου Αρχείων (Control of Records Procedure)



Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών (Incident Management Procedure)



Διαδικασία Ανασκόπησης Διοίκησης (Management Review Procedure)



Διαδικασία Διαχείρισης Αλλαγών (Change Management Procedure)



Διαδικασία Πρόσβασης Χρηστών (Access Control Procedure)



Πειθαρχική Διαδικασία (Disciplinary Procedure)



Διαδικασία Καταστροφής Μέσων Αποθήκευσης (Secure Disposal of Media
Procedure)

Προληπτικών
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Ενεργειών

(Corrective

and



Διαδικασία Διαχείρισης Αφαιρούμενων Μέσων Αποθήκευσης (Management of
Removable Media Procedure)



Διαδικασία Ασφαλούς
Procedure)



Διαδικασία Λήψης Αντιγράφων Ασφάλειας (Backup Procedure)

Ανάπτυξης
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Συστημάτων

(Secure

Development

2. Σκοπιμότητα και Αναμενόμενα Οφέλη του Έργου
2.1. Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου
Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη/ βελτίωση συστημάτων που υποστηρίζουν
συγκεκριμένες διαδικασίες του ΑΣΕΠ:
1. Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής στελεχών της δημόσιας διοίκησης, στο
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4622/2019, άρθρο 36, (επιλογή των Υπηρεσιακών
Γραμματέων των Υπουργείων), αλλά και του ν. 4590/2019 άρθρο 40
(Λειτουργία ΕΙΣΕΠ). Το ΑΣΕΠ είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή και τεχνική
υποστήριξη της λειτουργίας των αρμόδιων συμβουλίων επιλογής των
Υπηρεσιακών Γραμματέων και των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων
(ΕΙΣΕΠ).
2. Σύστημα διαχείρισης επιθεωρήσεων νομιμότητας των προσλήψεων, όπως
προβλέπονται στις αρμοδιότητες του Γραφείου Επιθεώρησης του ΑΣΕΠ (άρθρο
8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει) και αφορά σε νέα εφαρμογή/επέκταση του
υφιστάμενου ΟΠΣ που λειτουργεί στο ΑΣΕΠ.
3. Σύστημα με Τεστ Προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών και ενσωμάτωση
της εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στην οποία διοχετεύονται όλες οι
σχετικές πληροφορίες.
4. Σύστημα Διαχείρισης Συνεντεύξεων ως επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου
ΟΠΣ
σε
εφαρμογή
του
ιδρυτικού
νόμου
του
ΑΣΕΠ
(ν. 2190/1994) όσο και του ν. 4622/2019.

2.2. Αναγκαιότητα Έργου
Η βελτιστοποίηση και απλούστευση των επιχειρησιακών μεθόδων και διαδικασιών του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού επιβάλλεται από αντικειμενικούς λόγους.
1. Για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την επιλογή Υπηρεσιακών
Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4590/2019 καθώς και του ν. 4622/2019.
2. Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Γραφείου
Επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, το οποίο
έχει ως αρμοδιότητα: α) τον έλεγχο της πραγματοποίησης αυθαίρετων
διορισμών ή προσλήψεων προσωπικού, που υπάγεται στον ν. 2190/1994, όπως
κάθε φορά ισχύει, β) τον έλεγχο της τήρησης των περιορισμών του νόμου ως
προς την επιτρεπόμενη διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού του άρθρου
103 παρ. 2 του Συντ/τος, γ) τον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών
πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών και γενικώς
των διατάξεων που ρυθμίζουν την απασχόληση του προσωπικού αυτού και δ)
τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων της τήρησης από τους οπωσδήποτε και με
οποιαδήποτε ιδιότητα μετέχοντες, των διατάξεων και κανονισμών που διέπουν
τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού.
3. Το ΑΣΕΠ λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών θεωρεί
αναγκαία την ανάπτυξη συστήματος με τεστ προσομοίωσης διαγωνιστικών
διαδικασιών και ενσωμάτωση αυτού στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, για την
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καλύτερη προετοιμασία των πολιτών για τις συγκεκριμένες διαγωνιστικές
διαδικασίες.
4. Για την αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας διεξαγωγής συνεντεύξεων
και την ολοκλήρωση πληθώρας διαγωνιστικών διαδικασιών που υποστηρίζονται
από το ΑΣΕΠ, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του τόσο στον ιδρυτικό νόμο
του ΑΣΕΠ (ν. 2190/1994), όσο και στο ν. 4622/2019.

2.3. Αναμενόμενα οφέλη και ωφελούμενος πληθυσμός
Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου είναι
 η μείωση χρόνου επεξεργασίας και ελέγχου των δικαιολογητικών των
Υπηρεσιακών Γραμματέων και των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων,
 η δραστική μείωση του αριθμού των ενστάσεων και των αιτήσεων θεραπείας
από την ελαχιστοποίηση των λαθών στον έλεγχο των αιτήσεων
 η μείωση του όγκου ερωτημάτων των πολιτών αλλά και του χρόνου απόκρισης
του φορέα
 η μείωση χρόνου ολοκλήρωσης των επιθεωρήσεων-ελέγχων
 η ταχύτερη ολοκλήρωση των συνεντεύξεων
 Η αρτιότερη προετοιμασία των υποψηφίων μέσω των Τέστ Προσομοίωσης
διαγωνιστικών διαδικασιών
 η γενικότερη ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, καθώς και η
εδραίωση του κύρους και της αξιοπιστίας του ΑΣΕΠ στη συνείδηση των
πολιτών.
Ωφελούμενος πληθυσμός της Πράξης είναι:
 Το ΑΣΕΠ ως ανεξάρτητη αρχή επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής
εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.
Με την προτεινόμενη δράση επιδιώκεται η βελτιστοποίηση και απλούστευση
των επιχειρησιακών μεθόδων και διαδικασιών του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού από άποψη ταχύτητας και αξιοπιστίας όπως και η
συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του, με τη δημιουργία νέων
και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τις ανάγκες
της κοινωνίας και την οικοδόμηση μιας ανοικτής και διαφανούς σχέσης
εμπιστοσύνης με τον πολίτη.
 Οι πολίτες ως υποψήφιοι συμμετέχοντες σε διαδικασίες αρμοδιότητας του
ΑΣΕΠ.
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2.4. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου θεωρούνται οι ακόλουθοι:


Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των συναλλασσόμενων με τον Φορέα
όσο και των υπαλλήλων του για αποδοχή και χρήση του Έργου.



Έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των χρηστών και ιδιαίτερα
των διαχειριστών (κεντρικοί και τοπικοί) του συστήματος, των οποίων ο ρόλος
θα είναι καθοριστικός για τη μελλοντική επιτυχή λειτουργία του συστήματος.



Διασύνδεση των νέων συστημάτων με το υφιστάμενο ΟΠΣ.



Η επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών του Έργου, που απαιτούν φυσική
παρουσία (π.χ. συναντήσεις εμπλεκομένων, εγκατάσταση εξοπλισμού,
εκπαίδευση χρηστών), στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.



Συμμόρφωση με την Πολιτική Ασφάλειας του ΑΣΕΠ.
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3. Αντικείμενο του Έργου
3.1. Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου
Το Έργο αφορά στην υλοποίηση των Υποέργων 1 και Υποέργου 2
Αντικείμενο του έργου είναι:
Υποέργο 1:
 Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής στελεχών της δημόσιας διοίκησης, στο
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4622/2019, άρθρο 36, (επιλογή των Υπηρεσιακών
Γραμματέων των Υπουργείων), καθώς και του ν. 4590/2019 άρθρο 40
(Λειτουργία ΕΙΣΕΠ). Το ΑΣΕΠ είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή και τεχνική
υποστήριξη της λειτουργίας των αρμόδιων συμβουλίων επιλογής των
Υπηρεσιακών Γραμματέων και των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων
(ΕΙΣΕΠ). Ειδικότερα στο ΑΣΕΠ, θα πρέπει να δημιουργηθεί εφαρμογή του
υφιστάμενου portal και ενσωμάτωσή της στο ΟΠΣ που λειτουργεί στο ΑΣΕΠ
για:


τη δημιουργία ηλεκτρονικής αίτησης, που να υποστηρίζει
παραμετρικότητα στους ελέγχους, για τη συμμετοχή των υποψηφίων
στη διαδικασία επιλογής,



σύστημα ελέγχου ευκρίνειας των σκαναρισμένων εγγράφων,



την αξιολόγηση, μοριοδότηση και κατάταξη των υποψηφίων, με
εφαρμογή Πολυκριτηριακών Μεθόδων, με ταυτόχρονη ενσωμάτωσή
τους στο ΟΠΣ του ΑΣΕΠ,



την παραμετρικότητα στον ορισμό γραμμογράφησης αρχείου,



την σύνδεση με το, υπό ανάπτυξη στο ίδιο έργο, Σύστημα Διαχείρισης
Συνεντεύξεων για την διαχείριση των συνεντεύξεων και τήρησης
πρακτικών της δομημένης συνέντευξης,



την παραγωγή πινάκων και εκτυπώσεων και την ανάρτηση των
αποτελεσμάτων στο portal.

 Σύστημα διαχείρισης επιθεωρήσεων νομιμότητας των προσλήψεων, όπως
προβλέπονται στις αρμοδιότητες του Γραφείου Επιθεώρησης του ΑΣΕΠ (άρθρο
8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει) και αφορά σε νέα εφαρμογή/επέκταση του
υφιστάμενου ΟΠΣ που λειτουργεί στο ΑΣΕΠ. Με το εν λόγω σύστημα
επιδιώκεται:


η διαδικασία παρακολούθησης της πορείας της επιθεώρησης, από τη
χρέωση της στον επιθεωρητή ως το τελικό πόρισμα



η άμεση άντληση στοιχείων για τους διενεργούμενους ελέγχους και η
εξαγωγή στατιστικών και αναφορών για την πραγματική δυναμικότητα
και αποτελεσματικότητα του Γραφείου Επιθεώρησης,



η δυνατότητα αρτιότερης ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων από τους
καταγγέλλοντες στο ΑΣΕΠ.
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 Σύστημα με Τεστ Προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών και ενσωμάτωσης
της εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στην οποία διοχετεύονται όλες οι
σχετικές πληροφορίες. Σκοπός του συστήματος είναι η ενημέρωση αλλά και
προετοιμασία των πολιτών για συγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες.
Ειδικότερα, το νέο σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να
πραγματοποιεί Τεστ Προσομοίωσης των γραπτών διαδικασιών του ΑΣΕΠ,
ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια (π.χ.
ειδικότητα, τόπος κλπ), χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ερωτήσεων –
απαντήσεων, στο www.asep.gr – portal του ΑΣΕΠ. Η εφαρμογή ερωτήσεων –
απαντήσεων θα προκύψει από μια βάση (repository) ψηφιοποιημένων τεστ,
από τα ήδη υπάρχοντα θέματα και τις ορθές απαντήσεις προγενέστερων
διαγωνιστικών διαδικασιών του. Η βάση αυτή θα εμπλουτίζεται και από τα νέα
θέματα μεταγενέστερων διαγωνισμών.
 Σύστημα Διαχείρισης Συνεντεύξεων ως επέκταση/αναβάθμιση του
υφιστάμενου ΟΠΣ σε εφαρμογή του ιδρυτικού νόμου του ΑΣΕΠ (ν. 2190/1994)
καθώς και των διατάξεων του ν. 4622/2019. Οι νέες λειτουργίες που θα
υποστηρίζονται είναι:


η διαχείριση πόρων για τη συνέντευξη (π.χ. αίθουσα συνεντεύξεων),
ορισμός μελών επιτροπών ανά σύνολο υποψηφίων, διαχείριση της
διαθεσιμότητας
υποψηφίων
και
μελών
επιτροπών,
χρονοπρογραμματισμός συνέντευξης , καθορισμός ραντεβού ή
περιόδων συνεντεύξεων,



η καταγραφή βασικών στοιχείων, για την πλήρη παρακολούθηση της
πορείας και του 'κύκλου ζωής' της συνέντευξης, προκειμένου να
συνδέεται με τη διαδικασία υπολογισμού της συνολικής βαθμολογίας και
την ηλεκτρονική έκδοση των αποτελεσμάτων,



η μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση κάθε συνέντευξης από
ειδικό λογισμικό και αποθήκευση αυτών.

Υποέργο 2:
Για την υποστήριξη της διαδικασίας των συνεντεύξεων, ώστε να υπάρχει
εξορθολογισμός στη χρήση πόρων, είναι αναγκαία η προμήθεια/υλοποίηση ενός
προγράμματος Λογογράφου (speech to text), το οποίο θα παρέχει εγκυρότητα,
αξιοπιστία, ευελιξία και ταχύτητα στην διεξαγωγή των συνεντεύξεων που θα
υποστηρίζει έως 10 ταυτόχρονους χρήστες σε 2 διαφορετικές αίθουσες του ΑΣΕΠ. Ο
ανάδοχος θα μεριμνήσει για την προμήθεια και εγκατάσταση όλης της απαραίτητης
υλικοτεχνικής υποδομής που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου. (π.χ. κάψες
πέτου ή μικρόφωνα συνεδρίου, πολυκάναλες κάρτες ήχου, usb hub, παρελκόμενα
καλώδια).

3.2. Γενικές Απαιτήσεις
Το έργο αφορά:
 την ανάλυση απαιτήσεων,
 το σχεδιασμό,
 την υλοποίηση και
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 τη θέση σε λειτουργία
ενός Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες και
εξελιγμένα εργαλεία.
Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής του, το ΑΣΕΠ έχει στόχο τη
βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών μεθόδων και διαδικασιών του από άποψη
ταχύτητας και αξιοπιστίας, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του, με τη
δημιουργία νέων και καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τις ανάγκες της
κοινωνίας και οικοδομώντας μια ανοικτή και διαφανή σχέση εμπιστοσύνης με τον
πολίτη.
Αντικείμενο είναι η ανάπτυξη/ βελτίωση συστημάτων που υποστηρίζουν συγκεκριμένες
διαδικασίες του ΑΣΕΠ:
 Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής στελεχών της δημόσιας διοίκησης, στο
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4622/2019, άρθρο 36, (επιλογή των Υπηρεσιακών
Γραμματέων των Υπουργείων), αλλά και του ν. 4590/2019, άρθρο 40,
(Λειτουργία ΕΙΣΕΠ)
1. Σύστημα διαχείρισης επιθεωρήσεων νομιμότητας των προσλήψεων όπως
προβλέπονται στις αρμοδιότητες του Γραφείου Επιθεώρησης του ΑΣΕΠ (άρθρο
8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει) και αφορά σε νέα εφαρμογή/επέκταση του
υφιστάμενου ΟΠΣ που λειτουργεί στο ΑΣΕΠ
2. Σύστημα με Τεστ προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών και ενσωμάτωση
της εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στην οποία διοχετεύονται όλες οι
σχετικές πληροφορίες
3. Σύστημα Διαχείρισης Συνεντεύξεων ως επέκταση/αναβάθμιση του
υφιστάμενου ΟΠΣ σε εφαρμογή του ιδρυτικού νόμου του ΑΣΕΠ (ν. 2190/1994)
όσο και του ν. 4622/2019
Χρήστες του συστήματος θα είναι υπάλληλοι του ΑΣΕΠ και εξωτερικοί χρήστες
(πολίτες), με διαβαθμισμένη πρόσβαση και διαφορετικά δικαιώματα.
Για την ανάπτυξη και παραμετροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος θα γίνει
ανάπτυξη customised εφαρμογών και όπου απαιτηθεί, προμήθεια, εγκατάσταση και
παραμετροποίηση τυποποιημέου λογισμικού. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο
του έργου, περιλαμβάνονται επίσης, μετάπτωση υφιστάμενων δεδομένων,
αρχικοποίηση του συστήματος, εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών καθώς και
περίοδος πιλοτικής λειτουργίας. Επιπλέον, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται
περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας καθώς και οι υπηρεσίες συντήρησης και
υποστήριξης για τη διάρκειά της.
Το Πληροφοριακό Σύστημα θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) βασικές εφαρμογές:
 Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής στελεχών της δημόσιας διοίκησης
 Σύστημα διαχείρισης επιθεωρήσεων νομιμότητας των προσλήψεων
 Σύστημα με Τεστ Προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών
 Σύστημα Διαχείρισης Συνεντεύξεων
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Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος στο
κυβερνητικό G-Cloud, καθώς και την εγκατάσταση περιβάλλοντος ανάπτυξης και
δοκιμών. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση στο G-Cloud δεν καταστεί δυνατή για
λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η εγκατάσταση θα γίνει από
τον Ανάδοχο σε υφιστάμενη υπολογιστική υποδομή στα γραφεία του ΑΣΕΠ.
Ειδικά για το Σύστημα Διαχείρισης Συνεντεύξεων στην υλοποίηση της
απομαγνητοφώνησης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν API’s βασισμένα σε
εργαλεία που παρέχονται μέσω Internet και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων.

3.3. Περιγραφή εργασιών
Στο πλαίσιο της Σύμβασης περιλαμβάνονται εργασίες ανάλυσης απαιτήσεων,
σχεδιασμού συστήματος, ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών (υλοποιημένο στο πλαίσιο
του έργου ή έτοιμο, παραμετροποιημένο, προσαρμοσμένο), παραμετροποίησης
εφαρμογών, θέσης σε λειτουργία, εκπαίδευσης προσωπικού, συνοδευτικό υλικό,
μετάπτωσης δεδομένων, αρχικοποίησης, εκτέλεσης ελέγχων, εγγύησης, συντήρησης,
αναβάθμισης και υποστήριξης λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος πρέπει να σχεδιάσει, να προσαρμόσει στις απαιτήσεις του ΑΣΕΠ, να
εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία το σύνολο του λογισμικού και των
εφαρμογών. Ο Ανάδοχος πρέπει να ελέγξει τη λειτουργικότητα των εφαρμογών και να
πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την επιτυχή λειτουργία τους στα
σημεία εγκατάστασης.
Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να προτείνει στην προσφορά του, είτε τη
δημιουργία customized λύσης, είτε εγκατάσταση και παραμετροποίηση
εμπορικού/εμπορικών προϊόντος/προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ΑΣΕΠ όπως αυτές
περιγράφονται στην παρούσα και όπως θα διαμορφωθούν κατά τη φάση Ανάλυσης και
Σχεδιασμού.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αρχικοποίηση και εκτέλεση λειτουργιών
παραμετροποίησης και προσαρμογής (customization).
Ο Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την ανάπτυξη λειτουργικότητας για μετάπτωση των
δεδομένων προηγούμενων ετών. Επίσης οφείλει να μεριμνήσει για τη μετατροπή και
τη μετάπτωση των υφιστάμενων δεδομένων στις νέες εφαρμογές σε συνεργασία με τα
καθ’ ύλην αρμόδια στελέχη του ΑΣΕΠ.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει δοκιμές αποδοχής σύμφωνα με προδιαγεγραμμένα
σενάρια ελέγχου τα οποία θα αναπτύξει και θα συμφωνηθούν με το ΑΣΕΠ. Οι δοκιμές
αποδοχής πρέπει να διασφαλίζουν την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων του
ΑΣΕΠ, τόσο όσον αφορά στη βασική λειτουργικότητα, όσο και στις μη λειτουργικές
απαιτήσεις (όπως διαθεσιμότητα, ασφάλεια, ευχρηστία, απόδοση, επεκτασιμότητα).
Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται η βέλτιστη διαλειτουργικότητα, επικοινωνία και
διασύνδεση των εφαρμογών λογισμικού τόσο μεταξύ τους όσο και με τρίτα συστήματα
όπου απαιτείται. Η τελική αποδοχή και ολοκλήρωση των δοκιμών ελέγχου θα γίνει μετά
από σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την παρακολούθηση και παραλαβή
του έργου, που θα οριστεί από τo ΑΣΕΠ.
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Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών και διαχειριστών στα
στελέχη
του
ΑΣΕΠ
για
το
σύνολο
των
συστημάτων
που
θα
αναπτυχθούν/εγκατασταθούν στο πλαίσιο του ΠΣ σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται.
Σκοπός της εκπαίδευσης είναι τα στελέχη του ΑΣΕΠ να καταστούν ικανά στη χρήση και
διαχείριση της προσφερόμενης λειτουργικότητας, στην υποστήριξη των εξωτερικών
χρηστών, αλλά και στην εκπαίδευση νέων χρηστών και διαχειριστών. Η εκπαίδευση θα
παρασχεθεί τόσο με τη μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, όσο και με τη μορφή onthe-job training, στις εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠ.
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει υποστηρικτικό υλικό τεκμηρίωσης για το σύνολο
των εφαρμογών, συστημάτων, βάσεων δεδομένων κλπ του ΠΣ. Ενδεικτικά και όχι
εξαντλητικά το υποστηρικτικό υλικό περιλαμβάνει μελέτη εφαρμογής (ανάλυση
απαιτήσεων και σχεδιασμός συστήματος), εγχειρίδια χρήσης, διαχείρισης και
συντήρησης των εφαρμογών, σενάρια ελέγχου, σχέδιο μετάπτωσης, εκπαιδευτικό
υλικό.
Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης για την περίοδο Πιλοτικής
Λειτουργίας. Σκοπός της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας είναι η λειτουργία του
συστήματος υπό πραγματικές συνθήκες.
Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας για διάστημα δύο
(2) ετών μετά τη λήξη και οριστική παραλαβή του έργου, καθώς και υπηρεσίες
συντήρησης για έως και πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας εφόσον το ΑΣΕΠ αποφασίσει να κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος
προαίρεσης, όπως αυτό περιγράφεται στη Διακήρυξη του έργου.
Τα συστατικά μέρη των εφαρμογών, που θα αναπτυχθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες
του ΑΣΕΠ στο πλαίσιο του παρόντος έργου, θα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του
ΑΣΕΠ. Για το λόγο αυτό κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στο ΑΣΕΠ
τον πηγαίο κώδικα αυτών των συστατικών μερών. Από την απαίτηση αυτή εξαιρούνται
οι εφαρμογές εκείνες που καλύπτονται από έτοιμα προϊόντα ή/και τροποποιήσεις
αυτών.

3.4. Αρχιτεκτονική
3.4.1

Προτεινόμενη αρχιτεκτονική

3.4.1.1

Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύνολο των εφαρμογών – υποσυστημάτων που
θα αναπτυχθούν ή αναβαθμισθούν σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι:
1. Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή είναι
υποχρεωτική η χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν ανεξαρτησία από
συγκεκριμένο προμηθευτή και:


ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών και
υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος,



δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία
βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα,



επεκτασιμότητα των συστημάτων και εφαρμογών,



εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών (συντηρισιμότητα
– maintainability).
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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 της λύσης που θα προσφερθεί σε web-based
περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους
«διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών με στόχο την:


επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ
των διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους,



επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά στις
διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές.

5. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου
(intranet) και του Διαδικτύου (Internet) όπου και αν αυτό απαιτείται.
6. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS)
για την ευκολία διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, τη
δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, την αυξημένη
διαθεσιμότητα του συστήματος και τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα
δεδομένα με χρήση υπηρεσιών καταλόγου συμβατών με το πρωτόκολλο LDAP V3.
Θα πρέπει να διασφαλίζονται:


ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών,



ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με
προγράμματα τρίτων,



ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας,



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

7. Τα εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών που
θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει είναι συμβατά με το σύνολο του λογισμικού
υποδομής (Web, application και database servers).
8. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την
αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.
9. Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help)
και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη.
10. Μηνύματα λαθών (error messages) στην ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των
χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς.
11. Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας,
ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών.

εμπιστευτικότητας

και

12. Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης
δεδομένων και των εφαρμογών. Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος
και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια
λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών
(user manuals).
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13. Ύπαρξη περιβάλλοντος development, test & production, ανεξάρτητα μεταξύ τους.
14. Διαδικασία αυτοματοποιημένου πλήρους refresh του test από την παραγωγή (σε
επίπεδο db και application layer) για κάθε εφαρμογή ξεχωριστά.

3.4.1.2

Λογική Αρχιτεκτονική

Το μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας που θα εφαρμοστεί θα είναι πλατφόρμα
Web n-tier. Θα πρέπει να στηρίζεται σε αρχιτεκτονική κατ’ ελάχιστον 3 επιπέδων
(3-tier architecture), η οποία περιλαμβάνει:


Το επίπεδο χρηστών (client tier / presentation tier / User Interaction), που
είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό χρήστη και την παρουσίαση των
δεδομένων. Η πρόσβαση των χρηστών στις διαθέσιμες υπηρεσίες θα είναι μέσω
μιας ενιαίας τεχνολογικά πλατφόρμας, όπου θα παρέχονται στο χρήστη
δυνατότητες ταυτοποίησης - προσωποποίησης και εξουσιοδοτημένης
πρόσβασης. Για κάθε εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζεται η σύνδεση μέσω του
ενιαίου συστήματος χρηστών του ΑΣΕΠ (κατ’ ελάχιστο μέσω του MS Active
Directory, κατά μέγιστο η χρήστη του SSO)



Το επίπεδο εφαρμογών (application tier) - επιχειρησιακής λογικής
(application / business logic tier), που ενσωματώνει τη λογική των εφαρμογών
(business logic), δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες (business rules)
που διέπουν τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής. Αφορά τα υποσυστήματα που
καλύπτουν τη ζητούμενη λειτουργικότητα (διαδικασίες και υπηρεσίες) και τα
οποία θα πρέπει να λειτουργούν σε ομοιόμορφες τεχνολογικά πλατφόρμες. Στο
επίπεδο αυτό είναι απαραίτητο τα επιμέρους υποσυστήματα να παρέχουν τη
δυνατότητα συμμετοχής σε οριζόντιες διαδικασίες ενορχήστρωσης με χρήση
τεχνολογιών web services.



Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση
δεδομένων. Αφορά τα συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφορίας
είτε αυτή αφορά transactional data (συναλλαγές), master data (πελάτης), ή
δεδομένα ανάλυσης (aggregate data). Θα πρέπει τα υποσυστήματα του
επίπεδου εφαρμογών να μπορούν να διαμοιράζονται τα κοινά μοντέλα
δεδομένων και την κοινή υποδομή δεδομένων.

Όλα τα ανωτέρω επίπεδα χτίζονται πάνω στο Επίπεδο υποδομών (Shared
Infrastructure) το οποίο αφορά τη φυσική υποδομή του συστήματος, δηλαδή τα
συστήματα υλικού και την αντίστοιχη φυσική αρχιτεκτονική αυτών όπως αυτή
περιγράφεται.
Την πλατφόρμα της λογικής αρχιτεκτονικής ολοκληρώνουν τα κατακόρυφα επίπεδα:


Επίπεδο ασφαλείας (Enterprise Security): Αφορά την υποδομή ασφαλείας
που θωρακίζει το ΠΣ, η οποία πρέπει να είναι ενιαία για όλη την αρχιτεκτονική
και να αντιμετωπίζει με συνολικό τρόπο τα θέματα ασφαλούς πρόσβασης
χρηστών, αυτοματοποιημένης απόδοσης/αναίρεσης δικαιωμάτων σε χρήστες,
κρυπτογράφησης δεδομένων, προστασίας δεδομένων από διαρροές και
εκτενούς λειτουργικότητας αναφορών για θέματα που σχετίζονται με την
ασφάλεια του συστήματος.
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Επίπεδο διαχείρισης (Enterprise Management): Αφορά την παρεχόμενη
λειτουργικότητα διαχείρισης, η οποία θα επιτρέπει στο διαχειριστή να επιβλέπει
την λειτουργία όλων των επιπέδων της αρχιτεκτονικής από ενιαίο web-based
περιβάλλον και θα μπορεί να προβαίνει σε διαχειριστικές ενέργειες αλλά και
εργασίες ανίχνευσης προβλημάτων μέσα από το περιβάλλον αυτό.



Επίπεδο ανάπτυξης (Enterprise Development): Αφορά τα εργαλεία αλλά και
πλαίσια ανάπτυξης με τα οποία θα αναπτυχθούν τα παρεχόμενα υποσυστήματα
αλλά και μέσω των οποίων η λειτουργικότητα των συστημάτων θα επεκτείνεται
επαναχρησιμοποιώντας την παρεχόμενη υποδομή στα πλαίσια της SOA
αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στην συμβατότητα των
παρεχόμενων εργαλείων με τις ώριμες, ανοικτές και ευρέως διαδεδομένες
τεχνολογίες Web Services, XML, OASIS SCA, BPEL/BPMN ή εναλλακτικά UML
κ.ά.
Το ακόλουθο σχήμα αποτυπώνει τη λογική αρχιτεκτονική των συστημάτων:

Επίπεδο Εφαρμογών

Επίπεδο Δεδομένων

Επίπεδο Ασφάλειας

Επίπεδο Διαχείρισης

Επίπεδο Ανάπτυξης

Επίπεδο Χρηστών

Επίπεδο Υποδομών

3.4.1.3

Φυσική Αρχιτεκτονική

Όσον αφορά hardware resources, αυτά θα τα παρέχει το ΑΣΕΠ είτε με βάση το
υπάρχον database layer (Oracle 11GR2 RAC) ή το υπάρχον virtualization layer (Oracle
VM). Επομένως, σε κάθε περίπτωση η λύση σε οποιοδήποτε συστατικό της, πρέπει να
είναι συμβατή με τις συγκεκριμένες υποδομές.

3.4.2

Διεπαφές χρήστη

Οι οθόνες διεπαφής χρηστών πρέπει να είναι υψηλής αισθητικής και υψηλού επιπέδου
και να διακρίνονται από βασικά χαρακτηριστικά όπως:


ευχρηστία



σαφήνεια



φιλικότητα



ομοιομορφία



λειτουργικότητα
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Κάθε οθόνη πρέπει να διαθέτει εργαλεία για την ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών
όπως:


μενού



εργαλειοθήκες (toolbars)



χάρτης πλοήγησης/ιστοτόπου (site map)



επισήμανση τρέχουσας σελίδας



συντομεύσεις (shortcuts) με χρήση κουμπιών στην οθόνη ή στο πληκτρολόγιο

Οι διεπαφές θα παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους χρήστες μέσω
λειτουργιών όπως:


μηνύματα στην οθόνη, τα οποία θα επιτρέπουν την επέμβαση του χρήστη:


μηνύματα σφάλματος: αναφέρονται είτε σε σφάλματα της εφαρμογής,
είτε σε σφάλματα λόγω χειρισμού και προσδιορίζουν σαφώς το
πρόβλημα, την αιτία και τον τρόπο επίλυσης. Η ενέργεια που εκτελείται
διακόπτεται μέχρι τη διόρθωση του σφάλματος.



προειδοποιήσεις: αναφέρονται είτε σε επουσιώδεις εσφαλμένες
ενέργειες/παραλείψεις οι οποίες δεν οδηγούν απαραίτητα σε διακοπή
της λειτουργικότητας, είτε σε επιβεβαίωση ενεργειών του χρήστη (πχ
διαγραφή αρχείου). Μέσω κατάλληλων επιλογών ο χρήστης επιλέγει τη
διακοπή ή όχι της ενέργειας που εκτελείται.



πληροφορίες/οδηγίες: αναφέρονται στην παροχή γενικότερων
πληροφοριών σχετικά με την εκάστοτε λειτουργικότητα ή σε πιο ειδικές
οδηγίες κατά την εκτέλεση κάποιας ενέργειας. Δεν προκαλούν διακοπή
της ενέργειας που εκτελείται.



μηνύματα επιβεβαίωσης: αναφέρονται στην επιβεβαίωση της
εκτέλεσης/ολοκλήρωσης μίας ενέργειας (πχ καταχώρηση εγγραφής,
μεταβολή στοιχείων, κλπ).



οθόνες με οδηγίες (wizards) για την σταδιακή εκτέλεση συγκεκριμένων
ενεργειών



όπου είναι εφικτό, συμπλήρωση πεδίων με προκαθορισμένες τιμές, παροχή
combo boxes/drop down lists για την επιλογή τιμών, παροχή πρότασης
συμπλήρωσης πεδίου βάσει των χαρακτήρων που έχουν πληκτρολογηθεί και
του είδους/περιεχομένου του πεδίου, παροχή οδηγιών σε κάθε πεδίο για τη
ορθή της καταχώρησης δεδομένων, κλπ

Οι διεπαφές πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο που θα επιτρέπει τη χρήση των
εφαρμογών και από χρήστες με μικρό βαθμό εξοικείωσης με πληροφοριακά
συστήματα.
Επιθυμητό είναι να παρέχεται στους χρήστες δυνατότητα αναδιάταξης στοιχείων των
οθονών (πχ θέση αντικειμένων, σειρά εμφάνισης στηλών, σειρά ταξινόμησης σε λίστες,
προθήκη/αφαίρεση προαιρετικών επιλογών αρχικής οθόνης), ώστε να επιτρέπεται η
προσαρμογή στις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη.
Η γλώσσα διεπαφής είναι η ελληνική. Οι αναφορές εξωτερικού περιβάλλοντος θα
παρέχονται και στην αγγλική.
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Οι οθόνες των εφαρμογών πρέπει να παρουσιάζουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
ομοιομορφία (πχ χρώμα, logos, μενού, εργαλειοθήκες, διατήρηση ονομασίας πεδίων
και κουμπιών) ώστε να παρέχεται στους χρήστες ένα ομογενοποιημένο περιβάλλον
εργασίας.
Οι ιστοσελίδες του ΠΣ πρέπει να ακολουθούν τις αρχές του responsive design, ώστε
να είναι προσαρμόσιμες σε κάθε είδος οθόνης (Η/Υ, tablet, κινητό τηλ, κλπ).
Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει σε ποιο σημείο της εφαρμογής βρίσκεται κάθε στιγμή.
Επίσης πρέπει να του παρέχεται η δυνατότητα εύκολης μετάβασης σε άλλες οθόνες
(πχ μέσω μενού) καθώς και δυνατότητα αποσύνδεσής του από το σύστημα.
Κατά την καταχώρηση των δεδομένων, πρέπει να παρέχονται μηχανισμοί ελέγχου της
εγκυρότητας και της πληρότητας των στοιχείων που καταχωρούνται, με ταυτόχρονη
επισήμανση σφαλμάτων ή επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης ενέργειας

3.4.3

Κανόνες Προσβασιμότητας

Όλες οι ιστοσελίδες του ΠΣ πρέπει να είναι συμβατές με τις προδιαγραφές
προσβασιμότητας που ορίζονται στον ν. 4591/2019 (Α’ 19), με τον οποίο
ενσωματώνεται στην Ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα
των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των Οργανισμών του
Δημόσιου Τομέα, και το λοιπό σχετικό νομικό πλαίσιο, το οποίο δημοσιεύεται και στην
ιστοσελίδα του Μητρώου Δημόσιων Ιστοτόπων και Εφαρμογών (ΜΗΔΙΣΕΦ) στο σημείο
https://mhdisef.ydmed.gov.gr/regulatory-framework.php .
Ως συνέπεια του παραπάνω, οι ιστοσελίδες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του ΠΣ
πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της πιο πρόσφατης έκδοσης του προτύπου
ΕΝ 301 549 για την προσβασιμότητα https://mhdisef.ydmed.gov.gr/uploads/
en_301549v020102p.pdf και ιδιαίτερα τις απαιτήσεις των κεφαλαίων 5, 9, 10 και 11.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση του ΕΝ 301 549
(v2.1.2 2018-08), οι ιστοσελίδες πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις
προσβασιμότητας που ορίζονται από το Web Accessibility Initiative Guidelines (WCAG)
2.1 AA.
Οι ιστοσελίδες του ΠΣ πρέπει να ανταποκρίνονται στις τέσσερις βασικές αρχές
προσβασιμότητας:


αντιληπτικότητα: το περιεχόμενο και οι διεπαφές παρουσιάζονται με τρόπο που
να γίνεται αντιληπτός από όλους τους χρήστες



χρηστικότητα: η πλοήγηση και οι διεπαφές είναι εύχρηστα για όλους τους
χρήστες



κατανοησιμότητα: το περιεχόμενο και οι διεπαφές γίνονται κατανοητά από
όλους τους χρήστες



στιβαρότητα: το περιεχόμενο είναι στιβαρό ώστε να ερμηνεύεται αξιόπιστα από
όλους τους χρήστες και από πράκτορες χρηστών και υποστηρικτικές
τεχνολογίες

Δεδομένων των παραπάνω, ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων του ΠΣ πρέπει να ικανοποιεί
κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:


δομή text-oriented



ιεραρχημένη δομή
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ευανάγνωστο και προβλέψιμο περιεχόμενο



απλουστευμένη διάταξη

Επιπλέον, οι ιστοσελίδες πρέπει να προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους εμφάνισης και
αλληλεπίδρασης των χρηστών με την οθόνη όπως για παράδειγμα


δυνατότητες προσαρμογής της εμφάνισης, όπως για παράδειγμα δυνατότητα
αυξομείωσης μεγέθους οθόνης/χαρακτήρων (min 200%), δυνατότητα
εφαρμογής υψηλής αντίθεσης, δυνατότητα επιλογής γραμματοσειράς,
δυνατότητα προσαρμογής του ήχου όπως για παράδειγμα παύση μετάδοσης ή
αυξομείωση του ήχου



εναλλακτική μετακίνηση μεταξύ πεδίων και σελίδων μέσω αποκλειστικής
χρήσης πληκτρολογίου με εμφανή σήμανση της θέσης του κέρσορα κάθε
στιγμή και με αποφυγή «παγίδων» (loops)



πολλαπλή/εναλλακτική σήμανση στοιχείου (πχ χρήση ιδιαίτερου χρώματος και
ταυτόχρονα τίτλου για τα button καταχώρησης)



δυνατότητα εμφάνισης υποτίτλων/λεζάντων/λεκτικής
περίπτωση (μη σύγχρονου) οπτικού υλικού



περιγραφικό κείμενο/περίληψη για κάθε στοιχείο που δεν είναι κείμενο ή
παρουσιάζει πολύπλοκη πληροφορία



ορθολογική μετακίνηση στην οθόνη και επισήμανση σχέσεων (πχ links προς
εξωτερικό περιεχόμενο)



επισήμανση λαθών ή ακύρωσης πράξης και βοήθεια στην αποφυγή τους (πχ
από λάθος θέση του κέρσορα ή από μικρό διάστημα αναμονής για επικύρωση
μίας πράξης) κα.

περιγραφής

σε

Για την κάλυψη των απαιτήσεων προσβασιμότητας η σύνταξη του κώδικα πρέπει να
γίνει με τρόπο που να επιτρέπει αναγνωρισιμότητα, αναγνωσιμότητα και
αλληλεπίδραση
από
προϊόντα
(πράκτορες)
και
λογισμικό
υποστήριξης
προσβασιμότητας (accessibility user agents and assistive technologies). Ενδεικτικά και
όχι εξαντλητικά αναφέρονται: χρήση επεξηγηματικών ετικετών στα πεδία/στοιχεία,
χρήση τίτλων, περιγραφή εικόνων, επισήμανση γλώσσας, επισήμανση τύπου πεδίων /
blocks, κα.
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να αναφέρουν σαφώς στην προσφορά τους τις
απαιτήσεις προσβασιμότητας που καλύπτει η προτεινόμενη λύση, με αναφορά στις
σχετικές απαιτήσεις του προτύπου EN 301 549, τον τρόπο και το βαθμό ανταπόκρισης
σε κάθε μία από αυτές.
Κατά τη Φάση Ανάλυσης και Σχεδιασμού, θα εξειδικευτούν οι προδιαγραφές
προσβασιμότητας του ΠΣ, βάσει του προτύπου ΕΝ 301 549 και ο τρόπος ανταπόκρισης
σε αυτές.

3.4.4
3.4.4.1

Διαχείριση χρηστών
Χρήστες

Οι χρήστες των επιμέρους συστημάτων διακρίνονται στις παρακάτω βασικές
κατηγορίες:
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- Διαχειριστές: Αφορά σε στελέχη του ΑΣΕΠ με εξειδικευμένη γνώση του συστήματος
με αντικείμενο την διαχείριση των συστημάτων και του λογισμικού υποδομής και στόχο
την αδιάλειπτη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Η πρόσβαση των
χρηστών αυτών δεν θα είναι ανώνυμη.
- Απλοί Χρήστες: Αφορά σε υπαλλήλους του ΑΣΕΠ, που θα έχουν πρόσβαση σε
συγκεκριμένο υποσύστημα σχετικά με το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους. Η
πρόσβαση των χρηστών αυτών δεν θα είναι ανώνυμη.
- Εξωτερικοί Χρήστες –Πολίτες: Πρόκειται για πολίτες, οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα
πρόσβασης στο «Σύστημα με Τεστ προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών» και η
πρόσβαση των χρηστών αυτών θα είναι ανώνυμη καθώς και στο «Σύστημα
αξιολόγησης και επιλογής στελεχών της δημόσιας διοίκησης» όπου η πρόσβαση των
χρηστών αυτών δεν θα είναι ανώνυμη.

3.4.5

Ανοιχτά συστήματα

Το ΠΣ θα αναπτυχθεί βάσει «ανοιχτών» προτύπων, με σκοπό να είναι όσο το δυνατόν
πιο εύκολη και λιγότερο κοστοβόρα η παρέμβαση στην προσφερόμενη λειτουργικότητα
και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών και στην ολοκλήρωσή τους με
τρίτα συστήματα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην
εφαρμογή ιεραρχικά δομημένων αρχιτεκτονικών και στη χρήση προτύπων για την
ανάπτυξη των διεπαφών.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει επιπλέον να επιτρέπει την επέκταση των
εφαρμογών τόσο οριζόντια (επιπλέον λειτουργικότητα), όσο και κάθετα (επικοινωνία
με τρίτα συστήματα, αριθμός χρηστών, όγκος δεδομένων, κα). Για το λόγο αυτό πρέπει
κατά την ανάπτυξη να προτιμηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η χρήση ευρέως
αναγνωρισμένων και διαδεδομένων προτύπων, τεχνολογιών και προϊόντων.
Το σύστημα πρέπει να είναι δομημένο και διαιρούμενο, ορίζοντας σαφώς τα όρια κάθε
συστατικού μέρους (βάσεις δεδομένων, εφαρμογές, κα) και μην επιτρέποντας
υπερκαλύψεις.
Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, πρέπει να προκρίνεται η χρήση πολυστρωματικών
(N-tier) αρχιτεκτονικών η οποία θα ενισχύει την προσαρμοστικότητα και την
επεκτασιμότητα του συστήματος.

3.5. Λειτουργικές Ενότητες
3.5.1

Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής στελεχών της δημόσιας
διοίκησης

3.5.1.1

Υφιστάμενη κατάσταση

Το ΑΣΕΠ, ως αρμόδιος φορέας, για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της
διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής στελεχών δημόσιας διοίκησης, των Υπηρεσιακών
Γραμματέων και των Γενικών Δ/ντών των Υπουργείων, στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 4622/2019, άρθρο 36, (επιλογή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων),
αλλά και του ν. 4590/2019 άρθρο 40 (Λειτουργία ΕΙΣΕΠ) είναι υπεύθυνο για την
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καταχώριση των σχετικών ηλεκτρονικών αιτήσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων
αυτών.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις όλων των διαδικασιών του ΑΣΕΠ βασίζονται σε πρότυπα
αιτήσεων. Τα πρότυπα αιτήσεων αποτελούνται από όλα τα πεδία που μπορεί να έχει
κάθε τύπος διαγωνισμού. Το κάθε πεδίο στο πρότυπο ακολουθεί τους κανόνες που
ορίζει το αντίστοιχο πεδίο που έχει οριστεί στο εσωτερικό μας σύστημα ΟΠΣ, με
σκοπό να μεταφερθεί μετά την υποβολή στην αντίστοιχη θέση. Για κάθε διαγωνισμό
δημιουργούνται μια ή περισσότερες αιτήσεις (κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κ.ά.) με βάση
κάποιο πρότυπο. Η εφαρμογή η οποία υποστηρίζει την παραπάνω διαδικασία είναι
προσβάσιμη μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Οι διαχειριστές της εφαρμογής
μπορούν να σχεδιάσουν πρότυπα και να δημιουργήσουν αιτήσεις βάσει αυτών.
Αναλυτικότερα, στο ΟΠΣ η αίτηση είναι σε παραμετρική μορφή και καθορίζεται από το
πρότυπο αίτησης που ορίζεται για κάθε διαγωνισμό. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό
σχεδιάζεται και η αντίστοιχη ηλεκτρονική αίτηση. Το πρότυπο αίτησης αποτελείται από
ένα σύνολο ομάδων πεδίων, με δυνατότητα ορισμού και νέων ομάδων. Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν και χρησιμοποιούνται οι εξής ομάδες:


Τίτλοι Σπουδών



Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (σύμφωνα με την προκήρυξη)



Βαθμολογούμενα προσόντα



Ιδιότητες



Θέσεις προτίμησης

Κάθε πεδίο που ανήκει στις παραπάνω ομάδες, μπορεί να είναι απλό ή σύνθετο. Τα
τελευταία αποτελούνται από ένα σύνολο υποπεδίων. Για κάθε πεδίο ή υποπεδίο
ορίζεται ένα πλήθος μεταδεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των: τύπος πεδίου, λίστα
τιμών (σταθερή ή από view), υποχρεωτικότητα, ανώτερη/κατώτερη τιμή, κλπ. Στην
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα πεδία της
ηλεκτρoνικής αίτησης και κάποια στιγμή την οριστικοποιούν. Όταν λήξει η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων, και αφού αποδοθεί αριθμός μητρώου στις αιτήσεις, τρέχει
διαδικασία μεταφοράς ηλεκτρονικών αιτήσεων από το portal στο ΟΠΣ. Στις αιτήσεις
αυτές στο ΟΠΣ διενεργούνται μεταβολές και τρέχει έκδοση αποτελεσμάτων για
παραγωγή πινάκων διοριστέων, κατάταξης, απορριπτέων, κλπ.
Επιπλέον για κάθε ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να οριστούν:





Ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής
Ο τίτλος της αίτησης
Η προκήρυξη και η κατηγορία για την οποία θα υποβληθούν αιτήσεις
Η κατάστασή της (αίτηση με ή χωρίς δικαιολογητικά)

Κάθε πεδίο στην αίτηση έχει τα χαρακτηριστικά του, τα οποία ορίζονται παραμετρικά
και είναι τα εξής:









Τίτλος πεδίου
Πατρικό πεδίο ή όχι
Πολλαπλότητα πεδίου
Βοήθεια πεδίου στην αίτηση (αναδυόμενο μήνυμα)
Τύπος πεδίου
CSS κώδικας πεδίου
Κατηγορία προσόντος
Πεδίο με επίκληση/ σύνδεση δικαιολογητικού από το μητρώο
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Επίκληση/σύνδεση δικαιολογητικού στη πρώτη ή στην δεύτερη φάση των
αιτήσεων
Έλεγχοι πεδίου (μήκος / τιμή/ μικρότερο από /μεγαλύτερο από/regular
expression / υποχρεωτικό / επίκληση από μητρώο κλπ).

Οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν έλεγχο, να υποβάλουν και να εκτυπώσουν την
αίτηση. Επίσης υπάρχει το group των χρηστών της εφαρμογής των οποίων ο ρόλος
είναι μόνο ο έλεγχος της αίτησης.
Κατά την υποβολή της αίτησης υπάρχουν έλεγχοι σε επίπεδο πεδίου και γενικοί έλεγχοι
σε επίπεδο αίτησης. Οι έλεγχοι σε επίπεδο πεδίου ορίζονται από το εσωτερικό σύστημα
ΟΠΣ και ο χρήστης μπορεί να προσθέσει όσους επιπλέον ελέγχους θέλει και προσφέρει
η εφαρμογή. Οι γενικοί έλεγχοι της αίτησης ακολουθούν τους εσωτερικούς κανόνες
της προκήρυξης της οποίας η αίτηση υποβάλλεται.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα
προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική
αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία, καταχωρίζονται στις αντίστοιχες καρτέλες του
«Μητρώου», από τη διαδρομή: «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Μητρώο» αλλά
για διαφόρους λόγους δεν είναι πάντα ευκρινή. Τα αρχεία των παραπάνω
δικαιολογητικών επισυνάπτονται σε μορφή pdf, jpg, ή tif μεγέθους έως 2ΜΒ.
Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που διαθέτουν αρχεία μεγαλύτερα των 2MB, μπορούν
να τα χωρίσουν σε μικρότερα αρχεία μεγέθους έως 2MB έκαστο και να τα επισυνάψουν
στις αντίστοιχες εγγραφές. Σημειώνεται ότι σε κάθε εγγραφή μπορούν να
επισυναφθούν έως και τρία (3) αρχεία. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν περισσότερα
αρχεία πρέπει να προσθέσουν πλέον της μίας εγγραφής και να τα επισυνάψουν.
Η ηλεκτρονική αίτηση είναι προσβάσιμη από τους πολίτες που έχουν κάνει εγγραφή
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ. Η εισαγωγή στο σύστημα μπορεί να γίνει με 2
τρόπους, είτε με κωδικούς ΑΣΕΠ είτε με κωδικούς taxisnet. Μετά την εισαγωγή το
σύστημα παρέχει αυτόματη πρόσβαση σε όλες τις συνεργαζόμενες εφαρμογές (Single
Sign-On). Αφού εισέλθει ο πολίτης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είναι διαθέσιμες οι
εφαρμογές του μητρώου και της ηλεκτρονικής αίτησης. Στην εφαρμογή του μητρώου
ο πολίτης επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία και ανεβάζει δικαιολογητικά σε
αντίστοιχες καρτέλες (Τίτλοι σπουδών, Εμπειρία, Γνώσης Η/Υ κλπ). Στην εφαρμογή
της ηλεκτρονικής αίτησης ο πολίτης μπορεί να διαχειριστεί παλιότερες ηλεκτρονικές
του αιτήσεις, να τις εκτυπώσει και να δει ιστορικά τις ημερομηνίες και τις καταστάσεις
της κάθε αίτησης ξεχωριστά. Η δημιουργία και επεξεργασία των αιτήσεων ακολουθεί 1
ή 2 φάσεις ανάλογα τον τύπο της προκήρυξης και την διαδικασία της.
Α΄ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Ηλεκτρονική αίτηση σε μία φάση


Η ηλεκτρονική αίτηση είναι επεξεργάσιμη από όλους τους υποψηφίους οι οποίοι
συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, επικαλούνται/ συνδέουν τα
δικαιολογητικά από το μητρώο τους και υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση.
Ο υποψήφιος μπορεί να ακυρώσει, να αντιγράψει και να επεξεργαστεί εκ νέου
την αίτηση που υποβάλει. Η αίτηση μπορεί να εκτυπωθεί από τους υποψηφίους
με ή χωρίς τα συνημμένα δικαιολογητικά της.

Β΄ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Ηλεκτρονική αίτηση σε δύο φάσεις


1η Φάση. Η ηλεκτρονική αίτηση είναι επεξεργάσιμη από όλους τους υποψηφίους
οι οποίοι συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης χωρίς να
επικαλούνται/ συνδέουν δικαιολογητικά από το μητρώο και υποβάλουν την
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ηλεκτρονική αίτηση. Ο υποψήφιος μπορεί να ακυρώσει, να αντιγράψει και να
επεξεργαστεί εκ νέου την αίτηση που υποβάλει. Η αίτηση μπορεί επίσης να
εκτυπωθεί από τους υποψηφίους.


2η Φάση. Η ηλεκτρονική αίτηση είναι επεξεργάσιμη από τους υποψηφίους που
έχει ορίσει το εσωτερικό σύστημα (ΟΠΣ) και μόνο αυτοί για ορισμένες
ημερομηνίες μπορούν να επικαλεστούν/ συνδέσουν ανά συμπληρωμένο πεδίο
τα δικαιολογητικά τους από το μητρώο και να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους
αίτηση. Η αίτηση μπορεί να εκτυπωθεί από τους υποψηφίους με ή χωρίς τα
συνημμένα δικαιολογητικά της.

Κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη
περίπτωση, υπάρχουν μηνύματα ελέγχου των πεδίων που επεξεργάζεται ο υποψήφιος
αλλά και κουμπί γενικού ελέγχου για όλη την αίτηση. Μετά την οριστικοποίησή της
παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και ενημερώνεται με email ο υποψήφιος. Το κείμενο του
email είναι παραμετρικό και ορίζεται από τους διαχειριστές του συστήματος. Μετά την
ολοκλήρωση των υποβολών, οι αιτήσεις μεταφέρονται στο εσωτερικό σύστημα για
επεξεργασία.
Σε κάποιες διαγωνιστικές διαδικασίες όμως, δεν καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν
ηλεκτρονικές αιτήσεις, αλλά το ΑΣΕΠ παραλαμβάνει σε αρχείο τις αιτήσεις, το οποίο
πρέπει να εισαχθεί στο ΟΠΣ και να δημιουργηθούν οι αιτήσεις στην κατάλληλη μορφή
σύμφωνα με το εκάστοτε πρότυπο αίτησης «Μαζική εισαγωγή αιτήσεων στο ΟΠΣ». Το
αρχείο αυτό δεν μπορεί να έχει προκαθορισμένη γραμμογράφηση, αφού τα πεδία
διαφοροποιούνται ανά διαγωνισμό.
3.5.1.2

Ρόλος της εφαρμογής (solution αποτελούμενη από modules) που
θα υλοποιηθεί

Ο στόχος της εφαρμογής (solution αποτελούμενη από modules), είναι η μία πλήρως
λειτουργική αίτηση και η κατάταξη των υποψηφίων με βάση διαφορετικά κριτήρια
αξιολόγησης, αξιοποιώντας μεθόδους από τον επιστημονικό κλάδο των
πολυκριτηριακών μεθόδων υποστήριξης αποφάσεων (ή ΠΑΑ- Πολυκριτηριακή Aνάλυση
Aποφάσεων).
Θα πρέπει να είναι μία web based εφαρμογή απόλυτα συμβατή με τη βάση δεδομένων
του ΟΠΣ. Για λόγους ασφάλειας, η εφαρμογή θα διατίθεται μόνο μέσω του ασφαλούς
πρωτοκόλλου HTTPS. Εκτός από το πλήρες web interface, το υποσύστημα θα
πρέπει να μπορεί να αξιοποιηθεί και από τρίτα συστήματα μέσω κάποιου πρωτοκόλλου
επικοινωνίας (π.χ. API, Rest web service, etc) και να δοθεί ένα πλήρως λειτουργικό
παράδειγμα κλήσης και εμφάνισης κατάταξης από το υπάρχον database layer (PL/SQL
code). Οι παράμετροι και το αποτέλεσμα θα οριστικοποιηθούν στη μελέτη εφαρμογής
αλλά θα είναι τουλάχιστον


παράμετροι εισόδου: μέθοδος, παράμετροι μεθόδου, κριτήρια, βάρη κριτηρίων,
εναλλακτικές τιμές πίνακα απόδοσης
 αποτέλεσμα: κατάταξη εναλλακτικών και βαθμολογία.
Για κάθε εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζεται η σύνδεση μέσω του ενιαίου συστήματος
χρηστών του ΑΣΕΠ (κατ’ ελάχιστο μέσω του MS Active Directory, κατά μέγιστο η χρήση
του SSO). Αναφορικά με την τεχνική υποδομή (hardware resources), τα υφιστάμενα
(database layer Oracle 11GR2 RAC και virtualization layer Oracle VM) πρέπει να είναι
συμβατά με την εφαρμογή που θα υλοποιηθεί. Είναι επιθυμητό να αξιολογηθεί και να
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τεκμηριωθεί η χρήση των τεχνολογιών microservices, containerization, Oracle APEX.
Ο χρόνος απόκρισης οποιασδήποτε λειτουργικότητας της εφαρμογής δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 1 sec. Επίσης στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής θα προταθούν από
τον υποψήφιο ανάδοχο 5 τουλάχιστον πολυκριτηριακές μέθοδοι (π.χ. Simple Additive
Weighting, Electre, AHP, Promethee, TOPSIS) και παραλλαγές αυτών (εφόσον κάνουν
ranking), με παρουσίαση των πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων καθώς και ένα
προτεινόμενο interface (mockup screens).
Επιπρόσθετα απαιτείται η ύπαρξη μηχανισμού για «Μαζική εισαγωγή αιτήσεων στο
ΟΠΣ», με παραμετρικότητα στη γραμμογράφηση του αρχείου – ώστε να είναι δυνατό,
για κάθε νέο πρότυπο αίτησης που δημιουργείται στο ΟΠΣ, να ορίζεται νέα
παραμετροποίηση (ορίζοντας το mapping μεταξύ πεδίων του αρχείου και πεδίων στην
αίτηση) και έτσι να υποστηρίζεται μια νέα γραμμογράφηση αρχείου. Για τον σκοπό
αυτό, πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω οθόνες:
 Οθόνη ορισμού νέας γραμμογράφησης αρχείου, με βάση συγκεκριμένο
πρότυπο αίτησης και με απευθείας άντληση και επιλογή ομάδων, πεδίων,
υποπεδίων του προτύπου, και των μεταδεδομένων τους. Για ένα πρότυπο
αίτησης θα είναι δυνατός ο ορισμός περισσοτέρων της μίας γραμμογράφησης
αρχείων.
 Οθόνη εισαγωγής αρχείου αιτήσεων σύμφωνα με ορισμένη γραμμογράφηση
(από το προηγούμενο βήμα), για συγκεκριμένο διαγωνισμό και κατηγορία
προσωπικού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αιτήσεων στο ΟΠΣ. Ο μηχανισμός
εισαγωγής αιτήσεων θα πρέπει να διενεργεί ελέγχους στα δεδομένα προς
εισαγωγή, σύμφωνα με τη δομή των ομάδων και τα μεταδεδομένα των πεδίων.
Οι αιτήσεις, πριν αποθηκευτούν οριστικά στο ΟΠΣ, θα πρέπει να αποθηκεύονται
σε ένα ενδιάμεσο χώρο, ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, και μέχρι να
επιβεβαιωθεί η ορθότητά τους.
Τα στοιχεία των αιτήσεων μπορεί να περιέχονται σε περισσότερα του ενός αρχεία,
ενδεικτικά οι προτιμήσεις, με τα προσόντα ανά θέση, που είναι περισσότερες από μία
για κάθε αίτηση. Επίσης και άλλα στοιχεία όπως οι τίτλοι σπουδών. Τελικά, τα δεδομένα
θα αποθηκεύονται στους πίνακες της βάσης δεδομένων του ΟΠΣ που έχουν οριστεί για
αυτόν τον σκοπό και θα συνδέονται και με το μητρώο υποψηφίων, εφόσον υπάρχει
και αυτή η πληροφορία. Πρέπει να είναι δυνατή η εισαγωγή περισσοτέρων του ενός
αρχείου ανά διαγωνισμό, πιθανό και ανά κατηγορία προσωπικού.

3.5.1.3

Λειτουργίες εφαρμογής

Οι λειτουργικότητες που πρέπει να έχει η ηλεκτρονική αίτηση των στελεχών δημόσιας
διοίκησης θα πρέπει να είναι οι υπάρχουσες και επιπλέον:
 Μαζική εκτύπωση αιτήσεων με κριτήρια (από τους διαχειριστές)
 Παραμετρικοί έλεγχοι σε επίπεδο αίτησης. Να ορίζουν οι διαχειριστές ελέγχους
ανά τύπο προτύπου αίτησης / προκήρυξης / κατηγορία/ τιμή πεδίου ή πεδίων
κατά την οριστικοποίηση της αίτησης.
 Να μπορεί ο διαχειριστής του σχεδιαστικού να προσθέσει κουμπί δίπλα σε κάθε
πεδίο το οποίο θα καλεί μια συνάρτηση με παραμέτρους (id αίτησης, τιμή
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πεδίου) και θα επιστρέφει ένα αποτέλεσμα, είτε σε μορφή μηνύματος, είτε
ενημερώνοντας κάποιο ή κάποια πεδία της αίτησης.
 Οι έλεγχοι να ορίζονται ως απαγορευτικοί ή προειδοποιητικοί για την υποβολή
της αίτησης.
 Συνδυαστικοί έλεγχοι σε επίπεδο πεδίων αίτησης (για παράδειγμα αν ένα πεδίο
έχει τιμή τότε ένα άλλο πεδίο είναι υποχρεωτικό).
 Εμφάνιση ή απόκρυψη πεδίων/ενοτήτων με βάση κάποια συνθήκη.
 Ορισμός αρχικών τιμών για κάθε πεδίο.
 Ορισμός για κάθε πεδίο συγκεκριμένου μηνύματος λάθους που θα επιστρέψει
όταν δεν ισχύει η συνθήκη ελέγχου.
 Να προστεθούν στις ιδιότητες των πεδίων οι δυναμικές λίστες τιμών με
δυνατότητα αναζήτησης.
 Να προστεθούν στις ιδιότητες των πεδίων «check box» πεδία.
 Να προστεθούν στις ιδιότητες των πεδίων «text area» πεδία.
 Κατά τη μεταφόρτωση των ηλεκτρονικά σαρωμένων αρχείων στις καρτέλες του
Μητρώου το σύστημα ευκρίνειας εγγράφων θα πρέπει να ελέγχει την ότι το
έγγραφο είναι αναγνώσιμο σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση
που το έγγραφο είναι θολό ή μη αναγνώσιμο πρέπει να απορρίπτεται η
μεταφόρτωση και ταυτόχρονα να ενημερώνεται ο χρήστης προκειμένου να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διορθώσει τη σάρωση (π.χ.
api το οποίο να το ενσωματώσουμε στο site μας και να γίνεται επιτόπου ο
έλεγχος).
Η βασική λειτουργικότητα της αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει:
 Επιλογή μεθόδου
 Υποστήριξη Group Decision Making όπου χρειάζεται
 Ορισμό παραμέτρων μεθόδου (κατώφλι συμφωνίας, κατώφλι προτίμησης κλπ)
με βάση την ανάλυση απαιτήσεων
 Ορισμό κριτηρίων, είτε με βάση τη συνέντευξη (εκπαίδευση, επαγγελματική
εμπειρία, συμπεριφορά κλπ) είτε με βάση τα αντικειμενικά προσόντα (βαθμός
πτυχία, μήνες προϋπηρεσίας κλπ) και ορισμό των βαρών των κριτηρίων αυτών
 Ορισμό εναλλακτικών (υποψήφιοι) μέσω διασύνδεσης με τα στοιχεία των
αιτήσεων και του μητρώου των υποψηφίων
 Εκτέλεση μεθόδου με δυνατότητα ελέγχου των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων
ανάλογα με τη μέθοδο (π.χ. κανονικοποιημένος πίνακας απόδοσης)
 Εμφάνιση συνολικής εικόνας αποτελεσμάτων κατάταξης και δυνατότητα
αποθήκευσης, διαγραφής και γενικότερα διαχείρισής τους
 Δυνατότητα συγκρίσεων αποτελεσμάτων με
(τουλάχιστον εφόσον οι εναλλακτικές είναι κοινές)

διαφορετικές

μεθόδους

 Δυνατότητα what if analysis (π.χ. τί θα συμβεί στην κατάταξη αν το βάρος του
τάδε κριτηρίου μειωθεί στο μισό)
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Τέλος, θα πρέπει όλες οι ενέργειες των χρηστών όπως εισαγωγή αρχείου αιτήσεων
κ.λπ. να καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (log file διαβάθμιση 3 επιπέδων : none,
summary, verbose), με όλα τα συνοδευτικά στοιχεία, και το αρχείο των αιτήσεων να
αποθηκεύεται σε κεντρικό σημείο (π.χ. στο document management σύστημα του
ΑΣΕΠ) για περαιτέρω αναφορά. Για παράδειγμα, για κάθε διαδικασία θα πρέπει να
φαίνεται ποιος χρήστης έκανε μια ενέργεια, ποια ενέργεια ήταν αυτή και πότε έγινε.

3.5.1.4

Χρήστες εφαρμογής

Εσωτερικοί Χρήστες
Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 ομάδες χρηστών:
1. Διαχειριστής με πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και λειτουργικότητες
2. Χρήστης αυξημένων δικαιωμάτων που θα μπορεί να εκκινεί και να διαχειρίζεται
ολόκληρη τη διαδικασία, όπως περιγράφεται παραπάνω
3. Χρήστης που θα συμμετέχει απλά σε διαδικασία και θα εισάγει δεδομένα με
βάση τα δικαιώματα που του έχει δώσει ο Χρήστης αυξημένων δικαιωμάτων
4. Read-only χρήστης που θα μπορεί μόνο να δει αποτελέσματα και εφόσον του
έχει δοθεί το δικαίωμα από τον Χρήστης αυξημένων δικαιωμάτων
Εξωτερικοί Χρήστες - Πολίτες
3.5.1.5

Δεδομένα που διαχειρίζεται



Στοιχεία φορέων



Στοιχεία υποψηφίων



Στοιχεία διαγωνισμού (ειδικοτήτων, απαιτούμενων προσόντων κ.ά.)

3.5.1.6

Ροή διαδικασίας

Έκδοση αποτελεσμάτων και παραγωγή πινάκων/εκτυπώσεων στο ΟΠΣ:


Διαγωνισμός ΑΣΕΠ όπου οι υποψήφιοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις και
δικαιολογητικά και πρέπει να γίνει η αξιολόγησή τους



Εισαγωγή Διαγωνισμού στο ΟΠΣ



Ορισμός προτύπου ηλεκτρονικής αίτησης ή
Ορισμός γραμμογράφησης αρχείου για «Μαζική εισαγωγή αιτήσεων στο ΟΠΣ»



Ορισμός προτύπου βαθμολόγησης



Έλεγχος ορθότητας δεδομένων και δημιουργία αιτήσεων στο ΟΠΣ



Μεταφορά ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΟΠΣ ή
Παραλαβή αρχείου/ων αιτήσεων και «Μαζική εισαγωγή αιτήσεων στο ΟΠΣ»



Έκδοση αποτελεσμάτων και παραγωγή πινάκων σύμφωνα με το πρότυπο
βαθμολόγησης. Για κάθε θέση, το ΟΠΣ βγάζει μία πρώτη κατάταξη των
υποψηφίων με βάση ένα απλό ενιαίο πρότυπο.
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Παραγωγή εκτυπωτικών, όπως απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, πριν τη
διεξαγωγή συνεντεύξεων όπως πίνακες κατάταξης, απορριπτέων, ανώνυμων
απορριπτέων, δεκτών κ.ά.



Εισαγωγή στοιχείων υποψηφίων από ΟΠΣ στο ΣΔΣ με αυτόματη διαδικασία



Στο ΣΔΣ έχουν οριστεί τα μέλη της επιτροπής και οι θέσεις για τις οποίες
αξιολογούνται οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι



Για κάθε μέλος της επιτροπής έχει δημιουργηθεί ένας χρήστης στο ΠΑΑ
σύστημα



Η κατάταξη αυτή φορτώνεται (αυτόματα αν είναι δυνατόν, αλλιώς με το χέρι
ένα-ένα τα στοιχεία) στο ΠΑΑ σύστημα (υποψήφιοι ως εναλλακτικές,
βαθμολογούμενα κριτήρια και τιμές τους για κάθε υποψήφιο)



Η επιτροπή αποφασίζει, για τους υποψηφίους μιας θέσης, να τρέξει (ή όχι)
κατάταξη με βάση κάποια από τις πολυκριτηριακές μεθόδους (αφού ο χρήστης
του συστήματος ΠΑΑ περάσει τις κατάλληλες παραμέτρους της μεθόδου)



Η επιτροπή συγκρίνει τις κατατάξεις και επιλέγει μία κατάταξη την οποία και
«στέλνει» στο ΣΔΣ ώστε να δρομολογήσει τη διαδικασία συνεντεύξεων



Όταν επιλεγούν οι υποψήφιοι για συνέντευξη στο ΣΔΣ, αποστέλλονται στο ΠΑΑ



Διεξαγωγή συνεντεύξεων και αποτύπωση βαθμολογιών στο ΣΔΣ. Ο χρήστης
του συστήματος ΠΑΑ, ορίζει την ομάδα κριτηρίων (και τα βάρη τους) με βάση
την οποία θα γίνει η αξιολόγηση της συνέντευξης, για τη συγκεκριμένη ομάδα
υποψηφίων (εναλλακτικών). Η επιλογή αυτή θα μπορεί να γίνει είτε επιλέγοντας
κάθε κριτήριο ξεχωριστά, είτε επιλέγοντας μια έτοιμη ομάδα κριτηρίων (με
έτοιμα βάρη που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν) δίνοντας τη δυνατότητα
να γίνονται προσθήκες/ διαγραφές.



Ενημέρωση αιτήσεων ΟΠΣ με τις βαθμολογίες των συνεντεύξεων, είτε ανά
θέση είτε συνολικά για την αίτηση. Στο σύστημα ΠΑΑ «ανοίγει» οθόνη, για κάθε
μέλος της επιτροπής ώστε να περάσει τη βαθμολογία για κάθε υποψήφιο, σε
κάθε κριτήριο, μαζί με κάποιο σχόλιο αν χρειάζεται. Αυτή η οθόνη να είναι και
στο ΣΔΣ (εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ώστε τα μέλη της επιτροπής να
περνάνε τη βαθμολογία από το κινητό τους). Ο χρήσης επιλέγει την
πολυκριτηριακή μέθοδο (είτε απευθείας στη λογική του Group Multi-Criteria,
είτε αφού βγει ένας μέσος όρος των βαθμολογιών των μελών ανά κριτήριο
ώστε να εφαρμοστεί απλή πολυκριτηριακή μέθοδος).



Έκδοση αποτελεσμάτων και παραγωγή πινάκων σύμφωνα με το πρότυπο
βαθμολόγησης. Εκτέλεση μεθόδου και δημιουργία κατάταξης υποψηφίων.



Μεταφορά αποτελεσμάτων από το σύστημα ΠΑΑ στο ΣΔΣ



Παραγωγή εκτυπωτικών, όπως απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, μετά και τη
διεξαγωγή συνεντεύξεων. Παραγωγή τουλάχιστον των πινάκων διοριστέων,
απορριπτέων, ανώνυμων απορριπτέων, κατάταξης, δεκτών, κληθέντων σε
συνέντευξη και μη προσελθόντων κ.ά.

Κατά την ανάλυση απαιτήσεων θα προταθούν από τον ανάδοχο όσο το δυνατό
περισσότερα κριτήρια που θα σχετίζονται με όλα τα πιθανά χαρακτηριστικά που
λαμβάνονται υπόψιν κατά την αξιολόγηση ενός υποψηφίου. Αυτά θα αξιολογηθούν
από το ΑΣΕΠ ώστε να προκύψει το τελικό σύνολο (pool) κριτηρίων. Με βάση αυτό το
«pool» κριτηρίων θα μπορεί να καθοριστεί ομάδα κριτηρίων η οποία θα περιλαμβάνει
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κριτήρια για συγκεκριμένη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης και για τα οποία θα
ισχύει, κατά το δυνατό, ότι αποτελούν συνεπή οικογένεια κριτηρίων (π.χ. δεν είναι
επικαλυπτόμενα). Τα βάρη των κριτηρίων θα μπορούν να οριστούν από το χρήστη
αλλά θα μπορούν να προκύψουν και εφαρμόζοντας κάποια αντίστοιχη πολυκριτηριακή
μέθοδο. Όπου είναι δυνατό, είναι επιθυμητό ένα wizard-like interface ώστε τα βήματα
μια διαδικασίας να είναι όσο το δυνατό πιο απλά για το χρήστη. Η συνολική εικόνα
«τρεξίματος» θα περιέχει κατ’ ελάχιστο: υποψηφίους, κριτήρια, βάρη και τιμές
κριτηρίων ανά υποψήφιο, τιμές παραμέτρων και κατάταξη.

3.5.1.7

Διασυνδέσεις

ΟΠΣ
Ηλεκτρονικό μητρώο
Εφαρμογή ηλεκτρονικών αιτήσεων
Document Management
Για κάθε εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζεται η σύνδεση μέσω του ενιαίου συστήματος
χρηστών του ΑΣΕΠ, κατ’ ελάχιστο μέσω του MS Active Directory, κατά μέγιστο η
χρήστη του SSO.
Όσον αφορά hardware resources, αυτά θα τα παρέχει το ΑΣΕΠ είτε με βάση το
υπάρχον database layer (Oracle 11GR2 RAC) ή το υπάρχον virtualization layer (Oracle
VM) οπότε σε κάθε περίπτωση, η λύση, σε οποιοδήποτε συστατικό της, πρέπει να είναι
συμβατή με τις συγκεκριμένες υποδομές.

3.5.2

Σύστημα διαχείρισης επιθεωρήσεων νομιμότητας των
προσλήψεων

3.5.2.1

Υφιστάμενη κατάσταση

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από Συμβούλους, και το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό
του ΑΣΕΠ, οι οποίοι τοποθετούνται στο Γραφείο Επιθεώρησης με απόφαση του
Προέδρου του ΑΣΕΠ ως επιθεωρητές. Αρχικά πραγματοποιείται η εισαγωγή στο
Γραφείο Επιθεώρησης ενός εγγράφου για διενέργεια ελέγχου, μέσω πρωτοκόλλου
ΑΣΕΠ, από:






τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ με εντολή για διενέργεια επιθεώρησης
κάποια Δ/νση του ΑΣΕΠ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
εσωτερικά είτε από αυτεπάγγελτο ή τακτικό έλεγχο
Δικαστική Αρχή
καταγγελία πολίτη μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ email ή
fax ή μέσω του portal www.asep.gr (Επικοινωνία-Καταγγελία)

Το έγγραφο παραλαμβάνεται, πρωτοκολλείται και αξιολογείται από το προσωπικό του
Γραφείου Επιθεώρησης. Προωθείται σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Οι επιθεωρητές
αξιολογούν το έγγραφο από πλευρά νομιμότητας και σοβαρότητας. Στο πλαίσιο αυτό
μπορεί να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία μέσω αλληλογραφίας (φυσικής ή ηλεκτρονικής)
με τις αρμόδιες υπηρεσίες/φορείς ή/και μέσω του διαδικτύου. Μετά την ολοκλήρωση
της διερεύνησης συντάσσεται σύντομο ενημερωτικό-εισηγητικό σημείωμα για τον
περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης. Εφόσον εκτιμηθεί ότι υπάρχει αντικείμενο ελέγχου
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συντάσσεται σχέδιο εντολής ελέγχου, το οποίο προωθείται από το Γραφείο
Επιθεώρησης
στο
Γραφείο
Προέδρου
ΑΣΕΠ για υπογραφή από τον Πρόεδρο και ανάθεση του ελέγχου σε επιθεωρητή.
Επιπλέον γίνεται καταγραφή σε excel χαρακτηρίζοντας το είδος της καταγγελλόμενης
και προς έλεγχο παράβασης (από drop down list ή με καταχώρηση νέου θέματος). Εάν
οι επιθεωρητές εκτιμήσουν ότι δεν υπάρχει αντικείμενο ελέγχου (αναρμοδιότητα, μη
σοβαρότητας θέματος), η υπόθεση αρχειοθετείται κατόπιν σχετικού συνοπτικού
σημειώματος του επιθεωρητή, ο οποίος ασχολήθηκε ειδικά με την υπόθεση. Μετά την
έκδοση της εντολής επιθεώρησης-ελέγχου ο αρμόδιος επιθεωρητής χρεώνεται το
φάκελο της υπόθεσης και ενημερώνεται το υφιστάμενο αρχείο excel, στο οποίο
καταγράφεται η πορεία των επιθεωρήσεων-ελέγχων. Ο επιθεωρητής, επικουρούμενος
από τον βοηθό επιθεωρητή, που του έχει ανατεθεί διενεργεί τον έλεγχο, συγκεντρώνει
και αξιολογεί τα απαιτούμενα στοιχεία. Στη συνέχεια συντάσσει την Έκθεση
επιθεώρησης-ελέγχου και την υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Έπειτα χορηγείται
αριθμός Έκθεσης επιθεώρησης-ελέγχου, που αρχίζει με τον αριθμό 1 κάθε έτους. Το
Γραφείο Προέδρου ΑΣΕΠ μεριμνά για τη γνωστοποίηση της έκθεσης στους αρμόδιους
υπουργούς και φορείς όπως ορίζεται στο άρθρο 8 πα.3 του ν. 2190/1994.
Πραγματοποιείται ηλεκτρονική και έντυπη αρχειοθέτηση του φακέλου (εισερχόμενα,
εξερχόμενα δικαιολογητικά και πόρισμα επιθεώρησης). Τέλος, το Γραφείου
Επιθεώρησης μεριμνά για την αναζήτηση και καταχώρηση σε αρχείο excel, των
στοιχείων που αφορούν στην υλοποίηση των προτάσεων των εκθέσεων. Με βάση τα
στοιχεία των επιθεωρήσεων-ελέγχων που ξεκίνησαν ή/και ολοκληρώθηκαν κάθε έτος
και των στοιχείων που αφορούν στην υλοποίηση των προτάσεων των εκθέσεων,
συντάσσεται από το Γραφείο Επιθεώρησης, σχετικό κείμενο το οποίο καταχωρίζεται ως
ειδικό κεφάλαιο στην ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ.
Σήμερα το Γραφείο Επιθεώρησης του ΑΣΕΠ χρησιμοποιεί μια υποτυπώδη ηλεκτρονική
καταγραφή (σε εφαρμογή access και αρχεία excel & word) των επιμέρους διαδικασιών
για την παρακολούθηση των καταγγελιών ή/και των εντολών επιθεώρησης, την
αναζήτηση στοιχείων, την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι η όλη
διαδικασία δεν υποστηρίζεται στην παρούσα φάση από κανένα πληροφοριακό
σύστημα. Η υφιστάμενη εφαρμογή access παράγει επτά αναφορές. Επίσης η φόρμα
καταγγελίας στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ δεν έχει τις απαραίτητες λειτουργικότητες, δεν
αναφέρει ούτε προωθείται στo email του Γραφείου Επιθεώρησης και δεν συνδέεται με
το κεντρικό πρωτόκολλο.
3.5.2.2

Ρόλος της εφαρμογής που θα υλοποιηθεί

Σκοπός της εφαρμογής είναι η εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών και λειτουργικών
διαδικασιών του Γραφείου Επιθεώρησης, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιηθεί
αποτελεσματικά η δομή του, το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό και οι υποδομές, καθώς
και να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση του έργου του Γραφείου Επιθεώρησης
(θεματολογία, στατιστικά στοιχεία, συμπεράσματα), των αποτελεσμάτων της
ελεγκτικής δράσης στους ελεγχόμενους φορείς και το βαθμό συμμόρφωσής τους με
τις προτάσεις των εκθέσεων επιθεώρησης-ελέγχου. Επίσης η προτυποποίηση των
επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών, ώστε να είναι σε θέση να απεικονιστούν
και να καταστούν διαχειρίσιμες στο πλαίσιο λειτουργίας εξειδικευμένων εφαρμογών
πληροφορικής. Κρίνεται αναγκαίο το νέο σύστημα να ενταχθεί ως νέα λειτουργικότητα
στο υφιστάμενο ΟΠΣ, με την υλοποίηση του περιβάλλοντος διαχείρισης
Επιθεωρήσεων, με σκοπό την άντληση ουσιαστικών στοιχείων άμεσα από αυτό, την
αρτιότερη οργάνωση του έργου, την πληρέστερη και ταχύτερη καταχώριση των
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στοιχείων, την οργάνωση και το συσχετισμό των διενεργούμενων από το Γραφείο
Επιθεώρησης ελέγχων.
3.5.2.3

Λειτουργίες εφαρμογής

Στα πλαίσια της εφαρμογής ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τα παρακάτω:
 Δημιουργία ηλεκτρονικής καταγγελίας στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr
φιλικής προς τους πολίτες, με κατευθυνόμενη υποβολή θεματολογίας (φίλτρα
επιλογών) και απόδοση αριθμού πρωτόκολλου στον πολίτη. H αρμόδια
Διεύθυνση, που παραλαμβάνει τις ηλεκτρονικές καταγγελίες, θα ετοιμάζει
φάκελο καταγγελίας και θα προωθεί, μέσω του Κεντρικού Πρωτόκολλου, την
καταγγελία προς το Γραφείο Επιθεώρησης για περαιτέρω διερεύνηση και
διαχείριση.
 Δυνατότητα επισύναψης των δικαιολογητικών από τους πολίτες στην
ηλεκτρονική καταγγελία και αποστολή αυτών στην εφαρμογή Επιθεωρήσεων
(π.χ. μέσω email)
 Δυνατότητα επισύναψης και τυχόν άλλων έγγραφων που σχετίζονται με την
καταγγελία (π.χ. Ανακοίνωση, Εγκριτικό, αλληλογραφία σχετική με το θέμα,
πίνακες κατάταξης, αποφάσεις ΑΣΕΠ κ.ά) στην εφαρμογή Επιθεωρήσεων από
χρήστες της εφαρμογής
 Δυνατότητα σύνδεσης εφαρμογής Επιθεωρήσεων με το Κεντρικό Πρωτόκολλο
του ΑΣΕΠ και δυνατότητα συσχέτισης όλων των εγγράφων που αφορούν την
ίδια εντολή επιθεώρησης.
 Εισαγωγή, διαχείριση/ενημέρωση των πεδίων της εφαρμογής των
Επιθεωρήσεων από τους υπάλληλους του Γραφείου Επιθεώρησης (π.χ. αριθμός,
Δήμος, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Αρμόδιο Υπουργείο, Είδος Παράβασης,
Ημ/νία Χρέωσης, ΕΕ απόφαση, αποτέλεσμα καταγγελίας, φορείς που έχουν
αναλάβει ενέργειες καταλογισμού κ.ά.).
 Διαλειτουργικότητα της εφαρμογής Επιθεωρήσεων με Δικαστήρια.
 Παραγωγή στατιστικών ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για το σύστημα
στρατηγικού σχεδιασμού του Γραφείου Επιθεώρησης. Στατιστική απεικόνιση
της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων των Επιθεωρήσεων. Ενδεικτικά η
εφαρμογή να μπορεί να δημιουργήσει τουλάχιστον τα παρακάτω reports:
 Υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν εντός του έτους: από – έως, ανά φορέα,
με αναφορά στο είδος παράβασης και το αποτέλεσμα της καταγγελίας.
 Υποθέσεις παρελθόντων ετών ανοικτές: από – έως, ανά φορέα και
επιθεωρητή.
 Υποθέσεις τρέχοντος έτους: από – έως.
 Δικαστικές υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν εντός του έτους: από – έως,
σε σχέση με συγκεκριμένη έκθεση επιθεώρησης.
 Πειθαρχικές υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν εντός του έτους: από – έως,
σε σχέση με συγκεκριμένη έκθεση επιθεώρησης.
 Καταλογιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν εντός του έτους: από – έως.
 Υποθέσεις που καταχωρήθηκαν εντός του έτους: από – έως.
Τέλος, θα πρέπει όλες οι ενέργειες των χρηστών να καταγράφονται σε αρχεία
καταγραφής (log file διαβάθμιση 3 επιπέδων : none, summary, verbose) με όλα τα
συνοδευτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, για κάθε διαδικασία θα πρέπει να φαίνεται ποιος
χρήστης έκανε μια ενέργεια, ποια ενέργεια ήταν αυτή και πότε έγινε.
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3.5.2.4

Χρήστες εφαρμογής

Πολίτες (εξωτερικοί) – Υπάλληλοι ΑΣΕΠ/Επιθεωρητές (εσωτερικοί)
3.5.2.5

Δεδομένα που διαχειρίζεται

 Στοιχεία φορέων
 Στοιχεία υποψηφίων
 Στοιχεία καταγγελλόντων (εφόσον είναι επώνυμη καταγγελία και όχι ανώνυμη)
 Στοιχεία Επιθεωρητών ΑΣΕΠ
 Στοιχεία υπαλλήλων του Γραφείου Επιθεώρησης
 Στοιχεία προκήρυξης/ανακοίνωσης (ειδικοτήτων, απαιτούμενων προσόντων
κ.ά.)
 Αποφάσεις του ΑΣΕΠ
 Αποφάσεις φορέων (ανακοινώσεις, .xls αποτελεσμάτων κ.ά.)
 Αποφάσεις Υπουργείων
 Αποφάσεις Δικαστηρίων
 Εκθέσεις Επιθεώρησης
3.5.2.6

Ροή διαδικασίας

Ο πολίτης κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής του καταγγελίας μέσω μιας εύχρηστης
και φιλικής φόρμας θα κάνει επιλογές από φίλτρα προκειμένου να καταχωρηθεί η
καταγγελία του, καθώς και τυχόν επισυναπτόμενα αυτής. Ο πολίτης λαμβάνει αριθμό
πρωτοκόλλου. Η ηλεκτρονική καταγγελία, αφού παραληφθεί από την αρμόδια
Διεύθυνση και πρωτοκολληθεί θα προωθείται στο Γραφείο Επιθεώρησης προς
διερεύνηση. Οι υπάλληλοι του Γραφείου Επιθεώρησης/βοηθοί επιθεωρητών πρέπει να
μπορούν να επισυνάψουν στην εφαρμογή Επιθεωρήσεων σχετικά έγγραφα καθώς
πραγματοποιούν τον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου που θα προωθηθεί στο
Γραφείο Προέδρου προκειμένου να δοθεί εντολή επιθεώρησης.
Από οθόνη της εφαρμογής Επιθεωρήσεων στην οποία έχουν πρόσβαση βοηθοί
επιθεωρητές και γραμματεία προέδρου, πραγματοποιείται χρέωση σε συγκεκριμένο
Επιθεωρητή, με διαθέσιμη στο ίδιο παράθυρο η πληροφορία του αριθμού των εντολών
ανά Επιθεωρητή, του αντικείμενου επιθεώρησης, του φορέα και της ημερομηνίας
τελευταίας χρέωσης. Στη συνέχεια θα πραγματοποιείται ενημέρωση του συστήματος
από τους υπαλλήλους του Γραφείου Επιθεώρησης. Τέλος θα προκύπτει το αποτέλεσμα
της επιθεώρησης με τα στοιχεία του φορέα και των παραληπτών προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η αποστολή των σχετικών εγγράφων.
Επίσης η εφαρμογή να μπορεί να δημιουργήσει τουλάχιστον τις αναφορές/ reports
που αναλύθηκαν παραπάνω.

3.5.2.7

Διασυνδέσεις

Κεντρικό πρωτόκολλο
Portal
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ΟΠΣ
Ηλεκτρονικό μητρώο

3.5.3

Σύστημα με τεστ προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών
και ενσωμάτωση της εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

3.5.3.1

Υφιστάμενη κατάσταση

Η υφιστάμενη κατάσταση του φορέα δεν περιλαμβάνει καμία εφαρμογή δοκιμασίας
προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών -τεστ- πριν την διεξαγωγή οποιασδήποτε
διαγωνιστικής διαδικασίας την οποία εποπτεύει το ΑΣΕΠ. Σε κάθε γραπτό διαγωνισμό,
η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ) μαζί με τους θεματοδότες, αποφασίζει και
οριστικοποιεί τα θέματα που θα δοθούν για εξέταση. Η εξέταση των μαθημάτων μπορεί
να γίνεται είτε με ερωτήσεις ανάπτυξης κειμένου είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων
πολλαπλών επιλογών. Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, τα θέματα, καθώς
και οι ορθές απαντήσεις αυτών (σε περίπτωση μαθημάτων που εξετάζονται με τη
μέθοδο πολλαπλών επιλογών) αναρτώνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
Τα θέματα καθώς και οι ορθές απαντήσεις αυτών υπάρχουν σε αρχεία word, pdf, jpeg
καθώς και σε έντυπη μορφή.
3.5.3.2

Ρόλος της εφαρμογής που θα υλοποιηθεί

Σκοπός της εφαρμογής είναι η προετοιμασία των πολιτών με δοκιμές προσομοίωσης
για συγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες - τεστ. Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας
την ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ εφαρμογή, θα υποβάλλονται σε
δοκιμασίες ερωτήσεων με σκοπό να αξιολογούν τις γενικές και επαγγελματικές τους
δεξιότητες και γνώσεις.
3.5.3.3

Λειτουργίες εφαρμογής

Η εφαρμογή θα παρέχει δοκιμαστικά τεστ διαγωνισμών, θέματα και ορθές απαντήσεις,
σε πολίτες με χρήση Η/Υ και συσκευών μικρών οθονών (πχ smartphones,tablets), ώστε
να δοκιμάζουν τις δεξιότητες και γνώσεις τους και να προετοιμάζονται για τις ανοιχτές
θέσεις του Δημοσίου που τους ενδιαφέρουν και περιλαμβάνουν διαγωνιστική
διαδικασία. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι ερωτήσεων, να οριστούν
οι κανόνες του τεστ και ο τρόπος βαθμολόγησης και να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία.
Επίσης πρέπει να δημιουργηθεί οθόνη καταχώρισης στην εφαρμογή των θεμάτων και
των ορθών απαντήσεων, ώστε να δημιουργηθεί μια ικανή βάση (repository)
ψηφιοποιημένων τεστ. Η καταχώρηση αφορά τα ήδη υπάρχοντα θέματα και ορθές
απαντήσεις (word, pfd, jpeg, έντυπα) αλλά και νέα που θα προκύψουν. Συγκεκριμένα
πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες:
Σχεδίαση του τεστ
 Προσαρμογή του χρώματος, του μεγέθους, του στυλ και του είδους της
γραμματοσειράς των ερωτήσεων και απαντήσεων.
 Προσαρμογή του background.
 Προσθήκη εισαγωγής πριν από το κύριο σώμα του τεστ.
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 Προσθήκη παραδείγματος (τεστ εξοικείωσης) πριν την έναρξη της δοκιμασίας.
 Προσθήκη εικόνας, ήχου και βίντεο.
 Προσθήκη μαθηματικών τύπων, εξισώσεων και μαθηματικών συμβόλων.
 Προσθήκη εφέ κίνησης στις ερωτήσεις και απαντήσεις, ρύθμιση της ταχύτητας
κίνησης και εισαγωγή χρονικής καθυστέρησης πριν από την έναρξη της κίνησης
π.χ. σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη ο διαγωνιζόμενος να δει ένα βίντεο
πριν του τεθεί η ερώτηση.
 Προσθήκη ερωτήσεων και απαντήσεων από άλλο τεστ.
Τύποι ερωτήσεων
 Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου: Η απάντηση θα πληκτρολογείται από τον πολίτη.
 Ερωτήσεις με απάντηση πολλαπλής επιλογής:
 Μία σωστή απάντηση (π.χ. Σωστή απάντηση: Α ).
 Πολλαπλή σωστή απάντηση (π.χ. Σωστή απάντηση: Α και Β).
 Περισσότερες σωστές απαντήσεις (π.χ. Σωστή απάντηση: Α ή Β).
 Ο αριθμός των πιθανών απαντήσεων μπορεί να είναι οσοδήποτε μεγάλος.
 Ερωτήσεις με απαντήσεις από λίστα. Ο αριθμός των πιθανών απαντήσεων
μπορεί να είναι οσοδήποτε μεγάλος.
 Ερωτήσεις με κάλυψη κενών. Το σύστημα θα επιτρέπει στον πολίτη να εισάγει
απαντήσεις μικρού μήκους με τη βοήθεια του πληκτρολογίου, καθώς και με
drag & drop από λίστα λέξεων/φράσεων.
 Ερωτήσεις τύπου Hot-Spot. Το σύστημα θα επιτρέπει με γραφικό τρόπο στον
πολίτη να επιλέγει μία περιοχή ή να τοποθετεί ένα σημάδι στην οθόνη.
 Ερωτήσεις τύπου Matching. Το σύστημα θα επιτρέπει στον πολίτη να
αντιστοιχεί με γραφικό τρόπο δεδομένα μιας στήλης με δεδομένα μιας άλλης
στήλης.
 Ερωτήσεις τύπου Sequence. Το σύστημα θα επιτρέπει στον πολίτη να ταξινομεί
δεδομένα με γραφικό τρόπο.

Παραμετροποίηση του τεστ
 Καθορισμός της ερώτησης που ακολουθεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα των
ήδη απαντημένων ερωτήσεων και την απόδοση του διαγωνιζόμενου (Branching
scenarios).
 Δυνατότητα πολλαπλών προσπαθειών στις ερωτήσεις του τεστ.
 Προσθήκη σχολίων και επεξηγήσεις γιατί η απάντηση είναι εσφαλμένη, ώστε οι
διαγωνιζόμενοι να κατανοούν τα λάθη τους και να βελτιώνουν την απόδοση
τους.
 Καθορισμός χρονικού ορίου ανά ερώτηση και συνολικά. Ο υπολειπόμενος
χρόνος της ερώτησης και ο συνολικός θα εμφανίζονται στην οθόνη.
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 Επισήμανση ερωτήσεων από τους διαγωνιζόμενους, σε περίπτωση π.χ. που οι
διαγωνιζόμενοι επιθυμούν να επιστρέψουν αργότερα και να ελέγξουν την
απάντηση τους.
 Τροποποίηση της σειράς των ερωτήσεων και των απαντήσεων τόσο με τυχαίο
τρόπο όσο και με δυνατότητα καθορισμένης ταξινόμησης.
 Δημιουργία ομάδων από ερωτήσεις. Επιλογή με τυχαίο τρόπο συγκεκριμένου
αριθμού ερωτήσεων από κάθε ομάδα.
 Καθορισμός της εμφάνισης των ερωτήσεων στην ίδια οθόνη (inline) ή στο
σύνολο της οθόνης (full-page).
 Δυνατότητα αρχικοποίησης των απαντήσεων στην ερώτηση (reset) καθώς και
κουμπιού επιλογής «Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ».
 Δυνατότητα μετάβασης στην επόμενη ερώτηση με αυτόματο τρόπο.
Έκδοση του τεστ
 Προεπισκόπηση του τεστ πριν την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα.
 Ανάρτηση του τεστ στην ιστοσελίδα.
 Συμβατότητα του τεστ με τους περιηγητές: Firefox, Google Chrome, Internet
Explorer.
 Πρόσβαση στο τεστ από όλες τις συσκευές (desktops, tablets και smartphones)
ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος.
 Υποστήριξη HTTPS & SSL. Προδιαγραφές και πρότυπα σύμφωνες με τις
συστάσεις του W3C.
 Επιλογή αν θα προσαρμόζεται σε όλη την οθόνη της συσκευής, ή θα έχει
καθορισμένες διαστάσεις.
 Εκτύπωση του τεστ.
 Εξαγωγή του τεστ σε Microsoft Word.
Βαθμολόγηση των απαντήσεων διαγωνιζόμενου
 Καθορισμός της βαθμολογίας κάθε ερώτησης. Η βαθμολογία μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με την απάντηση.
 Δυνατότητα αρνητικής βαθμολόγησης σε όλες τις ερωτήσεις ή σε
συγκεκριμένες από αυτές. Η αρνητική βαθμολόγηση μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με την απάντηση.
 Δυνατότητα βαθμολόγησης με βαρύτητα συγκεκριμένων ερωτήσεων.
 Καθορισμός βαθμολογίας βάσης στο τεστ.
Ανάλυση των απαντήσεων
 Αποθήκευση των απαντήσεων των διαγωνιζομένων σε server της υπηρεσίας.
Για λόγους ασφάλειας η αποθήκευση θα πρέπει να μπορεί να γίνεται και μετά
από κάθε απάντηση.
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 Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του τεστ. Η προβολή της ορθής απάντησης
μπορεί να είναι στο τέλος του τεστ, αλλά και μετά από κάθε απάντηση.
 Δυνατότητα εμφάνισης των ορθών απαντήσεων στον πολίτη στο τέλος
παραμετρικά.
 Εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε Microsoft Excel.
 Δημιουργία στατιστικών συνολικής βαθμολογίας, ανά ομάδα ερωτήσεων και
ανά ερώτηση. Τα στατιστικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα και για τους πολίτες.

3.5.3.4

Χρήστες εφαρμογής

Πολίτες (εξωτερικοί) – Υπάλληλοι ΑΣΕΠ (εσωτερικοί)
Οι εσωτερικοί χρήστες του συστήματος θα μπορούν να εκτελούν εργασίες όπως:
Επεξεργασία και καταχώρηση των θεμάτων στην βάση δεδομένων, εξαγωγή
στατιστικών, παραμετροποίηση της εφαρμογής.
3.5.3.5

Δεδομένα που διαχειρίζεται

Ψηφιακά δεδομένα που θα καλύπτουν την βάση δεδομένων των ερωτήσεων. Οι
ερωτήσεις θα πρέπει να εμπεριέχουν τις εξής μορφές:


Κείμενο (απλό ή υπερκείμενο με δυνατότητα μορφοποίησης).



Εικόνα τύπου JPG και GIF.



Ήχος τύπου WAV και MP3.



Video τύπου MKV και MP4.



Μαθηματικοί τύποι, εξισώσεις και μαθηματικά σύμβολα.



Πολυμέσα με δυνατότητα διάδρασης (πχ Shockwave Flash).



Δεδομένα εκτέλεσης των δοκιμών (πλήθος, ημερομηνία και χρονική διάρκεια
εκτελέσεων των δοκιμών).



Δεδομένα διαχείρισης (χρήστες συστήματος και ρόλοι).



Αποτελέσματα διαγωνιζομένων.

3.5.3.6

Ροή διαδικασίας

Ο εσωτερικός χρήστης του συστήματος θα σχεδιάζει τα τεστ, θα τα παραμετροποιεί,
θα καθορίζει τους κανόνες βαθμολόγησης και θα τα αναρτά στην ιστοσελίδα
κατηγοριοποιημένα ανάλογα με το θέμα τους. Στη συνέχεια ο εσωτερικός χρήστης του
συστήματος θα καθορίζει τους χρήστες που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεστ,
την ημερομηνία ενεργοποίησης από-έως των τεστ καθώς και δυνατότητα δοκιμών από
τους εσωτερικούς χρήστες. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα επιλέγουν, ανάλογα
με την κατηγορία εκπαίδευσης τους, την θεματική περιοχή που τους ενδιαφέρει και το
είδος του διαγωνισμού στον οποίο θέλουν να υποβληθούν και να εξασκούν τις
δεξιότητες τους. Θα υποβάλλονται σε δοκιμαστικά τεστ και θα ενημερώνονται για τα
αποτελέσματα του τεστ για τα οποία τα στελέχη της υπηρεσίας θα εξάγουν στατιστικά
στοιχεία κατόπιν σχετικής ανάλυσης.
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3.5.3.7

Διασυνδέσεις

Portal
ΟΠΣ

3.5.4

Σύστημα διαχείρισης συνεντεύξεων ως επέκταση/αναβάθμιση
του υφιστάμενου ΟΠΣ

3.5.4.1

Υφιστάμενη κατάσταση

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης
(π.χ. Υπηρεσιακών Γραμματέων κ.λπ.), για την οποία προβλέπεται διενέργεια
συνέντευξης, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο κανονισμός λειτουργίας του
αρμόδιου για τη διαδικασία επιλογής Συμβουλίου ή Επιτροπής, το οποίο μετά τη
συγκρότησή/ σύστασή του και τη λήξη των αιτήσεων υποβολής συμμετοχής των
υποψηφίων, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της οικείας Προκήρυξης ή Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και μετά τη σύνταξη πινάκων κατάταξης, βάσει των δηλωθέντων
στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή
(εφόσον δεν προβλέπεται εκ του νόμου η αποστολή με την αίτηση των
δικαιολογητικών των υποψηφίων), αποφασίζει την κλήτευση υποψηφίων για
υποβολή δικαιολογητικών μέσα σε καθορισμένη προθεσμία {τουλάχιστον δώδεκα
(12) για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων}, η οποία διενεργείται από τον/την
αρμόδιο/α Γραμματέα {μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και αποστολής
ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)} και ενημερωτικά μέσω σχετικού μηνύματος
(sms) στο κινητό τους τηλέφωνο}.
Περαιτέρω, διενεργείται από το Συμβούλιο ή την Επιτροπή ο έλεγχος των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, συντάσσονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και
αποκλειομένων (με το λόγο ή τους λόγους αποκλεισμού για καθέναν εξ αυτών) και
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) προς ενημέρωση των
υποψηφίων. Οι εν λόγω υποψήφιοι ενημερώνονται για την ανάρτηση των πινάκων
μέσω αποστολής σχετικού μηνύματος (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο και στη
συνέχεια, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής
τους στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.
Μετά τη λήξη υποβολής των ενστάσεων το Συμβούλιο ή η Επιτροπή εξετάζει τις
υποβληθείσες ενστάσεις και αποφαίνεται επί αυτών. Στη συνέχεια, συντάσσονται οι
οριστικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), προς ενημέρωση των υποψηφίων. Οι εν λόγω υποψήφιοι
ενημερώνονται για την ανάρτηση των πινάκων μέσω σχετικού μηνύματος (SMS)
στο κινητό τους τηλέφωνο.
Ακολούθως, το αρμόδιο Συμβούλιο ή η Επιτροπή οριστικοποιεί την ημερομηνία
διενέργειας της συνέντευξης και αποφασίζει την κλήτευση των υποψηφίων για
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συνέντευξη (ο αριθμός κληθέντων σε συνέντευξη ορίζεται είτε εκ του νόμου, είτε
με απόφαση του Συμβουλίου/ Επιτροπής). Ο/Η αρμόδιος/α Γραμματέας του
Συμβουλίου ή της Επιτροπής ελέγχει τη διαθεσιμότητα αίθουσας για τη διενέργεια
της συνέντευξης και μετά τη δέσμευση της αίθουσας, αποστέλλει Πρόσκληση του
Προέδρου του Συμβουλίου ή της Επιτροπής προς τους υποψηφίους {μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)} και ενημερωτικά μέσω σχετικού μηνύματος
(sms) στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να
απαντήσουν στο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) αν θα παραστούν στη συνέντευξη.
Αίτημα υποψηφίου για συνέντευξη σε άλλη ημέρα μπορεί -κατ’ εξαίρεση- να γίνει
δεκτό, με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου ή της Επιτροπής και μόνον
εφόσον αφορά σε αποδεικνυόμενο λόγο ανωτέρας βίας.
Ο/Η Γραμματέας του Συμβουλίου ή της Επιτροπής ενημερώνει την εταιρεία
απομαγνητοφώνησης για την ορισθείσα ημερομηνία διενέργειας συνέντευξης και
τον ακριβή αριθμό των κληθέντων υποψηφίων, προκειμένου να μεριμνήσει για την
έγκαιρη αποστολή υπαλλήλου της, στο Α.Σ.Ε.Π., που θα προβεί στην
απομαγνητοφώνηση του ηχητικού αρχείου.
Κατά το στάδιο διαμόρφωσης της αίθουσας διενέργειας των συνεντεύξεων
τοποθετούνται δύο (2) συσκευές μαγνητοφώνησης των υποψηφίων, οι οποίες
ηχογραφούν ταυτόχρονα, ώστε να διασφαλιστεί το σύνολο της συνομιλίας και στη
συνέχεια να επιλεγεί από τις δύο (2) συσκευές εκείνη με την καλύτερη ποιότητα
ήχου.
Κάθε μέλος του Συμβουλίου ή της Επιτροπής βαθμολογεί ξεχωριστά κάθε υποψήφιο
για την προσωπικότητα, την καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης και την
επικοινωνιακή του ικανότητα. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο μέσος όρος των μελών
για κάθε υποψήφιο και η τελική βαθμολογία της συνέντευξης, λαμβανομένου υπόψη
του ορισθέντος συντελεστή σταθμισμένης μοριοδότησης.
Μετά τη διενέργεια της συνέντευξης μεταφέρονται τα ηχητικά αρχεία των δύο (2)
συσκευών μαγνητοφώνησης στον τοπικό υπολογιστή του/της Γραμματέα/τέως. Στη
συνέχεια, επιλέγεται το ηχητικό αρχείο με την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου,
μεταφέρεται σε συσκευή αποθήκευσης USB και παραδίδεται στον υπάλληλο της
εταιρείας απομαγνητοφώνησης, μετά τη σύνταξη ειδικού πρωτοκόλλου παράδοσηςπαραλαβής (μεταξύ του Γραμματέα και του υπαλλήλου της εταιρείας
απομαγνητοφώνησης) όπου καταγράφεται σε αυτό η συνολική διάρκεια του χρόνου
μαγνητοφώνησης, βάσει της οποίας γίνεται και η χρέωση από την εταιρεία.
Ακολούθως, διενεργείται η απομαγνητοφώνηση του ηχητικού αρχείου και η
καταγραφή της συνέντευξης σε κείμενο (word), η οποία γίνεται σε υπολογιστές του
Α.Σ.Ε.Π. που μορφοποιούνται κατάλληλα για τον περιορισμό της πρόσβασης. Μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο παράδοσηςπαραλαβής του αρχείου κειμένου (word) (μεταξύ του υπαλλήλου της εταιρείας
απομαγνητοφώνησης και του/της Γραμματέα/τέως).
Ο/Η Γραμματέας του Συμβουλίου ή της Επιτροπής προβαίνει στην καθαρογραφή
του πρακτικού διενέργειας της συνέντευξης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η
πιστότητα του κειμένου, ελέγχει αν τα γραφόμενα συμφωνούν απόλυτα με το
περιεχόμενο του ηχητικού αρχείου.
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Τέλος, μετά την υπογραφή του πρακτικού διενέργειας της συνέντευξης συντάσσεται
ειδικό πρωτόκολλο καταστροφής ψηφιακού υλικού (μεταξύ του/της
Γραμματέα/τέως, του Προέδρου του Συμβουλίου ή της Επιτροπής και κάποιου
υπαλλήλου του Α.Σ.Ε.Π.), όπου καταγράφονται όλες οι πληροφορίες καταστροφής
του σχετικού αρχείου στους χώρους που είχε μεταφερθεί (π.χ. τοπικοί υπολογιστές,
συσκευές μαγνητοφώνησης, συσκευές αποθήκευσης USB).

3.5.4.2

Ρόλος της εφαρμογής που θα υλοποιηθεί

Ο σκοπός του έργου είναι η αποδοτική διαχείριση της διαδικασίας των συνεντεύξεων
μέσω νέων λειτουργιών όπως :


η διαχείριση πόρων για τη συνέντευξη (π.χ. αίθουσα συνεντεύξεων), ορισμός
μελών επιτροπών ανά σύνολο υποψηφίων, διαχείριση της διαθεσιμότητας
υποψηφίων και μελών επιτροπών, χρονοπρογραμματισμός συνέντευξης,
καθορισμός ραντεβού ή περιόδων συνεντεύξεων,



η καταγραφή βασικών στοιχείων, για την πλήρη παρακολούθηση της πορείας και
του 'κύκλου ζωής' της συνέντευξης, προκειμένου να συνδέεται με τη διαδικασία
υπολογισμού της συνολικής βαθμολογίας και την ηλεκτρονική έκδοση των
αποτελεσμάτων,



η μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση κάθε συνέντευξης από ειδικό λογισμικό
και αποθήκευση αυτών.

Επιπλέον η πιστή αποτύπωση της συνομιλίας της συνέντευξης των υποψηφίων, η
οποία θα διενεργηθεί με ταχύτητα, θα διευκολύνει το Συμβούλιο ή την Επιτροπή να
διαμορφώσει σαφή άποψη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την
καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης
ευθύνης, για την οποία κρίνονται.

3.5.4.3









Λειτουργίες εφαρμογής

Συμβατότητα
της
εφαρμογής
με
συσκευές
μικρών
οθονών
(πχ
smartphones,tablets). Σχεδιασμός με βάση το πρότυπο mobile-first responsive
design.
Διαδικασία ταυτοποίησης χρηστών εφαρμογής. Αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας
πλατφόρμας SSO γι’ αυτόν τον σκοπό.
Καταγραφή Μελών Επιτροπής. Διαχείριση Μελών (Εισαγωγή – Επεξεργασία –
Διαγραφή/Απενεργοποίηση). Ο αριθμός των μελών θα πρέπει να είναι
παραμετρικός. Καταγραφή σε Βάση δεδομένων των στοιχείων των μελών
επιτροπών.
Καταγραφή/Διαχείριση διαθέσιμων αιθουσών (Εισαγωγή – Επεξεργασία –
Διαγραφή/Απενεργοποίηση).
Καταγραφή/Διαχείριση υλικοτεχνικών πόρων (sd card, μικρόφωνα, συσκευές
εγγραφής κλπ).
Μεταφορά υποψηφίων του εν λόγω διαγωνισμού στο σύστημα ΣΔΣ από τη βάση
δεδομένων του ΟΠΣ και επιλογή των υποψηφίων προς συνέντευξη.
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Χρονοπρογραμματισμός συνεντεύξεων. Έλεγχος και επιλογή διαθέσιμων αιθουσών
για συνέντευξη, υλικοτεχνικού εξοπλισμού και καθορισμός ημερομηνίας. Σε
κατάσταση αναμονής (pending) η διαδικασία, μέχρι την οριστική της επικύρωση.
 Δυνατότητα αλλαγής χρονοπρογραμματισμού συνεντεύξεων (αίθουσες,
υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ημερομηνία) όσο ακόμα η διαδικασία βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής.
 Αφού γίνει ο χρονοπρογραμματισμός, δυνατότητα μαζικής αποστολής email
(ψηφιακά υπογεγραμμένων εάν απαιτείται) και sms στους υποψηφίους.
Καταγραφή της διαδικασίας.
 Δυνατότητα καταγραφής ερωτήσεων για κάθε συνέντευξη με σκοπό τη δημιουργία
ηλεκτρονικής τράπεζας ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις θα προέρχονται είτε από την
τράπεζα είτε θα καταχωρούνται κατά περίπτωση. Διαχείριση ερωτήσεων (Εισαγωγή
– Επεξεργασία – Διαγραφή/Απενεργοποίηση).
 Μαγνητοφώνηση / Αυτόματη Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης μέσω λογισμικού.
Η αυτοματοποιημένη απομαγνητοφώνηση θα πρέπει να είναι με ακριβή χρονική
αποτύπωση (σε μορφή διαλόγου) όπως αυτή μαγνητοφωνήθηκε. Καταγραφή των
Πρακτικών της συνέντευξης σε αφιερωμένο αποθηκευτικό χώρο και δυνατότητα
ψηφιακής υπογραφής τους. Διαβαθμισμένη πρόσβαση στα Πρακτικά και την
απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων από καθοριζόμενες κατηγορίες χρηστών.
Μετά από καθοριζόμενο χρονικό διάστημα η απομαγνητοφώνηση θα διαγράφεται
από τους αποθηκευτικούς χώρους.
 Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων μιας προκήρυξης, θα πρέπει να
αποθηκεύονται τα μαγνητοφωνημένα αρχεία και τα απομαγνητοφωνημένα σε
κάποιο συγκεκριμένο προστατευόμενο χώρο/μέσo για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
 Δυνατότητα εκτύπωσης πρακτικών συνέντευξης σε μορφή ψηφιακά
υπογεγραμμένων (εάν απαιτείται) PDF.
 Αξιολόγηση συνέντευξης. Κατηγορίες Αξιολογήσεων. Δυνατότητα βαθμολόγησης
με βάση την κάθε ερώτηση υποψηφίου, από κάθε μέλος της επιτροπής, είτε
συνολικά για όλες τις ερωτήσεις. Δυνατότητα βαθμολόγησης ερωτήσεων με βάση
καθοριζόμενα κριτήρια που μπορεί να καθορίζονται στην προκήρυξη, όπως π.χ. το
γνωστικό αντικείμενο. Καταγραφή της αξιολόγησης.
 Διαμόρφωση βαθμού αξιολόγησης της συνέντευξης. Δυνατότητα υπολογισμού
συνολικής βαθμολογίας με βάση το μέσο όρο των επιμέρους βαθμολογιών.
Δυνατότητα εξαγωγής επιμέρους βαθμών με βάση καθοριζόμενα κριτήρια (πχ
γνωστικό αντικείμενο). Η συνολική βαθμολογία ή οι επιμέρους βαθμοί θα
ενημερώνουν αντίστοιχα πεδία πίνακα στη βάση δεδομένων του ΟΠΣ. Η
δυνατότητα θα καθορίζεται παραμετρικά. Σύνδεση/χρήση του συστήματος ΠΑΑ.
 Δυνατότητα διόρθωσης πρακτικών συνέντευξης από εξουσιοδοτημένο χρήστη (πχ
γραμματέας). Καταγραφή και οριστικοποίηση διαδικασίας. Μετά την
οριστικοποίηση δεν θα επιτρέπεται μεταβολή των δεδομένων της συγκεκριμένης
διαδικασίας.
 Ιστορικό Συνεντεύξεων. Δυνατότητα πρόσβασης μόνο εξουσιοδοτημένων
χρηστών. Στοιχεία συνέντευξης ανά υποψήφιο (Μέλη επιτροπής, Αίθουσα, Ημ/νία
διεξαγωγής, Ερωτήσεις/Απαντήσεις, Αξιολόγηση/Βαθμολόγηση).
 Δυνατότητα αναφορών όπου αυτό απαιτείται (πχ πρακτικά συνέντευξης,
συνολική/αναλυτική
βαθμολογία
συνέντευξης,
κατάσταση
υποψηφίων
συνέντευξης συνοπτική & αναλυτική κλπ)
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Τέλος, θα πρέπει όλες οι ενέργειες των χρηστών να καταγράφονται σε αρχεία
καταγραφής (log file διαβάθμιση 3 επιπέδων : none, summary, verbose) με όλα τα
συνοδευτικά στοιχεία. Για παράδειγμα, για κάθε διαδικασία θα πρέπει να φαίνεται ποιος
χρήστης έκανε μια ενέργεια, ποια ενέργεια ήταν αυτή και πότε έγινε.

3.5.4.4

Χρήστες εφαρμογής

 Υπάλληλοι ΑΣΕΠ(εσωτερικοί) - δεν υπάρχουν εξωτερικοί
 Διαχειριστής
 Χρήστης
 Read-only χρήστης
3.5.4.5

Δεδομένα που διαχειρίζεται

 Προσωπικά δεδομένα μελών Επιτροπής
 Υπηρεσιακά δεδομένα υπαλλήλου (Γραμματέα)
 Στοιχεία Προκήρυξης που αφορά Ειδικότητες και Απαιτούμενα προσόντα
 Προσωπικά δεδομένα Υποψηφίου
 Στοιχεία Υποψηφίου – δηλωμένα προσόντα ανά προτιμώμενη ειδικότητα

3.5.4.6

Ροή διαδικασίας

Η ροή προετοιμασίας συνέντευξης υποψηφίων είναι η παρακάτω:
Από εξουσιοδοτημένο χρήστη (Γραμματέας) του ΣΔΣ γίνονται τα εξής βήματα:
Δημιουργία νέας Προκήρυξης για την διαδικασία των συνεντεύξεων. (Η διαδικασία έχει
προϋπόθεση την ύπαρξη αντίστοιχης προκήρυξης και καταχώρησης των υποψηφίων
στο ΣΠΘ.)
Γίνεται
εισαγωγή
των
στοιχείων
(Σύμβουλοι/Υπάλληλοι/Γραμματέας).

των

μελών

επιτροπών

Μέσω διασύνδεσης με το ΣΠΘ αντλούνται τα στοιχεία υποψηφίων που απαιτούνται.
Θα υπάρχει παραμετρική δυνατότητα για επιλογή όλων ή μέρος αυτών.
Επιλέγονται μέσω σχετικής διεπαφής οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.
Ο χρήστης (Γραμματέας) καθορίζει μέσω διεπαφής την αίθουσα και την
ημερομηνία/ημερομηνίες που θα γίνει η συνέντευξη. Επιπλέον καθορίζει και τον
χρονοπρογραμματισμό των συνεντεύξεων, δηλαδή ποιοι επιλεγμένοι υποψήφιοι σε
ποια ημερομηνία και ποια ώρα θα καλούνται.
Με αυτοματοποιημένη διαδικασία τα μέλη της επιτροπής λαμβάνουν σχετικό
προτυποποιημένο email, για τις ημέρες, ώρες και αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί η
συνέντευξη.
Επιπλέον μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, ενημερώνονται όλοι οι επιλεγμένοι
υποψήφιοι με email & sms για τη επικείμενη συνέντευξη.
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Η ροή διαδικασίας συνέντευξης υποψηφίων είναι η παρακάτω :
Ο χρήστης (Γραμματέας) μέσω διεπαφής αρχίζει τη μαγνητοφώνηση της συνέντευξης
κάθε υποψήφιου.
Για κάθε συνέντευξη που πραγματοποιείται γίνεται παράλληλα η αξιολόγηση του
υποψηφίου. Κάθε μέλος της επιτροπής, μέσω tablet ή smartphones, μπορεί να
εισαγάγει τη βαθμολογία/ες του στο ΣΔΣ ή εναλλακτικά ο Γραμματέας μετά την
ολοκλήρωση αυτής.
Ο χρήστης (Γραμματέας) παράγει πρακτικό, σε μορφη .doc, με την αξιολόγηση των
υποψηφίων κάθε συνέντευξης.
Από εξουσιοδοτημένο χρήστη, μέσω διεπαφης στο ΣΔΣ, γίνεται με αυτοματοποιημένη
διαδικασία μέσω ειδικού λογισμικού speech to text, η απομαγνητοφώνηση κάθε
συνέντευξης σε μεταγενέστερο χρόνο.
Ο χρήστης (Γραμματέας) μετά το πέρας όλων των συνεντεύξεων, μέσω διεπαφης,
οριστικοποιεί την όλη διαδικασία και μέσω διασύνδεσης με το ΣΠΘ μεταφέρεται
αυτόματα η τελική αξιολόγηση κάθε υποψήφιου.

3.5.4.7



Διασυνδέσεις

Εφαρμογή Σύστημα Πλήρωσης Θέσεων ΟΠΣ (ΣΠΘ)
Σύστημα ΠΑΑ (βλ. σελ. 46)
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3.6. Υπηρεσίες του έργου
Στο πλαίσιο του Έργου ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που
αναφέρονται στη συνέχεια.

3.6.1

Ανάλυση Απαιτήσεων

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει μελέτη Ανάλυσης Απαιτήσεων του Έργου, η οποία
θα αποτελέσει το βασικό οδηγό υλοποίησης του Έργου. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη
αυτή περιλαμβάνει:


Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). Οι διαδικασίες και
μηχανισμοί που θα περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο θα πρέπει να αποτελούν
ένα πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που
θέτουν οι οργανωτικές, διοικητικές και τεχνολογικές παράμετροι του έργου. Με
βάση τα παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να
αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές των οποίων ο σκοπός, η δομή και το
περιεχόμενο θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του Αναδόχου:
1. Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου
2. Σχέδιο Επικοινωνίας
3. Επικαιροποιημένο – αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου
4. Διαχείριση Θεμάτων
5. Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων
6. Διασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας
7. Διαχείριση Αρχείων - Δεδομένων
8. Διαχείριση Αλλαγών
9. Διοικητική Πληροφόρηση



Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης



Οριστικοποίηση - ιεράρχηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών
Απαιτήσεων του Έργου.



Πλάνο εφαρμογής Διαδικασιών



Σχέδιο Διαλειτουργικότητας



Μεθοδολογία και αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής



Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος



Μεθοδολογία υλοποίησης διαλειτουργικότητας



Μεθοδολογία υλοποίησης εξασφάλισης της Προσβασιμότητας των Ψηφιακών
Υπηρεσιών και του Περιεχομένου της Πύλης από ΑΜΕΑ



Μεθοδολογία και προγραμματισμό μετάπτωσης δεδομένων και λειτουργίας στο νέο
περιβάλλον



Μεθοδολογία διασύνδεσης νέου συστήματος με άλλα υφιστάμενα του ίδιου Φορέα
ή άλλων Φορέων



Μεθοδολογία καταγραφής δεικτών απόδοσης του συνόλου της λύσης και των
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παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών


Μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, αφού εξεταστεί
το επίπεδό τους και γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές



Εμπειρογνωμοσύνη Ασφάλειας

3.6.2

Μετάπτωση Δεδομένων

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μετάπτωσης, οι οποίες θα παρασχεθούν κατά τη «ΦΑΣΗ
4: Πιλοτική Λειτουργία» ο Ανάδοχος οφείλει, με τη σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ, να:


Οριστικοποιήσει το εύρος των ηλεκτρονικών δεδομένων του ‘παλαιού συστήματος’
προς μετάπτωση, με κριτήρια την ποιότητα και χρησιμότητά τους, την εφικτότητα
και τους κινδύνους μετάπτωσής τους με βάση το Σχέδιο Μετάπτωσης (όπως αυτό
έχει προκύψει από την Ανάλυση Απαιτήσεων).



Οριστικοποιήσει το σχεδιασμό των διαδικασιών μετάπτωσης (προγράμματα
προσπέλασης – ανάκτησης -‘καθαρισμού’ δεδομένων και αναδιάρθρωσηςαποθήκευσης τους σε δομές της/ων ‘νέας/ων’ εφαρμογής/ων) με βάση το Σχέδιο
Μετάπτωσης (όπως αυτό έχει προκύψει από την Ανάλυση Απαιτήσεων).



Εκτελέσει διαδικασίες μετάπτωσης, ελέγχους ακεραιότητας και ορθότητας
δεδομένων στο τελικό περιβάλλον.

Ενδεικτικά, ο όγκος των ηλεκτρονικών δεδομένων των σχημάτων βάσης που
εξυπηρετούν τις εφαρμογές, για τις οποίες θα γίνει μετάπτωση στις νέες
αναβαθμισμένες υποδομές/εφαρμογές φαίνεται, προσεγγιστικά, στον παρακάτω
πίνακα:
Μέγεθος
segments (MB)

Αριθμός αντικειμένων
(segments: e.g.tables, partitions, indexes)

αρχείο Access

1.7

17 tables, ≤ 200 rows

PDF

0.6

748

Word

0.03

370

Excel

0.003

140

JPG

0.001

8

Εφαρμογή

3.6.3

Εκπαίδευση

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών και διαχειριστών στα
στελέχη του ΑΣΕΠ στις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν. Η εκπαίδευση θα έχει τη
μορφή τόσο σεμιναρίων, όσο και on the job training κατά τη φάση της πιλοτικής
λειτουργίας.
Όσον αφορά στην εκπαίδευση υπό μορφή σεμιναρίων, στην προσφορά του κάθε
υποψήφιος Ανάδοχος θα περιγράψει τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές ενότητες, το
σκοπό, το περιεχόμενο την προτεινόμενη διάρκεια και την ομάδα-στόχο για κάθε μία
από αυτές.
Ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευόμενων θα είναι 20 χρήστες και 4 διαχειριστές.
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Οι ελάχιστες ημέρες εκπαίδευσης ανά εκπαιδευόμενο είναι πέντε (5) για τους χρήστες.
Η κάθε εκπαιδευτική ημέρα περιλαμβάνει έξι (6) ώρες.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα προσφέρει εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5)
ημερών, στο προσωπικό των αρμόδιων Τμημάτων Πληροφορικής του ΑΣΕΠ, το οποίο
θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του ΠΣ. Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει όλες
τις απαραίτητες εργασίες για τη διαχείριση, συντήρηση και την υποστήριξη των
εφαρμογών και των εργαλείων του ΠΣ, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και απρόσκοπτη
λειτουργία του συστήματος.
Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του προτεινόμενο
χρονοδιάγραμμα για την εκπαίδευση όπου θα φαίνονται όλες οι εκπαιδευτικές
ενότητες, η διαδοχή αυτών και η κατά περίπτωση ομάδα-στόχος.
Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του λίστα με το
προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό ανά εκπαιδευτική ενότητα.
Η εκπαίδευση να λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣΠ. Ο Ανάδοχος θα
συμπεριλάβει στην προσφορά του λίστα με τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και
διευκολύνσεις που θα απαιτηθούν από το ΑΣΕΠ.
Η εκπαίδευση των χρηστών και των διαχειριστών θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα
εξής αντικείμενα:
- Χρήση των εφαρμογών
• Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής στελεχών της δημόσιας διοίκησης
• Σύστημα διαχείρισης επιθεωρήσεων νομιμότητας των προσλήψεων
• Σύστημα με Τεστ προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών
• Σύστημα Διαχείρισης Συνεντεύξεων
- Προσθήκη/Διαχείριση χρηστών
Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, θα
παραδοθεί στο ΑΣΕΠ.
Ο Ανάδοχος αναμένεται να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου οι
οποίες θα καταστήσουν τα στελέχη ΑΣΕΠ ικανά για τη χρήση και διαχείριση των
εφαρμογών, την υποστήριξη των εξωτερικών χρηστών και την εκπαίδευση νέων
στελεχών.
Το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με τον Ανάδοχο μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα
εκπαίδευσης (π.χ. αριθμός εκπαιδευόμενων, αριθμός εκπαιδευτικών ενοτήτων,
διάρκεια εκπαίδευσης, οργάνωση ομάδων) ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να
εκπληρωθούν καλύτερα οι στόχοι που έχουν τεθεί.
Όλες οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες on the
job training στα στελέχη του ΑΣΕΠ. Η εκπαίδευση θα γίνει με παρουσία στελεχών του
Αναδόχου στις εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠ ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό
μέσω ηλεκτρονικής σύγχρονης εκπαίδευσης με μέριμνα της πλατφόρμας από τον
Ανάδοχο.
Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά θα αναφέρει σαφώς το
ωριαίο κόστος εκπαίδευσης τόσο για τα σεμινάρια, όσο και για το on-the-job training.
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3.6.4

Τεκμηρίωση

Για την τεκμηρίωση των συστημάτων και των λειτουργιών του ΠΣ, ο Ανάδοχος πρέπει
να προσφέρει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στην ελληνική γλώσσα ή στην αγγλική
γλώσσα (μόνο στην περίπτωση εγχειρίδιων έτοιμων προϊόντων) ή όπου είναι εφικτό
και στις δύο.
Εγχειρίδια χρήσης (user manuals) προς τους χρήστες ΑΣΕΠ για κάθε μία από τις
εφαρμογές που αποτελούν το ΠΣ. Όπου απαιτείται, τα εγχειρίδια θα είναι διακριτά για
προχωρημένους χρήστες και απλούς χρήστες. Τα εγχειρίδια θα συμπεριλαμβάνουν
στιγμιότυπα οθονών (screenshots) και περιγραφικό κείμενο με κατ’ ελάχιστο τα
απαραίτητα βήματα, προϋποθέσεις, ειδικές συνθήκες λειτουργίας, ενδεχόμενα
αποτελέσματα και όποια άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για την ευκολότερη
κατανόηση και εφαρμογή της χρήσης των εφαρμογών από τις διάφορες ομάδες
χρηστών.
Εγχειρίδια διαχειριστών για τη διαχείριση κάθε μίας από τις εφαρμογές που αποτελούν
το ΠΣ, για τη διαχείριση χρηστών, για τη διαχείριση του ΣΔΒΔ. Τα εγχειρίδια
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τις λειτουργίες και διαδικασίες διαχείρισης, τα απαραίτητα
σε κάθε περίπτωση βήματα, προϋποθέσεις, ειδικές συνθήκες λειτουργίας, διαδικασίες,
και όποια άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για την ευκολότερη κατανόηση και
εφαρμογή της διαχείρισης του συνόλου του ΠΣ. Στα εγχειρίδια διαχειριστών θα
συμπεριληφθούν και οι οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση στα log files των εφαρμογών.
Εγχειρίδια αναφοράς για κάθε μία από τις εφαρμογές του ΠΣ.
Όλα τα εγχειρίδια της εφαρμογής θα είναι στην ελληνική γλώσσα.
Αναλυτική τεκμηρίωση του λογικού και φυσικού σχεδιασμού της αποθήκης δεδομένων
με περιγραφή των οντοτήτων, της οργάνωσης, των πινάκων, των πεδίων τους,
κλειδιών, σχέσεων.
Τεκμηρίωση του αποθετηρίου μεταδεδομένων και δεδομένων απεικόνισης με
αναλυτική περιγραφή κάθε μίας από τις σχετικές βάσεις δεδομένων (πχ πίνακες, πεδία,
τύπος και μέγεθος πεδίων, κλειδιά, σχέσεις μεταξύ πινάκων, κανόνες εγκυρότητας, κα).
Θα συμπεριληφθούν και τα σχετικά μοντέλα δεδομένων για καλύτερη και ευκολότερη
κατανόηση.
Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση του περιβάλλοντος ανάπτυξης των εφαρμογών.
Τεκμηρίωση των διεπαφών μεταξύ των εφαρμογών του ΠΣ, αλλά και με τρίτα
συστήματα.
Οδηγίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του λογισμικού του ΠΣ (λογισμικό
συστημάτων, λογισμικό εφαρμογών, λογισμικό βάσεων και αποθήκης δεδομένων).
Εγχειρίδια Κύριας Συντήρησης, τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες τόσο για
προληπτική συντήρηση (περιοδικές δοκιμές ρουτίνας, ρύθμιση του συστήματος, κτλ.)
όσο και για διορθωτική συντήρηση (διάγνωση προβλημάτων, οδηγίες για
αντικατάσταση / επισκευή υποσυστημάτων, οδηγίες για επαναφορά του συστήματος
μετά από βλάβη, κτλ).
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3.6.5

Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας και Υπηρεσίες
Δοκιμαστικής Λειτουργίας

Κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, το ΠΣ θα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή
λειτουργία υπό πραγματικές συνθήκες. Σκοπός είναι η εξέταση του συνόλου της
προσφερόμενης λειτουργικότητας σε κανονικές συνθήκες χρήσης και η επιβεβαίωση
της ανταπόκρισης του συστήματος στις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παρούσα
και θα εξειδικευτούν στη Φάση Ανάλυσης και Σχεδιασμού.
Κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας διάρκειας 1 (ενός) μήνα ο Ανάδοχος θα
προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:
Η Πιλοτική Λειτουργία του ΠΣ θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα 1 (ενός) μήνα και θα
ξεκινήσει μετά το πέρας της φάσης μετάπτωσης και αρχικοποίησης του συστήματος
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της Περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας αποτελεί
η ολοκλήρωση και αποδοχή από το ΑΣΕΠ των παρακάτω:
- Δοκιμές Ελέγχου
- Εκπαίδευση Χρηστών
Κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας θα παρέχονται από τον Ανάδοχο Υπηρεσίες
Εγγυημένου Επιπέδου σύμφωνα με το πρότυπο SLA του Παραρτήματος VIIΙ της
διακήρυξης, για το σύνολο της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΠΣ.
Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας θα εξεταστεί υπό πραγματικές συνθήκες
το σύνολο της προσφερόμενης λειτουργικότητας.
Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας ο Ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ ελάχιστο
τις παρακάτω εργασίες:
- Αποκατάσταση σφαλμάτων λογισμικού
- Αποκατάσταση λειτουργικών σφαλμάτων και βελτίωση όπου απαιτείται βάσει των
προδιαγραφών που έχουν τεθεί στις προηγούμενες φάσεις του έργου
- Υποστήριξη της λειτουργίας των συστημάτων
- On-the-job training
- Υποστήριξη χρηστών / Βοήθεια
- Συλλογή και αξιολόγηση παρατηρήσεων χρηστών
Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επιτόπια
παρουσία στα γραφεία του ΑΣΕΠ, τουλάχιστον δύο (2) στελεχών για τη συνολική
διάρκειας της περιόδου. Τα στελέχη πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους
χρήστες κατά την εκτέλεση των λειτουργιών του ΠΣ, να καταγράφουν σφάλματα,
προβλήματα ή/και παρατηρήσεις των στελεχών του ΑΣΕΠ και να τα επικοινωνούν
άμεσα και λεπτομερώς στα στελέχη του Αναδόχου που θα αναλάβουν την επίλυσή
τους.
Η διάρκεια παρουσίας των στελεχών του Αναδόχου στα γραφεία του ΑΣΕΠ κατά τη
φάση παραγωγικής λειτουργίας μπορεί να παραταθεί αναλόγως των αναγκών που θα
προκύψουν.
Για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μη παρουσίας στελεχών στα γραφεία του ΑΣΕΠ, ο
Ανάδοχος θα παρέχει απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω τηλεφωνικής ή διαδικτυακής
on-line διασύνδεσης.
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Σε περίπτωση διαπίστωσης σφάλματος ή δυσλειτουργίας/μη συμμόρφωσης στις
απαιτήσεις που μπορεί να αποκατασταθεί χωρίς να προκληθεί πρόβλημα στην ομαλή
συνέχεια των εργασιών πιλοτικής λειτουργίας, η αποκατάσταση θα γίνεται χωρίς
διακοπή των εργασιών. Μετά την αποκατάσταση, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει το ΑΣΕΠ
σχετικά ώστε να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη λειτουργικότητα. Σε κάθε περίπτωση
η αποκατάσταση και επανεξέταση αυτών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της
περιόδου πιλοτικής λειτουργίας.
Σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού σφάλματος ή δυσλειτουργίας/μη συμμόρφωσης στις
απαιτήσεις, που δυσχεραίνει ή αποκλείει την ομαλή συνέχεια της εκτέλεσης των
λειτουργιών του ΠΣ, οι εργασίες πιλοτικής λειτουργίας θα διακόπτονται έως την
αποκατάστασή του. Ο Ανάδοχος πρέπει ενημερώνει γραπτώς το ΑΣΕΠ για την
προβλεπόμενη διάρκεια αποκατάστασης. Αντίστοιχα πρέπει να την ενημερώνει
γραπτώς μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης. Μετά την αποκατάσταση, οι
εργασίες θα επανεκκινούνται και η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας θα επεκτείνεται για
χρονικό διάστημα τόσο όσο η περίοδος διακοπής.
Κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας, αναμένεται η χρήση εξειδικευμένου
εργαλείου μεταξύ ΑΣΕΠ και Αναδόχου ως on line σύστημα επικοινωνίας υποστήριξης,
αναγγελίας προβλημάτων, πχ JIRA, για την τεκμηριωμένη διαχείριση της καθ’ ημέρας
επικοινωνίας επί των ζητημάτων και σφαλμάτων που ανακύπτουν.
Η αξιολόγηση της σοβαρότητας τυχόν σφάλματος ή δυσλειτουργίας/μη συμμόρφωσης
με τις απαιτήσεις και του τρόπου αποκατάστασης, καθώς και της ανάγκης διακοπής
των εργασιών, θα γίνεται από τον Ανάδοχο σε συμφωνία με το αρμόδιο όργανο του
ΑΣΕΠ για την Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου.
Μετά το πέρας της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει
γραπτώς απολογιστική έκθεση όπου θα συμπεριλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:
- Εργασίες που εκτελέστηκαν και απολογισμός αυτών
- Σφάλματα/Δυσλειτουργίες Λογισμικού που εντοπίστηκαν και τρόπος επίλυσης αυτών
- Λειτουργικά Σφάλματα/Δυσλειτουργίες Λογισμικού που εντοπίστηκαν και τρόπος
επίλυσης αυτών
- Παρατηρήσεις/Προτάσεις βελτίωσης από χρήστες και αξιολόγηση αυτών
- Παραδοτέα που επηρεάζονται από τις αλλαγές
Μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος πρέπει να προχωρήσει στην
επικαιροποίηση του υλικού τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης καθώς και των
παραδοτέων που επηρεάζονται, βάσει των ευρημάτων κατά τη χρήση και των
παρεμβάσεων/διορθώσεων που θα έχουν πραγματοποιηθεί

3.6.6

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Συντήρηση

Μετά τη θέση του ΠΣ σε παραγωγική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για διάρκεια δύο (2) ετών. Μετά το πέρας της περιόδου
εγγύησης καλής λειτουργίας και εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης ο Ανάδοχος
θα προσφέρει και Υπηρεσίες Συντήρησης μέγιστης διάρκειας πέντε (5) ετών. Κάθε
Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά του την αναλυτική
στρατηγική του στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης.
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3.6.6.1

Γενικές Απαιτήσεις

Η διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ορίζεται σε δύο (2) έτη. Για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες θα υπογραφεί, μεταξύ του ΑΣΕΠ και του Αναδόχου Συμφωνία
Εγγυημένου Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (SLA) (βλ. Παράρτημα VIIΙ της
Διακήρυξης).
Οι υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής
Λειτουργίας θα παρέχονται δωρεάν από τον Ανάδοχο.
Η μέγιστη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Η περίοδος
συντήρησης θα ξεκινήσει αμέσως μετά το τέλος της περιόδου Εγγύησης Καλής
Λειτουργίας. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα υπογραφεί εκ νέου μεταξύ του ΑΣΕΠ
και του Αναδόχου Συμφωνία Εγγυημένου Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (SLA) (βλ.
Παράρτημα VIIΙ της Διακήρυξης).
Κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά του την
αναλυτική στρατηγική του στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης.
Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος δεσμεύεται στην Προσφορά του να παρέχει υπηρεσίες
συντήρησης και υποστήριξης για επτά (7) έτη.
Το μέγιστο κόστος για τις υπηρεσίες κατά την περίοδο Συντήρησης περιλαμβάνεται
στον προϋπολογισμό του έργου ως δικαίωμα προαίρεσης. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος
οφείλει να συμπεριλάβει στην προσφορά του το προσφερόμενο ετήσιο κόστος για την
περίοδο Συντήρησης, καθώς και περιγραφή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει για
τις υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης. Εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών
της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, το ΑΣΕΠ, εφόσον το επιθυμεί, θα ασκήσει
το δικαίωμα προαίρεσης και θα υπογράψει νέα Συμφωνία Εγγυημένου Επιπέδου
Ποιότητας Υπηρεσιών (SLA) με τον Ανάδοχο για τις υπηρεσίες συντήρησης και
υποστήριξης της Περιόδου Συντήρησης του παρόντος.
Μετά την ολοκλήρωση της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και εφόσον υπάρχει
σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για
υπογραφή νέας Συμφωνίας Εγγυημένου Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (SLA) με
σκοπό την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης της Περιόδου Συντήρησης
για το ΠΣ.
Οι υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης αφορούν στο σύνολο των
δομικών μερών και των εφαρμογών του ΠΣ, κατ’ ελάχιστο:
- Συντήρηση Λογισμικού Εφαρμογών
- Υποστήριξη χρηστών
- Υποστήριξη ορθής λειτουργίας ΠΣ
- Συντήρηση Λογισμικού Βάσεων Δεδομένων
Κατά την εγγύηση καλής λειτουργίας και τη συντήρηση θα παρέχονται κατ’ ελάχιστο
οι ακόλουθες υπηρεσίες:
- Διόρθωση σφαλμάτων
- Αλλαγή/Update λειτουργικότητας λόγω συμμόρφωσης σε νέο νομικό πλαίσιο (Εθνικό
ή ΕΕ)
- Αναβάθμιση Λογισμικού στις νέες εκδόσεις
- Προληπτική Συντήρηση
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Κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και την περίοδο Συντήρησης ο
Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει κατ’ ελάχιστο:
- Τηλεφωνική Γραμμή ή/και on line σύστημα επικοινωνίας υποστήριξης, αναγγελίας
προβλημάτων και επίλυσης αυτών με απευθείας επικοινωνία με εξειδικευμένα στελέχη
- Σύστημα καταγραφής βλαβών και παρακολούθησης της πορείας επίλυσης (υπάλληλος
ΑΣΕΠ που καταχωρεί, μονάδα που αφορά, στέλεχος Αναδόχου που αναλαμβάνει,
προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, κά)
- Απομακρυσμένη διασύνδεση μέσω ασφαλούς διαδικτυακής σύνδεσης
- Υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων σύμφωνα με το SLA που θα έχει υπογραφεί (βλ.
Παράρτημα VIIΙ της Διακήρυξης)
- Επιτόπια παρουσία στελεχών μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του Αναδόχου και
του ΑΣΕΠ
Ο Ανάδοχος θα καταγράφει τις προσφερόμενες υπηρεσίες κατά την περίοδο Εγγύησης
Καλής Λειτουργίας και την περίοδο Συντήρησης σε τριμηνιαίες αναφορές, τις οποίες θα
θέτει υπόψη του ΑΣΕΠ. Σε κάθε αναφορά θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστο (αναλόγως
των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά το διάστημα αναφοράς) :
- Αιτήματα υποστήριξης/διόρθωσης και τρόπος επίλυσης αυτών
- Εγκατάσταση αναβαθμίσεων/νέων εκδόσεων λογισμικού
- Αναβάθμιση λειτουργικότητας
- Οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτελέστηκε κατά το διάστημα αναφοράς

3.6.6.2

Αναβάθμιση Λογισμικού

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσφέρει στο ΑΣΕΠ τις νέες εκδόσεις και
αναβαθμίσεις (updates, patches) του λογισμικού το οποίο το ΑΣΕΠ έχει προμηθευτεί
στο πλαίσιο της σύμβασης.
Κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και την περίοδο Συντήρησης το ΑΣΕΠ
μπορεί να ζητήσει αναβάθμιση/επέκταση της προσφερόμενης από το ΠΣ
λειτουργικότητας. Μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ του ΑΣΕΠ και του Αναδόχου, ο
τελευταίος θα αναλάβει τη σχετική υλοποίηση.
Οι νέες εκδόσεις λογισμικού και οι αναβαθμίσεις πρέπει να είναι συμβατές με τις
προηγούμενες που είναι σε λειτουργία στο ΠΣ.
Σε περίπτωση υλοποίησης σημαντικών αλλαγών ή προσθήκης νέας λειτουργικότητας,
ο Ανάδοχος πρέπει να επικαιροποιεί και να παραδίδει στο ΑΣΕΠ νέα έκδοση του
τεκμηριωτικού υλικού που επηρεάζεται.

3.6.6.3

Προληπτική συντήρηση

Κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και την περίοδο Συντήρησης ο
Ανάδοχος θα προβαίνει σε προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση σύμφωνα με
σχετικό πρόγραμμα το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ του ΑΣΕΠ και του Αναδόχου.
Οι διαδικασίες προληπτικής συντήρησης θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:
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- Έλεγχο της ορθής λειτουργίας του συστήματος μέσω μετρήσεων απόδοσης,
διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, κα
- Εγκατάσταση αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεων
- Εκτέλεση ρυθμίσεων και προσαρμογή λογισμικού
- Έλεγχος για εντοπισμό τυχόν προβλημάτων/δυσλειτουργιών, καταγραφή και επίλυση
Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του πρόταση για
το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, με περιγραφή των σχετικών διαδικασιών,
βημάτων, ενεργειών, αναμενόμενων αποτελεσμάτων, καθώς και των ελάχιστων
διαστημάτων εφαρμογής σε ετήσια βάση τα οποία δεν πρέπει να είναι λιγότερα από
δύο κατ’ έτος.
Οι ελάχιστες δραστηριότητες ελέγχου περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά):
- Εκτέλεση ρυθμίσεων και προσαρμογή του λογισμικού για τη βελτίωση της
αποδοτικότητας του ΠΣ,
- Μετρήσεις απόδοσης, διαθεσιμότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας,
- Καταγραφή των συστατικών μερών για την επιβεβαίωση της ακεραιότητάς τους,
- Καταγραφή των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί από τους χρήστες του ΠΣ,
- Έλεγχος των συλλεγόμενων στοιχείων και αποτίμηση των αποτελεσμάτων των
ελέγχων για τη λήψη βελτιωτικών ενεργειών.

3.6.6.4

Επιδιορθώσεις συστήματος

Κατά την Περίοδο Εγγύησης και την Περίοδο Συντήρησης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει
την αποκατάσταση κάθε προβλήματος ή δυσλειτουργίας που εντοπίζεται στη
λειτουργία του ΠΣ.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει στους χρήστες του ΠΣ ενημέρωση και υποστήριξη στις
διαδικασίες ηλεκτρονικής ή έγγραφης καταγραφής των προβλημάτων ή ελαττωμάτων
που αφορούν στη λειτουργία του λογισμικού των συστημάτων και εφαρμογών του ΠΣ.
Κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει στην προσφορά του τις
μεθόδους με τις οποίες θα εξασφαλίσει:
- Τον εντοπισμό και παρακολούθηση των διακοπών των παρεχομένων υπηρεσιών
(χρόνοι διακοπής), μέσα από την περιγραφή σχετικών διαδικασιών.
- Τη δυνατότητα ελέγχου των μηχανισμών παρακολούθησης και αναφορών του
Αναδόχου από το ΑΣΕΠ (δηλαδή, κατά πόσο είναι αληθή και ακριβή τα στοιχεία που
καταγράφονται σχετικά με τη διακοπή υπηρεσιών).
- Μεθοδολογική προσέγγιση και έκταση των ελέγχων που θα διενεργεί ο Ανάδοχος σε
όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες ώστε να προληφθεί η μη διαθεσιμότητά τους.
Ο Ανάδοχος πρέπει να διατηρεί ηλεκτρονικά ημερολόγιο συμβάντων, όπου θα
καταγράφονται κατ’ ελάχιστο:
- Είδος προβλήματος, δυσλειτουργίας ή συντήρησης που έλαβε χώρα.
- Κατηγορία παρασχεθείσας υπηρεσίας συντήρησης (Συμβουλευτική, Προληπτική,
Αναβάθμιση, κτλ).
- Ημερομηνία και
επισκευάσθηκε.

ώρα

επαναλειτουργίας
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του

είδους

που συντηρήθηκε

ή

- Μέσος χρόνος επισκευής (MTTR) όπως καθορίστηκε από τον ανάδοχο στην
προσφορά του.
- Παρατηρήσεις σχετικά με την παρασχεθείσα υπηρεσία συντήρησης, την καλή
επαναλειτουργία του εξοπλισμού, κτλ.
- Στέλεχος/η του Αναδόχου που ασχολήθηκε/αν.
Είναι επιθυμητό το ηλεκτρονικό ημερολόγιο συμβάντων να είναι προσπελάσιμο από
εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΑΣΕΠ.
Κάθε πρόβλημα/δυσλειτουργία που διαπιστώνεται ή αναγγέλλεται θα χαρακτηρίζεται
από βαθμό κρισιμότητας:
- Υψηλό: Απαιτείται άμεση επέμβαση. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται και δεν
επιτρέπουν την λειτουργία μέρους ή/και του συνόλου των λειτουργιών του
Συστήματος. Θα καθοριστούν από το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.
- Μέτριο: Απαιτείται επέμβαση. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται σε μη κρίσιμες
λειτουργίες του Συστήματος. Θα καθοριστούν από το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με τον
Ανάδοχο.
- Χαμηλό: Δίχως σημαντικό αντίκτυπο. Αφορά προβλήματα που παρουσιάζονται σε
μεμονωμένες λειτουργίες του Συστήματος, δίχως αντίκτυπο στην ομαλή και αδιάλειπτη
λειτουργία του.
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης το ΑΣΕΠ σε συνεργασία με τον Ανάδοχο θα
καταγράψει τυπικές περιπτώσεις προβλημάτων και θα τις κατατάξει σε επίπεδο
σοβαρότητας.
Κάθε Υποψήφιος Ανάδοχος θα συμπληρώσει στον πίνακα που ακολουθεί τους
προσφερόμενους χρόνους αποκατάστασης προβλημάτων ανά επίπεδο σοβαρότητας
προβλήματος. Οι μέγιστοι αποδεκτοί χρόνοι αποκατάστασης περιλαμβάνονται στον ίδιο
πίνακα.
Επίπεδο Σοβαρότητας
Προβλήματος

Μέγιστος Αποδεκτός
Χρόνος Αποκατάστασης

Χαμηλό
Μέτριο
Υψηλό

15 Ημέρες
7 Ημέρες
24 Ώρες

(Από τη στιγμή αναγγελίας
του προβλήματος)

Προσφερόμενος Χρόνος
Αποκατάστασης
(Από τη στιγμή
αναγγελίας του
προβλήματος)

Μετά τον εντοπισμό/αναγγελία προβλήματος/ δυσλειτουργίας ο Ανάδοχος θα προβαίνει
στην επίλυσή του αναλόγως και του χρόνου που θα οριστεί βάσει του βαθμού
κρισιμότητας.
Για κάθε πρόβλημα που διαπιστώνεται, θα γίνεται εκτίμηση του βαθμού σοβαρότητας
σε συνεργασία του ΑΣΕΠ με τον Ανάδοχο και θα εκτελούνται οι απαραίτητες
τροποποιήσεις. Ειδικότερα:
- Ο Ανάδοχος θα επαναφέρει σε λειτουργία τις εφαρμογές του ΠΣ στις περιπτώσεις
προβλημάτων που προκαλούν αδυναμία εκτέλεσής τους ή κατάρρευση συστημάτων,
εντός του χρονικού πλαισίου του σχετικού SLA (βλ. Παράρτημα VIIΙ της διακήρυξης).
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- Τα προβλήματα του λογισμικού (software bugs) στο προσαρμοσμένο λογισμικό θα
πρέπει να επιδιορθώνονται εντός του χρονικού πλαισίου του σχετικού SLA.
- Για περιπτώσεις προβλημάτων που αποδεδειγμένα οφείλονται σε τυποποιημένο /
εμπορικό λογισμικό, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να ενημερώσει τον κατασκευαστικό οίκο
και να εκτελέσει κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες (workaround) για την
ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.
- Οι βελτιώσεις στο λογισμικό μπορούν να παρέχονται σε επόμενες εκδόσεις ή
αναβαθμίσεις, σε κάθε περίπτωση όμως πριν την πάροδο δύο (2) μηνών.
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3.6.6.5

Οργάνωση και στελέχωση υπηρεσιών υποστήριξης

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης θα
περιλαμβάνουν:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου
Υποστήριξης (HelpDesk) το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς τα στελέχη του ΑΣΕΠ, σε
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Θα παρέχεται κατ’ ελάχιστο δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας των στελεχών του
ΑΣΕΠ.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει Σύστημα καταγραφής βλαβών και παρακολούθησης της
πορείας επίλυσης (υπάλληλος ΑΣΕΠ που καταχωρεί, μονάδα που αφορά, στέλεχος
Αναδόχου που αναλαμβάνει, προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, κα). Κατά την
τηλεφωνική επικοινωνία τα στοιχεία θα καταχωρούνται από Στελέχη του Αναδόχου και
θα επιβεβαιώνονται από το στέλεχος του ΑΣΕΠ που εκκίνησε την επικοινωνία.
Είναι επιθυμητή η παροχή ειδικής web εφαρμογής, 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. Ο εξοπλισμός ή/και η
web εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τη λειτουργία του Γραφείου
Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη και βοήθεια σε όλα τα θέματα που αφορούν στη
συντήρηση και διαχείριση του λογισμικού των συστημάτων και εφαρμογών και των
βάσεων δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης, παραμετροποίησης και
εγκατάστασης και μέχρι το τέλος της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.
Είναι επιθυμητό να παρέχονται από τον Ανάδοχο τυποποιημένες φόρμες για την
εκτέλεση των παραπάνω διαδικασιών, όπως:
- Φόρμες για την καταγραφή βλάβης, προβλήματος ή δυσλειτουργίας,
- Φόρμες με τη μορφή check-list για την εκτέλεση των περιοδικών ελέγχων,
- Φόρμες με προσχεδιασμένα πεδία για την αναφορά των αποτελεσμάτων ελέγχου.

3.6.7

Συμβατότητα και Ομαλή Ολοκλήρωση

Η λύση που θα προταθεί από τον Ανάδοχο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να είναι
κατάλληλα προσαρμοσμένη στην υφιστάμενη υποδομή του Φορέα όπως και τους
γενικότερους επιχειρησιακούς του στόχους που αφορούν στην ενοποίηση τεχνολογιών,
υποδομών, εφαρμογών και δεδομένων (enterprise integration).
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος, στην πρότασή του, θα πρέπει να περιγράφει και να
τεκμηριώνει:
1. Τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης που εγγυώνται την ομαλή
συνεργασία και διασύνδεση με την υφιστάμενη υποδομή (πχ αναβαθμίσεις
υφιστάμενου λογισμικού κλπ)
2. Το περιβάλλον ανάπτυξης, τις χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες και εργαλεία που
διασφαλίζουν τη συμβατότητα με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα.
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Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να αξιοποιήσει την υφιστάμενη πύλη του Φορέα και να
ενσωματώσει σε αυτήν όλες τις εξωστρεφείς ψηφιακές υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν
στο πλαίσιο του έργου.
Επιπλέον θα πρέπει ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με το νέο υπό
δημιουργία ‘Σύστημα Διαχείρισης ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου –
HRMS.
Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι:
Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει το σύνολο της Λειτουργικότητας όπως αυτή
περιγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη, χωρίς να επηρεαστεί στο παραμικρό η
λειτουργικότητα των υφιστάμενων εφαρμογών.

3.6.8

Απόδοση Συστήματος

Με στόχο την διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας του συστήματος (σε επίπεδο
υλικού και λογισμικού) βασική απαίτηση αποτελεί η πλήρωση της παρακάτω
απαίτησης:

Απόκριση: Οι λειτουργίες των υποσυστημάτων και των εφαρμογών τόσο προς τους

εξωτερικούς χρήστες όσο και προς τους εσωτερικούς χρήστες, πρέπει να έχουν χρόνο
απόκρισης εντός ολίγων δευτερολέπτων, όπως αυτή εξειδικεύεται στη συνέχεια, για τις
οποίες ο χρήστης θα ενημερώνεται (στο χρόνο απόκρισης δεν συμπεριλαμβάνεται ο
χρόνος καθυστέρησης που οφείλεται στο δίκτυο καθώς και αυτός που οφείλεται στη
δυσλειτουργία του βασικού λογισμικού υποδομών του Φορέα). Στη συνέχεια
παρατίθεται μία λίστα από απαιτήσεις σχετικά την απόδοση του συστήματος και πιο
συγκεκριμένα τον μέγιστο χρόνο απόκρισης του συστήματος υπό συνθήκες ορισμένου
φόρτου. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις πρέπει να πιστοποιηθούν κατά τις φάσεις
αποδοχής/παράδοσης του έργου μέσω της διενέργειας των απαραίτητων
ελέγχων/δοκιμών αποδοχής (acceptance tests). Ο Ανάδοχος κατά την πρώτη Φάση
υλοποίησης του Έργου, την Ανάλυση Απαιτήσεων, οφείλει να εξειδικεύσει και να
παρουσιάσει αναλυτικά τη μεθοδολογία διενέργειας ελέγχων απόδοσης του
συστήματος.
Αναφορικά με τις απαιτήσεις για την απόδοση του συστήματος θεωρείται ότι οι μέγιστοι
αποδεκτοί χρόνοι απόκρισης περιλαμβάνουν το χρόνο που απαιτείται από την στιγμή
της αποστολής του αιτήματος προς εξυπηρέτηση μέχρι την τελική παρουσίαση των
αποτελεσμάτων στον υπολογιστή ενός χρήστη κι αφορούν συναλλαγές σε επίπεδο
εφαρμογής των ακόλουθων τύπων (για επικοινωνία σε περιβάλλον τοπικού δικτύου):



Απλές ερωτήσεις (που εμπλέκουν το πολύ δύο πίνακες)



Σύνθετες ερωτήσεις (που εμπλέκουν περισσότερους από δύο πίνακες)



Δημιουργία αναφορών έτοιμων προς εκτύπωση



Κινήσεις ανταλλαγής αρχείων τυπικού μεγέθους (μικρότερου των 10 ΜΒytes –
η ακριβής τιμή θα προδιαγραφεί κατά την πορεία υλοποίησης του έργου) και
προς τις δύο κατευθύνσεις (από και προς το σύστημα)

Η διεξαγωγή μετρήσεων επίδοσης αναφορικά με το χρόνο απόκρισης, αφορά κάθε
υποσύστημα ξεχωριστά. Για τη διαδικασία γέννησης αιτημάτων προς εξυπηρέτηση, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη το προφίλ των ενεργών χρηστών του εκάστοτε
υποσυστήματος (π.χ. τεστ προσομοίωσης, υποβολή αιτήσεως κλπ), πράγμα που
διαφοροποιεί τόσο τη συχνότητα γέννησης αιτημάτων όσο και τον όγκο των
ανταλλασσόμενων δεδομένων. Οι μετρήσεις για τους αποδεκτούς χρόνους απόκρισης
75

θα πρέπει να εκτελεστούν σε συνθήκες «βασικού» και «αυξημένου» φορτίου του
συστήματος που ορίζονται ως εξής:



Βασικό φορτίο: Θεωρείται η κατάσταση όπου πραγματοποιείται η ταυτόχρονη
εξυπηρέτηση του υποστηριζόμενου πλήθους ενεργών χρηστών που
περιλαμβάνεται στην περιγραφή κάθε υποσυστήματος. Σε αυτή την κατάσταση
η επίδοση του συστήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο χρόνο
απόκρισης όπως περιγράφεται στη συνέχεια για τα διάφορα είδη συναλλαγών
ενώ παράλληλα τα εμπλεκόμενα συστήματα υποδομής (cpu, μνήμη, i/o,
network) θα πρέπει να λειτουργούν μέχρι το 80% του max φόρτου. Για
συγκεκριμένες εφαρμογές ισχύουν οι ακόλουθες εξειδικευμένες απαιτήσεις:
o

Για το Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής στελεχών της δημόσιας
διοίκησης βασικό φορτίο: Θεωρείται η ταυτόχρονη προσπέλαση (μέσα
σε ένα λεπτό) 500 χρηστών, στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών
αιτήσεων υποψηφίων για ταυτόχρονη αναζήτηση πληροφοριών,
διαχείριση και υποβολή αιτήσεων κλπ. Στις παραπάνω συνθήκες βασικού
φορτίου, μέγιστος αποδεκτός χρόνος απόκρισης για το 95% των
ενεργειών, θεωρούνται τα 3 δευτερόλεπτα και τα εμπλεκόμενα
συστήματα υποδομής (cpu, μνήμη , i/o, network) θα πρέπει να
λειτουργούν κάτω από το 80% της μέγιστης δυνατότητάς τους. Για το
υπόλοιπο 5% είναι αποδεκτός χρόνος απόκρισης 60 sec.

o

Για το Σύστημα διαχείρισης επιθεωρήσεων νομιμότητας των
προσλήψεων βασικό φορτίο: Θεωρείται η ταυτόχρονη προσπέλαση
(μέσα σε ένα λεπτό) 30 χρηστών, στην εφαρμογή για οποιαδήποτε
σχετική λειτουργία. Στις παραπάνω συνθήκες βασικού φορτίου,
μέγιστος αποδεκτός χρόνος απόκρισης για το 95% των ενεργειών,
θεωρούνται τα 3 δευτερόλεπτα και τα εμπλεκόμενα συστήματα
υποδομής (cpu, μνήμη, i/o, network) θα πρέπει να λειτουργούν κάτω
από το 80% της μέγιστης δυνατότητάς τους. Για το υπόλοιπο 5% είναι
αποδεκτός χρόνος απόκρισης 60 sec.

o

Για το Σύστημα με Τεστ προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών
βασικό φορτίο: Θεωρείται η ταυτόχρονη προσπέλαση (μέσα σε ένα
λεπτό) 1000 χρηστών, στην εφαρμογή διαδικτυακής πύλης, για
αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών, αποτελεσμάτων κλπ. Στις
παραπάνω συνθήκες βασικού φορτίου, μέγιστος αποδεκτός χρόνος
απόκρισης για το 95% των ενεργειών, θεωρούνται τα 3 δευτερόλεπτα
και τα εμπλεκόμενα συστήματα υποδομής (cpu, μνήμη , i/o, network)
θα πρέπει να λειτουργούν κάτω από το 80% της μέγιστης δυνατότητάς
τους. Για το υπόλοιπο 5% είναι αποδεκτός χρόνος απόκρισης 60 sec.

o

Για το Σύστημα Διαχείρισης Συνεντεύξεων βασικό φορτίο: Θεωρείται η
ταυτόχρονη προσπέλαση (μέσα σε ένα λεπτό) 30 χρηστών, στην
εφαρμογή για οποιαδήποτε σχετική λειτουργία. Στις παραπάνω
συνθήκες βασικού φορτίου, μέγιστος αποδεκτός χρόνος απόκρισης για
το 95% των ενεργειών, θεωρούνται τα 3 δευτερόλεπτα και τα
εμπλεκόμενα συστήματα υποδομής (cpu, μνήμη, i/o, network) θα
πρέπει να λειτουργούν κάτω από το 80% της μέγιστης δυνατότητάς
τους. Για το υπόλοιπο 5% είναι αποδεκτός χρόνος απόκρισης 60 sec.
Ως προς την απομαγνητοφώνηση η απόδοση του συστήματος έχει να
κάνει κυρίως με το ποσό λαθών στο τελικό κείμενο. Από την εμπειρία
το ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας στο τελικό κείμενο σε σχέση με το
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αρχικό ηχογραφημένο υλικό θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο/ίσο από
95%. Για μικρότερο από αυτό το ποσοστό, η μέθοδος με
στενογράφους/δακτυλογράφους είναι πιο γρήγορη και αποδοτική από
την ηλεκτρονική απομαγνητοφώνηση.



Αυξημένο φορτίο: Απαιτείται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση αριθμού ενεργών
χρηστών τουλάχιστο ίσου με αυτόν που προδιαγράφεται για την κατάσταση
βασικού φορτίου αυξημένου κατά 30%. Σε αυτή την κατάσταση το σύστημα
επιτρέπεται να εμφανίζει μείωση της απόδοσής του αναφορικά με το χρόνο
απόκρισής του κατά 15% το μέγιστο, σε σχέση με το χρόνο απόκρισης που
προδιαγράφεται για την κατάσταση βασικού φορτίου.

Οι απαιτήσεις σχετικά με το μέγιστο χρόνο απόκρισης κατά τη λειτουργία σε
κατάσταση βασικού φορτίου προσδιορίζονται ως εξής:
1. Εκτέλεση απλών ερωτημάτων
o

Το 90% των συναλλαγών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρόνο
μικρότερο των 2 sec

o

Το 90% του υπολοίπου 10% που αφορούν εκτέλεση απλών
ερωτημάτων θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρόνο μικρότερο των 5
sec

2. Εκτέλεση σύνθετων ερωτημάτων
o

To 90% των συναλλαγών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρόνο
μικρότερο των 3 sec

o

To 90% του υπολοίπου 10% των συναλλαγών θα πρέπει να
ολοκληρώνεται σε χρόνο μικρότερο των 7 sec

3. Δημιουργία αναφορών τυπικού μεγέθους, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω:
o

Το 90% των συναλλαγών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρόνο
μικρότερο των 6 sec

o

Το 90% του υπολοίπου 10% των συναλλαγών θα πρέπει να
ολοκληρώνεται σε χρόνο μικρότερο των 15 sec

4. Ανταλλαγές αρχείων τυπικού μεγέθους (μεταξύ χρήστη και συστήματος ή/και
μεταξύ συστήματος και τρίτου εξωτερικού συστήματος)
o

Το 90% των συναλλαγών θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρόνο
μικρότερο των 6 sec

o

Το 90% του υπολοίπου 10% των συναλλαγών θα πρέπει να
ολοκληρώνεται σε χρόνο μικρότερο των 8 sec

Σημειώνεται ότι όλες οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν εφόσον στο σύστημα έχει
εισαχθεί επαρκής ποσότητα δεδομένων που θα εξομοιώνει τη λειτουργία του
συστήματος σε ρεαλιστικές συνθήκες.

3.6.9

Διαλειτουργικότητα
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Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση θα ακολουθηθούν τα παρακάτω:
 Η υιοθέτηση των αρχών σχεδίασης και των τεχνολογικών προτύπων που
περιγράφονται στο κείμενο στο Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) (http://www.e-gif.gov.gr).
 Η δυνατότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ
ετερογενών λειτουργικών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης βάσεων
δεδομένων
θεωρείται
επίσης
απαραίτητη
https://gsis.gr/dimosiadioikisi/ked/webservices. Θα χρησιμοποιηθούν XML και web services.
 Να έχει δυνατότητα χρήσης SSL/Digital Certificates για τη μεταγωγή των
δεδομένων και την αυθεντικοποίηση των χρηστών.
 Διασφαλίζει την αξιόπιστη ,ασφαλή και άμεση διάθεση στοιχείων /πληροφοριών
και υπηρεσιών σε εξουσιοδοτημένους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω
του εθνικού δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
 Πρέπει να υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι κανόνες για την ανταλλαγή
πληροφοριών και λογισμικού τόσο εσωτερικά του ΑΣΕΠ όσο και μεταξύ του
ΑΣΕΠ και τρίτων.
Θα παρασχεθούν οι κατάλληλες διεπαφές (π.χ. επαρκώς τεκμηριωμένα APIs Application Programming Interface) και παραδείγματα χρήσης (όπως θα καθοριστούν
στη μελέτη εφαρμογής) τα οποία θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με
τρίτες εφαρμογές (public API) ή/και άλλα υποσυστήματα (intranet API) και τα οποία
θα υλοποιηθούν με web services (SOAP, REST χωρίς να αποκλείονται άλλα
πρωτόκολλα εάν χρειαστεί).
Επιπλέον θα πρέπει ο ανάδοχος να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με το νέο υπό
δημιουργία ‘Σύστημα Διαχείρισης ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου –
HRMS.
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου το σύστημα Διαλειτουργικότητας που θα υλοποιηθεί,
θα παρέχει έτοιμους μηχανισμούς για:
Περιγραφή Web Service

Σκοπός

Φορέας
Διαλειτουργικότητας

Μητρώο φυσικών &
νομικών προσώπων

Αντληση στοιχείων και
αντληση και επιβεβαίωση
του ΑΦΜ των
υποψηφίων και των
φορέων του Δημοσίου

ΑΑΔΕ

Ποινικές διώξεις ανά άτομο

Διεξαγωγή Επιθεώρησης
σε καταγγελία

Δικαστήρια

Ακολουθεί πίνακας με ενδεικτικούς τύπους δεδομένων που ανταλλάσσονται με τρίτα
πληροφοριακά συστήματα
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΤΥΠΟΙ (format) και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Presentation))
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
LABEL

TYPE

Αριθμός μητρώου

Text (hidden)

Επώνυμο

Text

Όνομα

Text

Όν. πατέρα

Text

Όν. μητέρας

Text

Ημ/νία γέννησης

Date (dd/MM/yyyy)

Α.Φ.Μ

Text

Φύλο

Text (Hidden)

Οδός και Αριθμός

Text (Concatenation)

Πόλη

Text

Νομός

Text

Τ.Κ.

Integer (5 digits)

Τηλέφωνο

Integer (10 digits)

Κινητό

Integer (10 digits)

e-mail

Text (email)

3.6.10 Ασφάλεια
3.6.10.1

Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας

Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να
δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για: την ασφάλεια των Πληροφοριακών
Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών, την προστασία της ακεραιότητας και
της διαθεσιμότητας των πληροφοριών, την προστασία των προς επεξεργασία και
αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων, αναζητώντας, εντοπίζοντας και
καταγράφοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-διοικητικές
διαδικασίες. Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαιτήσεων ασφάλειας του
Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του:


το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. ν. 4624/2019, Κανονισμός (ΕΕ)
2016/679 GDPR), καθώς και οι κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,



το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει το ΑΣΕΠ,
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οι απαιτήσεις του ν. 3979/2011 για την εφαρμογή και την προώθηση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα,



τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ,



τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices),
όπως μελέτες και εκθέσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών NIST [4],
SANS [5][6], ENISΑ [7],



τα επαρκέστερα προϊόντα λογισμικού και υλικού,



τη διασφάλιση ποιότητας μέσω του Πιστοποιητικού διαχείρισης της ποιότητας
υπηρεσιών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή
μεταγενέστερης έκδοσής του, στο πεδίο εφαρμογής της ανάπτυξης και
εγκατάστασης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και του
Πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο ή μεταγενέστερης έκδοσής του.



Την Πολιτική Προμήθειας – εγκατάστασης Νέου Συστήματος / Νέας
Εφαρμογής, όπως αναφέρεται στην Πολιτική Ασφάλειας και Διαδικασίες
Ασφάλειας του ΑΣΕΠ.

Όλα τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα υλοποιούνται από τον Ανάδοχο στα
πλαίσια των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει και θα ακολουθούν την Πολιτική
Ασφάλειας του ΑΣΕΠ, της οποίας θα λάβει γνώση ο ανάδοχος, αν κρίνεται σκόπιμο
κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου .
3.6.10.2

Αποθήκευση και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα

Η αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του
έργου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό για την
προστασία Δεδομένων [Κανονισμός ΕΕ 2016/679 (GDPR)] και στον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ
137/Α/29.08.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που
αποθηκεύονται και τυχαίνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του έργου, είναι τα ελάχιστα
απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του συστήματος και την επιβεβαίωση της
ταυτότητας και του ρόλου των χρηστών.
Στο πλαίσιο της Φάσης Ανάλυσης και Σχεδιασμού, ο Ανάδοχος θα προβεί, σε
συνεργασία με τα στελέχη και ιδίως δε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)
του ΑΣΕΠ, στην εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Data
Protection Impact Assessment - DPIA) στο πλαίσιο του έργου. Η σχετική μελέτη θα
συμπεριληφθεί στη Μελέτη Εφαρμογής του έργου.
Λόγω της κρισιμότητας των δεδομένων που τηρούνται αλλά και των ενεργειών που
πραγματοποιούνται στο εσωτερικό δίκτυο είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί τόσο η
ακεραιότητα των δεδομένων όσο και η προστασία τους. Ενδεχομένως αυτό θα
μπορούσε να επιτευχθεί με την υλοποίηση πολιτικής, χρήσης κρυπτογραφικών
μεθόδων και διαχείρισης κρυπτογραφικών κλειδιών, για την προστασία των
πληροφοριών. Συγκεκριμένα, τα ευαίσθητα δεδομένα που διαχειρίζεται το
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πληροφοριακό σύστημα του ΑΣΕΠ, πρέπει να κρυπτογραφούνται τουλάχιστον σε
επίπεδο Βάσης. Τα δεδομένα αυτά (ευαίσθητα και μη) είναι πληροφορίες που αφορούν
σε στοιχεία των υποψηφίων καθώς και της βαθμολόγησης για την κατάταξη τους. Η
ασφάλεια των δεδομένων πρέπει να διασφαλίζει πρόσβαση στο κατάλληλο προσωπικό
μέσω των εφαρμογών, και να αποκλείει την πρόσβαση από τους υπόλοιπους χρήστες
των συστημάτων ακόμη και αν αυτό αφορά τους διαχειριστές των συστημάτων αυτών.
Η διασφάλιση του ελέγχου της πρόσβασης πρέπει να μπορεί να παρέχει ευέλικτους και
προσαρμόσιμους ελέγχους στο ποιος, πότε, από που και με ποιο τρόπο θα μπορεί να
έχει πρόσβαση σε δεδομένα μέσω εφαρμογών ή μέσω απευθείας πρόσβασης στη βάση
δεδομένων. Όλα τα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
καταγράφουν ενέργειες (logs) που σχετίζονται με τα περιστατικά ασφαλείας.

3.7. Λογισμικό Συστημάτων
Ο Ανάδοχος καλείται να περιγράψει και να προσφέρει τις άδειες για οποιοδήποτε
λογισμικό (άδειες λογισμικού εφαρμογών ή λειτουργικών συστημάτων) κρίνει
απαραίτητο για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.
Η σχετική προμήθεια αποτελεί επίσης δικαίωμα προαίρεσης.
Σε κάθε περίπτωση το προτεινόμενο λογισμικό θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις
παρακάτω προδιαγραφές:

3.7.1

Λογισμικό ΣΔΒΔ

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης θα πρέπει να καλύπτουν την απεριόριστη χρήση του
Συστήματος που θα προσφερθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο του Έργου, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της παρούσας.
Yποστήριξη του Unicode v3.2 ή νεώτερου (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών).
Yποστήριξη της UTF-8 ή/και UCS-2 κωδικοποίησης.
Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης, τουλάχιστον με τις παρακάτω
δυνατότητες:
- διαχείριση βάσεων (π.χ. start, stop, recovery κτλ.),
- διαχείριση αντικειμένων της βάσης (π.χ. χρηστών, πινάκων, views, stored procedures
κτλ),
- συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων χρήσης και επίδοσης,
- tuning,
- έλεγχο γεγονότων και χρονοπρογραμματισμό διαχειριστικών εργασιών
Να παρέχει δυνατότητα περιορισμού χρήσης των πόρων όπως:
- απασχόληση CPU,
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- μέγιστος αριθμός sessions,
- μέγιστο query execution time.
Συμμόρφωση του προσφερόμενου λογισμικού με ACID (Atomicity Consistency
Isolation Durability).
Να παρέχονται δυνατότητες προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων καθώς
και από ποιες κατηγορίες χρηστών (εσωτερικούς χρήστες ή/και διαχειριστές).
Είναι επιθυμητό να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό που θα υποστηρίζει την
συνολική και επιλεκτική (π.χ. στήλη, πίνακα, κτλ) κρυπτογράφηση και
αποκρυπτογράφηση των αποθηκευμένων ευαίσθητων δεδομένων σύμφωνα με τα
διεθνή αποδεκτά πρότυπα αλγορίθμων κρυπτογράφησης, όπως π.χ. το Data Encryption
Standard (DES, 3DES, 2-key), το Advanced Encryption Standard (AES) κτλ.
Να παρέχει δυνατότητες ελέγχου (auditing) για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε
επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα.
Πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών και να περιορίζει
την πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με αυτούς.
Πρέπει να υποστηρίζονται τα παρακάτω:
- ANSI SQL
- Declarative referential integrity controls
- Internal routines (functions και procedures)
- External routines (π.χ. stored procedures)
- Nested transactions
- Database triggers
- Binary Large Objects
- Character Large Objects
- XML
- ODBC/JDBC
Πρέπει να παρέχει μηχανισμό τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της ΒΔ (backup).
Πρέπει να παρέχει μηχανισμό αυτόματης ανάκαμψης (automatic recovery) από
αποτυχίες διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων της
βάσης.
Είναι επιθυμητό να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον υψηλής
διαθεσιμότητας με χρήση τεχνολογιών υλοποίησης συστοιχίας εξυπηρετητών ΒΔ
(cluster).
Είναι επιθυμητό να παρέχεται δυνατότητα διαφανούς εξυπηρέτησης των εφαρμογών
που βασίζονται στο cluster του Συστήματος ΒΔ ώστε σε περίπτωση παύσης λειτουργίας
ενός κόμβου του cluster να γίνεται αυτόματα (και όχι με ανθρώπινη παρέμβαση)
failover σε άλλον κόμβο.
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Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πλήρη συμβατότητα με την υπάρχουσα δομή του ΑΣΕΠ.

3.7.2

Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών / Εξυπηρετητή Web
Χρήση της υπάρχουσας υποδομής του ΑΣΕΠ ή πλήρη συμβατότητα με αυτή.
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4. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου
4.1. Διοίκηση έργου
Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του αναλυτική
περιγραφή της μεθοδολογίας διοίκησης έργου που προτίθεται να ακολουθήσει, καθώς
και αναλυτική περιγραφή των εργαλείων διαχείρισης έργου που θα χρησιμοποιήσει για
την παρακολούθηση και καταγραφή των εργασιών του. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος
πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης
ομάδας έργου, όπου θα περιγράφονται κατ’ ελάχιστο:


σύνθεση της ομάδας (αριθμός μελών, ειδικότητες, διακριτοί ρόλοι και
αρμοδιότητες, φάσεις στις οποίες συμμετέχουν, κα)



στελέχωση ομάδας (ονοματεπώνυμο στελέχους, ειδικότητα, ρόλος στην
ομάδα, εμπειρία, ΑΜ απασχόλησης σε κάθε φάση, κα)



τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας



ανταπόκριση της ομάδας στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου

Για την περιγραφή της στελέχωσης της ομάδας έργου, κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα
συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα:

Ον/μο
Στελέχους

Ρόλος
στην
Ομάδα
έργου

Ειδικότητα

Εμπειρία

ΑΜ
Λοιπές
απασχόλησης/ πληροφορίες
Φάση

Για κάθε προτεινόμενο στέλεχος, πρέπει επίσης να προσκομιστεί βιογραφικό σημείωμα
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της διακήρυξης, από το οποίο θα
τεκμηριώνεται η επάρκεια και η εμπειρία του στελέχους για τον αντίστοιχο ρόλο.
Στην ομάδα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθούν οι παρακάτω ρόλοι:


Υπεύθυνος έργου και αναπληρωτής αυτού



Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας



Υπεύθυνος ανάπτυξης/παραμετροποίησης και διασύνδεσης εφαρμογών

Στις κύριες αρμοδιότητες του Υπεύθυνου έργου (και του αναπληρωτή του)
συμπεριλαμβάνονται ο συντονισμός της ομάδας έργου, η επικοινωνία με το ΑΣΕΠ, η
διασφάλιση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος, η αντιμετώπιση και η εύρεση λύσης
σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία εντοπιστεί κατά την υλοποίηση, παραλαβή
και πληρωμή του έργου.
Κύρια αρμοδιότητα του υπεύθυνου διασφάλισης ποιότητας είναι ο ποιοτικός έλεγχος
και διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και των παραδοτέων
και της ποιότητας και ομοιογένειας του υλικού τεκμηρίωσης.
Στις κύριες αρμοδιότητες του υπεύθυνου ανάπτυξης/ παραμετροποίησης και
διασύνδεσης εφαρμογών συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: ο συντονισμός της
ομάδας ανάπτυξης και η επίλυση τεχνικών προβλημάτων, η διασφάλιση της συνέργειας
και της ολοκλήρωσης των ξεχωριστών μονάδων λογισμικού (εφαρμογές, λογισμικό
συστημάτων, κλπ), η διασύνδεσή των νέων συστημάτων με τα υφιστάμενα, η
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επιμέλεια για το σχεδιασμό και η διασφάλιση της χρήσης κοινών προτύπων διεπαφών
χρήστη όπου αυτό είναι εφικτό και η διασφάλιση της (τεχνικής) ανταπόκρισης του
τελικού συστήματος στις απαιτήσεις του ΑΣΕΠ, όπως αυτές περιγράφονται στην
παρούσα και θα εξειδικευτούν κατά τη φάση ανάλυσης.
Ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας και ο Υπεύθυνος ανάπτυξης/παραμετροποίησης
και διασύνδεσης εφαρμογών αναφορών αναφέρονται στον Υπεύθυνο έργου.

4.1.1

Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Έργου

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου καθώς και κατά τη διάρκεια της περιόδου
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και της περιόδου Συντήρησης, ο Ανάδοχος θα ορίσει
στέλεχός του ως Υπεύθυνο έργου, καθώς και τον Αναπληρωτή αυτού. Ο Υπεύθυνος
έργου εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο απέναντι στο ΑΣΕΠ και είναι ο
κατεξοχήν υπεύθυνος για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με όσα περιγράφονται
στη σχετική σύμβαση, καθώς και για το ποιοτικό αποτέλεσμα των τελικών παραδοτέων.
Ο Υπεύθυνος έργου, καθώς και ο Αναπληρωτής του, εξουσιοδοτείται για την
εκπροσώπηση του Αναδόχου απέναντι στο ΑΣΕΠ, την εκτέλεση των αποφάσεων του
Αναδόχου και τη δέσμευση του Αναδόχου για την εκτέλεση ενεργειών στο πλαίσιο
όσων περιγράφονται στη σχετική σύμβαση.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Υπεύθυνος έργου αναλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα
παρακάτω:


Ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων στα μέλη της ομάδας εργασίας του
Αναδόχου



Συντονισμός του έργου της ομάδας εργασίας του Αναδόχου



Διασφάλιση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου



Παρακολούθηση και Καταγραφή της προόδου του έργου σε μηνιαίες αναφορές



Διασφάλιση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος και πρόταση διορθωτικών
μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων



Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας για τη διασφάλιση της
ποιότητας των τελικών συστημάτων και παραδοτέων



Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ανάπτυξης/Παραμετροποίησης και διασύνδεσης
εφαρμογών για τη διασφάλιση του ορισμού και της τήρησης προτύπων κατά
την ανάπτυξη/παραμετροποίηση και τη διασφάλιση της συνέργειας, της
ολοκλήρωσης και της διασύνδεσης των συστημάτων του ΑΣΕΠ



Κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης



Συντονισμός των δοκιμών ελέγχου



Εύρεση λύσεων σε ενδεχόμενα προβλήματα, διαφωνίες, δυσλειτουργίες που θα
προκύψουν



Παρακολούθηση και διαχείριση αλλαγών



Διοργάνωση, συντονισμός και τήρηση πρακτικών μηναίων ή/και ad hoc
συναντήσεων με τα στελέχη του ΑΣΕΠ για την παρακολούθηση της προόδου
υλοποίησης του έργου



Συντονισμός εργασιών κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και την
περίοδο Συντήρησης
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Παρακολούθηση και συντονισμός
αντικειμένου του έργου

της

ολοκλήρωσης

του

οικονομικού

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου αντικαθιστά τον Υπεύθυνος Έργου σε περίπτωση
κωλύματος αυτού με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες.
Προκειμένου για την αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου ή του Αναπληρωτή αυτού,
ο Ανάδοχος πρέπει να αποστείλει σχετικό γραπτό αίτημα στην ΕΠΠΕ του ΑΣΕΠ που θα
αναλάβει την παρακολούθηση του έργου, αναφέροντας σαφώς τους λόγους
αντικατάστασης καθώς και τα προσόντα του προτεινόμενου νέου στελέχους. Σε κάθε
περίπτωση, το προτεινόμενο στέλεχος πρέπει να είναι ανάλογων προσόντων με το
απερχόμενο και η αντικατάσταση δεν θα μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη της αρμόδιας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου επιτροπής του
ΑΣΕΠ.

4.2. Υλοποίηση Έργου
4.2.1

Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του αναλυτική
περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης που προτίθεται να ακολουθήσει και των
σχετικών παραδοτέων / αναφορών.
Η περιγραφή της μεθοδολογίας πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:


Αντίληψη του περιβάλλοντος και του αντικειμένου του έργου,



Περιγραφή των διαδικασιών υλοποίησης και των αντίστοιχων εργαλείων
υλοποίησης (μεθόδων, τεχνικών και λογισμικού)



Αναλυτική περιγραφή των φάσεων ανάπτυξης, των βασικών εργασιών και των
κύριων παραδοτέων



Αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης



Τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου



Περιγραφή του υλικού τεκμηρίωσης και της δομής αυτού για τα βασικά
παραδοτέα (Ανάλυση απαιτήσεων και Σχεδιασμός συστήματος, τεκμηρίωση
κώδικα, κα)



Τρόπος διαχείρισης κύκλου ζωής συστήματος



Σαφή αναφορά των σημείων στα οποία απαιτείται επικοινωνία και συμμετοχή
του ΑΣΕΠ, προφίλ στελεχών, εκτιμώμενη διάρκεια και προϋποθέσεις για την
επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.



Tακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου
σε μηνιαία βάση. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα
παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση 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



Tα έντυπα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει



Τη συμμόρφωση με το GPDR και τα στοιχεία του DPO του αναδόχου.
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Τα ελάχιστα παραδοτέα αναφέρονται στην §6 Πίνακας Παραδοτέων.
Η μεθοδολογία που θα επιλεγεί πρέπει να υποστηρίζει εφαρμογή του επαναληπτικού
και επαυξητικού μοντέλου κύκλου ζωής ανάπτυξης του λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα
πρέπει να επιτρέπεται ο ορισμός επαναλαμβανόμενων κύκλων, κατά τη διάρκεια των
οποίων ακολουθούνται όλες οι φάσεις ανάπτυξης επαυξάνοντας το σύστημα κάθε φορά
με νέα δομικά στοιχεία και νέες λειτουργίες.
Ο αριθμός, η διάρκεια και το περιεχόμενο εργασιών των κύκλων, θα συμφωνηθούν
από κοινού από τον Ανάδοχο και το ΑΣΕΠ.

4.2.2

Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το
σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού και λογισμικού στο κυβερνητικό G-Cloud. Σε
περίπτωση που η εγκατάσταση στο G-Cloud δεν καταστεί δυνατή για λόγους που δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η εγκατάσταση θα γίνει από τον Ανάδοχο
σε υφιστάμενη υπολογιστική υποδομή στα γραφεία του ΑΣΕΠ. Ο Ανάδοχος στα σημεία
εγκατάστασης του εξοπλισμού και του λογισμικού υποχρεούται:
-

να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή
λειτουργία

-

να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Φορέα για την ένταξη του νέου
συστήματος στην υφιστάμενη υποδομή.
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4.2.3

Παραλαβή Έργου

Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα
27, 28, 29 του Κανονισμού Προμηθειών από την ΕΠΠΕ.
Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της
Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις
παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με
αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.
Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και
κατά συνέπεια επηρεάζεται, αναλόγως της ταχύτητας παραλαβής της κάθε Φάσης, ο
συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου (βλ. §5 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου).
Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ,
γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση.
Σε περίπτωση που το Παραδοτέο δεν ικανοποιεί τα προβλεπόμενα κριτήρια
αξιολόγησης και γενικότερα τις προδιαγραφές του έργου, ή δεν επιβεβαιώνεται η
εμπρόθεσμη παράδοσή του, ή η πληρότητα του από τα στοιχεία ή τυχόν ελέγχους της
ΕΠΠΕ, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί την απόρριψη του Παραδοτέου και να
προχωρήσει στα προβλεπόμενα στην προκήρυξη και την σχετική σύμβαση, ή να
εισηγηθεί τη μερική παραλαβή του παραδοτέου, δηλαδή παραλαβή μερικών μόνων
υποσυστημάτων, εκτιμώντας παράλληλα τη αντίστοιχη μείωση του τιμήματος προς τον
ανάδοχο.
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ
διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες
προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί
σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην ΕΠΠΕ σε πέντε (5) εργάσιμες
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, η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την
κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, οπότε και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στον
Κανονισμού Προμηθειών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάζει αναλυτικά σε ανοικτή συνεδρίαση, τα κρίσιμα
παραδοτέα καθώς και τα αποτελέσματα κάθε Φάσης του Έργου. Στην αναλυτική
παρουσίαση μπορούν να συμμετέχουν όλες οι δομές του Σχήματος Διοίκησης Έργου
καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι που θα ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή.

4.3. Προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του προτεινόμενο
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου.
Στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:
- Φάσεις του έργου
- Χρονική τοποθέτηση κάθε φάσης στο συνολικό χρονοδιάγραμμα
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- Διάρκεια κάθε φάσης
- Κύριες εργασίες και παραδοτέα φάσης
- Κρίσιμα Ορόσημα
- Αλληλεξαρτήσεις μεταξύ φάσεων ή/και παραδοτέων
Το χρονοδιάγραμμα δεν πρέπει να παρεκκλίνει των ορίων που τίθενται στην § 5
Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου.
Τα ελάχιστα ορόσημα είναι αυτά που περιγράφονται στην § 7 Σημαντικά Ορόσημα
Υλοποίησης.

4.4. Έλεγχος και παραλαβή λειτουργικότητας συστημάτων
και Έργου
4.4.1

Διαδικασίες ελέγχου

Πριν την έναρξη της περιόδου ελέγχου ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα παραδώσει στο
ΑΣΕΠ Σχέδιο Δοκιμών Ελέγχου, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι που θα
διεξαχθούν τόσο από τον Ανάδοχο, όσο και από το ΑΣΕΠ, θα είναι τυποποιημένοι, θα
ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία και θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δομικών
μερών και των εφαρμογών του νέου συστήματος.
Ο Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει στο Σχέδιο Δοκιμών και να εκτελέσει ελέγχους για
κάθε δομικό στοιχείο του ΠΣ στον απαραίτητο κατά περίπτωση βαθμό λεπτομέρειας:
- έλεγχος μονάδας (unit test)
- έλεγχος εφαρμογής (module test)
- έλεγχος ολοκλήρωσης (integration test)
- έλεγχος συστήματος (system test)
- έλεγχος αποδοχής (acceptance test)
Όπου είναι δυνατόν πρέπει να εφαρμόζονται αυτόματες διαδικασίες για τη διεξαγωγή
των ελέγχων και να καταγράφονται μετρήσιμα αποτελέσματα για όλες τις περιπτώσεις
όπως:
- κάλυψη (coverage)
- απόδοση (performance)
- συνθήκες φόρτου (load test)
- έλεγχος ακραίων συνθηκών (stress test)
Είναι επιθυμητό οι παραπάνω έλεγχοι να εφαρμόζονται πριν την ολοκλήρωση κάθε
κύκλου ανάπτυξης σύμφωνα και με τη μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθηθεί.
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Τα αποτελέσματα των ελέγχων του Αναδόχου θα κοινοποιούνται στα αρμόδια όργανα
του ΑΣΕΠ προς ενημέρωση και αποδοχή.

4.4.2

Έλεγχοι αποδοχής από ΑΣΕΠ

Για την αποδοχή από το ΑΣΕΠ όλων των συστημάτων θα διεξαχθούν έλεγχοι από τα
αρμόδια στελέχη της με τη συνεργασία και την υποστήριξη στελεχών του Αναδόχου.
Για την καλύτερη οργάνωση και διενέργεια των ελέγχων αποδοχής, ο Ανάδοχος θα
συμπεριλάβει στο Σχέδιο Δοκιμών Ελέγχου σενάρια δοκιμών που θα καλύπτουν το
σύνολο της προσφερόμενης λειτουργικότητας και του λογισμικού εφαρμογών,
συστημάτων και αναφορών για το σύνολο των ρόλων των χρηστών και θα
αποδεικνύουν την ανταπόκριση του συστήματος στις τεχνικές προδιαγραφές και
απαιτήσεις όπως περιγράφονται στην παρούσα και θα εξειδικευτούν κατά τη φάση
ανάλυσης και σχεδιασμού.
Τα σενάρια δοκιμών πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τα αρμόδια στελέχη του ΑΣΕΠ.
Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα από τον Ανάδοχο σενάρια μπορεί να εμπλουτιστούν
με επιπλέον σενάρια από τo ΑΣΕΠ.
Για κάθε σενάριο ελέγχου πρέπει να περιγράφονται κατ’ ελάχιστο τα τμήματα του
συστήματος/οι λειτουργίες που ελέγχονται, τα απαραίτητα βήματα, οι ρόλοι χρηστών
που το εκτελούν, ενδεχόμενες προϋποθέσεις/ειδικές συνθήκες για την εκτέλεση του
και τα αναμενόμενα αποτελέσματα/κριτήρια επιτυχίας. Στην περιγραφή των βημάτων
να περιλαμβάνονται και οθόνες. Σε περίπτωση που υπάρχει αλληλουχία στην εκτέλεση
των σεναρίων, αυτή πρέπει να σημειώνεται.
Τα σενάρια θα περιλαμβάνουν τόσο την ορθή χρήση των εφαρμογών, όσο και την
εσφαλμένη προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί τόσο η σωστή ανταπόκριση του
συστήματος στις περιπτώσεις ομαλής λειτουργίας, όσο και η σωστή ενημέρωση του
χρήστη (μέσω μηνυμάτων/προειδοποιήσεων) σε περίπτωση προβλήματος.
Η εκτέλεση των βασικών δοκιμών ελέγχου των εφαρμογών θα γίνεται μετά το πέρας
κάθε κύκλου ανάπτυξης για το μέρος του συστήματος που αυτός αφορά, ώστε να
διασφαλίζεται η βασική του λειτουργικότητα. Μετά το πέρας της
ανάπτυξης/παραμετροποίησης, εγκατάστασης, ολοκλήρωσης και μετάπτωσης θα
διενεργηθούν συνολικοί έλεγχοι για το σύνολο των συστημάτων, κατά τους οποίους
θα εκτελεστούν όλα τα σενάρια ελέγχου που θα έχουν περιγραφεί.
Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των ελέγχων διαπιστωθεί δυσλειτουργία ή
σφάλμα, οι έλεγχοι για το συγκεκριμένο στοιχείο θα διακόπτονται έως την
αποκατάσταση του προβλήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις πολύ σοβαρού σφάλματος
που επηρεάζει το σύνολο του συστήματος και μετά από συμφωνία μεταξύ ΑΣΕΠ και
Αναδόχου, μπορεί να υπάρξει διακοπή της όλης διαδικασίας, με αντίστοιχη παράταση
αυτής.
Οι μη επιτυχείς έλεγχοι θα επαναλαμβάνονται μετά την αποκατάσταση του
προβλήματος από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση, εκ νέου αποτυχίας το ΑΣΕΠ έχει το
δικαίωμα είτε να απορρίψει την αντίστοιχη εφαρμογή, ή να ορίσει καταληκτική
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ημερομηνία για τη λήψη πρόσθετων διορθωτικών μέτρων, προτού δοθεί τελική
απόφαση σχετικά με την εφαρμογή που έχει υποβληθεί σε δοκιμές.
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5. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου
Οι βασικές φάσεις υλοποίησης είναι:
Α/Α Φάσης
Φάση Α

Τίτλος
Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός
Συστήματος

Διάρκεια
2 μήνες

Φάση Β

Υλοποίηση Συστήματος (Προμήθεια,
Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Ανάπτυξη
Εφαρμογών)

8 μήνες

Φάση Γ

2 μήνες

Φάση Δ

Δοκιμές Ελέγχου και Αποδοχής – Εκπαίδευση
Μετάπτωση Δεδομένων – Αρχικοποίηση
Συστήματος
Πιλοτική Λειτουργία

Φάση Ε

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

2 Έτη

1 μήνα

Αναλυτικά, κάθε φάση περιλαμβάνει τα εξής:
Α/Α Φάσης

Φάση Α

Τίτλος

Μήνας Έναρξης

Μ1

Μήνας Λήξης

Ανάλυση
Απαιτήσεων και
Σχεδιασμός
Συστήματος
Μ2

Στόχοι
Στόχος της Φάσης Α είναι η ανάλυση και λεπτομερής καταγραφή των απαιτήσεων
για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη (α) τις λειτουργικές,
επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις, όπως έχουν καταγραφεί στην παρούσα και
θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο της συνεργασίας Αναδόχου – ΑΣΕΠ, (β) την
υφιστάμενη κατάσταση και (γ) το σχετικό νομικό πλαίσιο.
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Περιγραφή Εργασιών
Για την ανάλυση των απαιτήσεων και το σχεδιασμό του έργου, ο Ανάδοχος θα
συνεργαστεί στενά με τα καθ’ ύλη αρμόδια στελέχη του ΑΣΕΠ, μέσω συναντήσεων
που θα λάβουν χώρα στα γραφεία του ΑΣΕΠ. Σκοπός των συναντήσεων αυτών
είναι η πλήρης και λεπτομερής καταγραφή των απαιτήσεών τους στο πλαίσιο που
έχει καθοριστεί στην παρούσα, η εξειδίκευση των σημείων που χρήζουν περαιτέρω
επεξεργασίας και επεξήγησης και η σφαιρική και σε βάθος κατανόηση από τον
Ανάδοχο του συνόλου της απαιτούμενης λειτουργικότητας του έργου. Σημειώνεται
ότι δεν αποκλείεται για ορισμένο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί μεταξύ
των δύο μερών, ιδίως κατά την έναρξη της φάσης, να απαιτηθεί μόνιμη παρουσία
στελεχών του Αναδόχου στα γραφεία του ΑΣΕΠ, προκειμένου για τη συνεχή και
άμεση επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Στο πλαίσιο των
συζητήσεων και της ανάλυσης συμπεριλαμβάνονται η λειτουργικότητα του νέου
συστήματος, οι μη λειτουργικές απαιτήσεις, η διαλειτουργικότητα με τρίτα
συστήματα, η μετάπτωση των δεδομένων και η αρχικοποίηση του συστήματος.
Ο Ανάδοχος μετά την καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων και τη συμφωνία
με τα στελέχη του ΑΣΕΠ επί αυτών, θα προχωρήσει στο σχεδιασμό του νέου
συστήματος και της μεθοδολογίας υλοποίησης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων:
- πλήρη και αναλυτική περιγραφή του νέου συστήματος (μοντελοποίηση
δεδομένων, περιγραφή λειτουργιών ανά εφαρμογή, διαγράμματα ροής
δεδομένων, σχήμα βάσεων δεδομένων και διαγράμματα οντοτήτων-σχέσεων
(entity-relationship diagram), αρχιτεκτονική συστήματος, περιγραφή διαχείρισης
χρηστών, βασικών ρόλων και συσχετισμών, κλπ),
- πλήρη και αναλυτική περιγραφή του εμπορικού/τυποποιημένου λογισμικού και
των παραμετροποιήσεων αυτού,
- πλήρη και αναλυτική περιγραφή του λογισμικού που θα αναπτυχθεί (σκοπός,
εργαλείο, τεχνολογία, περιβάλλον ανάπτυξης, κλπ),
- σχέδιο εκπαίδευσης,
- σχέδιο μετάπτωσης,
- σχέδιο, μεθοδολογία και κατάλογος σεναρίων δοκιμών ελέγχου και αποδοχής,
- μελέτη διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας,
- Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ),
- Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Analysis)
Όλα τα παραπάνω (Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός Συστήματος) θα
αποτελέσουν το περιεχόμενο του Παραδοτέου Π1.1 Μελέτη Εφαρμογής και το
οποίο θα είναι ενιαίο και δεν θα αποτελείται από ανεξάρτητες θεματικές Μελέτες
Εφαρμογής.
Παράλληλα κατά τη Φάση Α, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στη σύνταξη του
Παραδοτέου Π1.2 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, όπου θα περιγράψει
λεπτομερώς
το
προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης.
Στο
χρονοδιάγραμμα θα συμπεριληφθούν, όλες οι Φάσεις και τυχόν υποδιαίρεσεις
(διακριτές ενέργειες/διακριτοί κύκλοι υλοποίησης) αυτών, οι μεταξύ τους
αλληλουχίες και αλληλεπιδράσεις, τα σχετικά παραδοτέα και ο μέγιστος χρόνος
για τον έλεγχο και την παραλαβή τους.
Επιπλέον θα πρέπει να υλοποιηθεί Μελέτη που θα περιγράφει την διαδικασία
και όλα τα απαραίτητα βήματα για την εγκατάσταση /μεταφορά/
μετεγκατάσταση των εφαρμογών που θα υλοποιηθούν στο G-cloud
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Παραδοτέα
Π1.1 Μελέτη Εφαρμογής
Π1.2 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Π1.3 Μελέτη , διαδικασία και βήματα για την εγκατάσταση/
μεταφορά/μετεγκατάσταση των εφαρμογών που θα υλοποιηθούν στο G-cloud

Α/Α Φάσης

Φάση Β

Τίτλος

Μήνας Έναρξης

Μ3

Μήνας Λήξης

Υλοποίηση
Συστήματος
(Προμήθεια,
Εγκατάσταση,
Παραμετροποίηση
και Ανάπτυξη
Εφαρμογών)
Μ10

Στόχοι
Στόχος της Φάσης Β είναι η υλοποίηση του συστήματος βάσει των όσων
περιγράφονται στην παρούσα, στο Π1.1 Μελέτη Εφαρμογής και σύμφωνα με
τους χρόνους που ορίζονται στο Π1.2 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης.

Περιγραφή Εργασιών
Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου,
λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα και
θα έχουν εξειδικευθεί στη Μελέτη Εφαρμογής (Παραδοτέο Π1.1) και
ακολουθώντας το Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα του Έργου (Παραδοτέο Π1.2).
Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη του Αναδόχου θα αναλάβουν όλες τις εργασίες
που απαιτούνται για την ανάπτυξη, παραμετροποίηση, customization,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου των συστατικών μερών του
έργου, ώστε το Σύστημα να προσφέρει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα.
Παράλληλα, ο Ανάδοχος πρέπει στο τέλος της φάσης αυτής να παραδώσει το
σύνολο του υλικού τεκμηρίωσης για το λογισμικό και τις εφαρμογές καθώς και
τα προβλεπόμενα σενάρια ελέγχου.
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Παραδοτέα
Π2.1 Λογισμικό (cd και υλικό τεκμηρίωσης)
Π2.1α Πηγαίος Κώδικας (cd)
Π2.1β Τεκμηρίωση Λογισμικού και άδεια χρήσης Πηγαίου Κώδικα
Π2.2 Θέση σε λειτουργία (εγκαταστημένες εφαρμογές και ορισμός ρόλων και
χρηστών)
Π2.3 Εγχειρίδια Χρήσης
Π2.4 Σενάρια Ελέγχου

Α/Α Φάσης

Φάση Γ

Τίτλος

Μήνας Έναρξης

Μ11

Μήνας Λήξης

Δοκιμές Ελέγχου και
Αποδοχής - Εκπαίδευση Αρχικοποίηση Συστήματος
– Μετάπτωση Δεδομένων
Μ12

Στόχοι
Στόχος της Φάσης Γ είναι η επιτυχής υλοποίηση των δοκιμών ελέγχου και κατά
συνέπεια, η προσωρινή παραλαβή του έργου, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωσης της
εκπαίδευσης υπό τη μορφή σεμιναρίων ή υπό τη μορφή “on the job training”, για το
προσωπικό του ΑΣΕΠ. Επίσης η επιτυχής μετάπτωση των δεδομένων.

Περιγραφή Εργασιών
Κατά τη φάση Γ τα στελέχη του ΑΣΕΠ σε συνεργασία με τον Ανάδοχο θα προχωρήσουν
στην εκτέλεση των δοκιμών ελέγχου και αποδοχής, μέσω των οποίων θα ελεγχθεί το
σύνολο της λειτουργικότητας του έργου για το σύνολο των προβλεπόμενων ρόλων
χρηστών.
Πιο συγκεκριμένα, οι έλεγχοι περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
- Εκτέλεση σεναρίων ελέγχου (Παραδοτέο Π2.4) και επιβεβαίωση ορθών αποτελεσμάτων
- Διόρθωση σφαλμάτων/δυσλειτουργιών και επανεκτέλεση των σχετικών σεναρίων έως
της ορθής ολοκλήρωσης αυτών
- Επικαιροποίηση του υλικού τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τις
αλλαγές/τροποποιήσεις/διορθώσεις που υλοποιήθηκαν στη φάση δοκιμών ελέγχου και
αποδοχής
Μετά το πέρας των ελέγχων, ο Ανάδοχος θα συντάξει Έκθεση, όπου θα περιγράφονται
κατ’ ελάχιστο λεπτομερώς η διαδικασία εκτέλεσης των δοκιμών ελέγχων και αποδοχής, η
διάρκεια αυτής, τα στελέχη που συμμετείχαν, η έκβαση κατά σενάριο, τα ενδεχόμενα
προβλήματα που εμφανίστηκαν και ο τρόπος επίλυσής τους, καθώς και τυχόν πρόσθετα
σενάρια που εκτελέστηκαν.
Στη Φάση Γ θα γίνει επίσης και η εκπαίδευση υπό μορφή σεμιναρίων των στελεχών του
ΑΣΕΠ, σύμφωνα και με τα όσα θα έχουν περιγραφεί σχετικά στο Αναλυτικό
Χρονοδιάγραμμα (Παραδοτέο Π1.2). Πριν την έναρξη της εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος θα
έχει παραδώσει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Π3.3) και το Εκπαιδευτικό Υλικό
(Π3.4), το οποίο πρέπει να έχει γίνει αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Μετά το πέρας της
εκπαίδευσης, θα γίνει αξιολόγησή της από τα στελέχη του ΑΣΕΠ, η οποία θα
συμπεριληφθεί στο Π3.5 Έκθεση Εκπαίδευσης μαζί με την αναλυτική περιγραφή αυτής
(ενδεικτικά: κύκλοι εκπαίδευσης, αντικείμενο, στελέχη που συμμετείχαν, ώρες,
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προβλήματα που παρουσιάστηκαν, παρατηρήσεις χρηστών επί της λειτουργικότητας,
κα).
Επίσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί :
Λεπτομερής Σχεδιασμός και Χρονοπρογραμματισμός της Μετάπτωσης των Δεδομένων
(Π3.6)
- Διενέργεια Μετάπτωσης & Έλεγχος ορθής ολοκλήρωσης μετάπτωσης και εκτέλεση
διορθωτικών κινήσεων (αν απαιτηθεί) (Π3.7 , Π3.8).

Παραδοτέα
Π3.1 Έκθεση Δοκιμών Ελέγχου και Αποδοχής (Αποτελέσματα)
Π3.2 Επικαιροποιημένο Λογισμικό, Υλικό Τεκμηρίωσης και Εγχειρίδια Χρήσης (cd και
documentation)
Π3.3 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Π3.4 Εκπαιδευτικό Υλικό
Π3.5 Έκθεση Εκπαίδευσης
Π3.6 Σχέδιο Μετάπτωσης
Π3.7 Έκθεση (Αναφορά) Μετάπτωσης
Π3.8 Έκθεση Αρχικοποίησης Συστήματος

Α/Α Φάσης

Φάση Δ

Τίτλος

Μήνας Έναρξης

Μ13

Μήνας Λήξης

Πιλοτική Λειτουργία
Μ13

Στόχοι

Στόχος της Φάσης Δ αποτελεί η επιτυχής λειτουργία του συστήματος υπό πραγματικές
συνθήκες για το σύνολο της προσφερόμενης λειτουργικότητας και η θέση του
συστήματος σε παραγωγική λειτουργία.
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Περιγραφή Εργασιών
Κατά τη Φάση Δ το σύστημα θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία υπό πραγματικές συνθήκες
με πραγματικούς χρήστες για το σύνολο της προσφερόμενης λειτουργικότητας. Κατά τη
Φάση αυτή ο Ανάδοχος θα προσφέρει υποστήριξη τόσο απομακρυσμένα, όσο και υπό τη
μορφή “on the job training”.
Σκοπός της Φάσης είναι η επιβεβαίωση από τους τελικούς χρήστες της ορθής λειτουργίας
του Συστήματος και της ανταπόκρισής του στις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Τυχόν προβλήματα/σφάλματα/δυσλειτουργίες που θα εντοπιστούν θα διορθωθούν από
τον Ανάδοχο, ώστε στο τέλος της Φάσης το έργο να τεθεί σε Παραγωγική Λειτουργία.
Κατά τη διάρκεια της Φάσης θα γίνει ο έλεγχος της ορθότητας της αρχικοποίησης του
συστήματος που θα έχει εκτελεστεί από τον Ανάδοχο και τα στελέχη του ΑΣΕΠ.

Παραδοτέα
Π4.1 Επικαιροποιημένο Λογισμικό, Υλικό Τεκμηρίωσης και Εγχειρίδια Χρήσης (cd και
documentation)
Π4.2 Έκθεση (Αναφορά) Πιλοτικής Λειτουργίας
Π4.3 Υλικό Παρουσίασης έργου στο ΑΣΕΠ
Π4.4 Θέση έργου σε Παραγωγική Λειτουργία

Α/Α Φάσης

Φάση Ε

Τίτλος

Μήνας Έναρξης

Μ14

Μήνας Λήξης

Εγγύηση
Καλής
Λειτουργίας
Μ37

Στόχοι
Στόχος της Φάσης Ε αποτελεί η ορθή και επιτυχής λειτουργία του συστήματος
παραγωγικά.

Περιγραφή Εργασιών
Στόχο της Φάσης E αποτελεί η ορθή και επιτυχής λειτουργία του συστήματος
παραγωγικά.
Κατά τη Φάση Ε ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας
των συστημάτων, παρέχοντας εργασίες προληπτικής συντήρησης, υποστήριξης
χρηστών και διόρθωσης σφαλμάτων/δυσλειτουργιών ή/και αναβάθμισης όπου
απαιτηθεί.
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Παραδοτέα
Π5.1 Επικαιροποιημένο Λογισμικό και Υλικό Τεκμηρίωσης (cd και documentation)
Π5.2 Τριμηνιαίες Αναφορές Εργασιών Περιόδου Εγγύησης
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6. Πίνακας Παραδοτέων
Κατά την υλοποίηση, ο Ανάδοχος θα παραδώσει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι παραδοτέα
τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων:
Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Τ (Τεκμηρίωση), Υ
(Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) .
Μ1 είναι ο μήνας έναρξης του έργου.
Α/Α
Παραδοτέου

Τίτλος Παραδοτέου

Είδος

Φάση

Π1.1
Π1.2

Μελέτη Εφαρμογής
Αναλυτικό
Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης
Μελέτη , διαδικασία
και βήματα για την
εγκατάσταση/
μεταφορά/μετεγκατάσ
ταση των εφαρμογών
που θα υλοποιηθούν
στο G-cloud
Πηγαίος Κώδικας (cd)
Τεκμηρίωση
Λογισμικού και άδεια
χρήσης Πηγαίου
Κώδικα
Θέση σε Λειτουργία
ΠΣ
Εγχειρίδια Χρήσης
Σενάρια Ελέγχου
Έκθεση
(Αποτελέσματα)
Δοκιμών Ελέγχου και
Αποδοχής
Επικαιροποιημένο
Λογισμικό, Υλικό
Τεκμηρίωσης και
Εγχειρίδια Χρήσης (cd
και documentation)
Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικό Υλικό
Έκθεση Εκπαίδευσης
Σχέδιο Μετάπτωσης
Έκθεση Μετάπτωσης

Μ
ΑΛ

Υλοποίησης
Φάση Α
Φάση Α

Μ

Φάση Α

Μ2

Λ
Τ

Φάση Β
Φάση Β

Μ10
Μ10

Λ

Φάση Β

Μ10

Τ
Τ
ΑΝ

Φάση Β
Φάση Β
Φάση Γ

Μ10
Μ8
Μ12

Λ/Τ

Φάση Γ

Μ12

Τ

Φάση Γ

Μ10

Τ
ΑΝ
Μ
ΑΝ

Φάση
Φάση
Φάση
Φάση

Μ10
Μ12
Μ8
Μ12

Π1.3

Π2.1α
Π2.1β

Π2.2
Π2.3
Π2.4
Π3.1

Π3.2

Π3.3
Π3.4
Π3.5
Π3.6
Π3.7

99

Γ
Γ
Γ
Γ

Μήνας
Παράδοσης
Μ2
Μ1

Π3.8
Π4.1

Π4.2
Π4.3
Π5.1

Π5.2

Έκθεση
Αρχικοποίησης
Συστήματος
Επικαιροποιημένο
Λογισμικό, Υλικό
Τεκμηρίωσης και
Εγχειρίδια Χρήσης (cd
και documentation)
Έκθεση Πιλοτικής
Λειτουργίας
Θέση ΠΣ σε
Παραγωγική
Λειτουργία
Επικαιροποιημένο
Λογισμικό και Υλικό
Τεκμηρίωσης (cd και
documentation
Τριμηνιαίες Αναφορές
Εργασιών Περιόδου
Εγγύησης

ΑΝ

Φάση Γ

Μ12

Λ /Τ

Φάση Δ

Μ13

ΑΝ

Φάση Δ

Μ13

Λ

Φάση Δ

Μ13

ΑΝ

Φάση Ε

M17, M23,
M29, M35

ΑΝ

Φάση Ε

M17, M20,
M23, M26,
M29,
M32,M35
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7. Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης
Ως σημαντικά ορόσημα υλοποίησης, ορίζονται τα σημεία εκείνα του
χρονοδιαγράμματος που σηματοδοτούν την επίτευξη ενός ενδιάμεσου στόχου ή την
ολοκλήρωση μίας διακριτής φάσης ή μίας ενιαίας λειτουργικής ενότητας και την
απεμπλοκή από κάποιο σημαντικό ρίσκο.
Ως εκ τούτου σημαντικά ορόσημα υλοποίησης για το ΠΣ του έργου θεωρούνται τα
παρακάτω:
Ορόσημο

Φάση

Μήνας

Ολοκλήρωση
Μελέτης
Εφαρμογής

Φάση Α

M2

Ολοκλήρωση
ανάπτυξης
εφαρμογών
Ολοκλήρωση
Ελέγχων
Λειτουργίας
Εγκατάσταση
Εφαρμογών για
Πιλοτική
Λειτουργία
Ολοκλήρωση
Πιλοτικής
Λειτουργίας
Θέση ΠΣ σε
Παραγωγική
Λειτουργία
Ολοκλήρωση
Φάσης Εγγύησης

Φάση Β

M10

Φάση Γ

M12

Έκθεση δοκιμών
ελέγχου

Φάση Γ

M12

Έναρξη Περιόδου
Πιλοτικής
Λειτουργίας

Φάση Δ

Μ13

Έκθεση Πιλοτικής
Λειτουργίας

Φάση Δ

Μ13

Φάση Ε

Μ14

Έναρξη
Παραγωγικής
Λειτουργίας
Έναρξη Περιόδου
Συντήρησης
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Τρόπος
Αξιολόγησης
Παραλαβή
παραδοτέου
“Μελέτη
Εφαρμογής”
Έναρξη δοκιμών
ελέγχου

Κεφάλαιο Β - Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (Κωδικός ΣΑΕ4551).
Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), κωδικός ενάριθμου έργου 2020ΣΕ45510000 της Πράξης
με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Σ.Ε.Π.».
Το υπό ανάθεση έργο περιλαμβάνεται στην πράξη με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Σ.Ε.Π.» με κωδικό MIS 5045573, η οποία
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
2014 – 2020» με την αριθ. πρωτ. 3163/31.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΘΤΧ46ΜΤΛΡ-ΥΘΙ)
απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ
(Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου).
Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα δύο
χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (392.345,92€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριακοσίων
δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ (316.408,00€), ΦΠΑ: εβδομήντα πέντε
χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (75.937,92€)).
Ανάλυση και τεκμηρίωση του προϋπολογισμού ανά σύστημα:
1

Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής στελεχών
της δημόσιας διοίκησης(4590/19 & 4622/19) 112.071,20 €

2

Σύστημα
διαχείρισης
επιθεωρήσεων
νομιμότητας των προσλήψεων
69.663,20 €

3

Σύστημα
με
Τεστ
διαγωνιστικών διαδικασιών

4

Σύστημα Διαχείρισης Συνεντεύξεων

5

Εκπαίδευση 3 χρηστών και 1 διαχειριστή ανά
σύστημα
1.860,00 €

6

Άδειες s/w & h/w

προσομοίωσης

95.108,00 €
78.144,80 €

35.498,72 €

ΣΥΝΟΛΟ

392.345,92 €

Για το Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής στελεχών της δημόσιας διοίκησης
απαιτούνται :
2 ανθρωπομήνες εργασίας για Υπεύθυνο Έργου με κόστος 10.292 € ,
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12 ανθρωπομήνες εργασίας για Εμπειρογνώμονα-Έμπειρο προγραμματιστή ή αναλυτή
με κόστος 55.651,20 €
και 12 ανθρωπομήνες εργασίας για Προγραμματιστής ή διαχειριστής συστημάτων με
κόστος
46.128,00 € .

Για το Σύστημα διαχείρισης επιθεωρήσεων νομιμότητας των προσλήψεων
απαιτούνται :
2 ανθρωπομήνες εργασίας για Υπεύθυνο Έργου με κόστος 10.292,00 €
7 ανθρωπομήνες εργασίας για Εμπειρογνώμονα-Έμπειρο προγραμματιστή ή αναλυτή
με κόστος
32.463,20 €
και 7 ανθρωπομήνες εργασίας για Προγραμματιστής ή διαχειριστής συστημάτων με
κόστος
26.908,00 €

Για το Σύστημα με Τεστ προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών
απαιτούνται :
2 ανθρωπομήνες εργασίας για Υπεύθυνο Έργου με κόστος

10.292,00 €

10 ανθρωπομήνες εργασίας για Εμπειρογνώμονα-Έμπειρο προγραμματιστή ή αναλυτή
με κόστος
46.376,00 €
και 10 ανθρωπομήνες εργασίας για Προγραμματιστής ή διαχειριστής συστημάτων με
κόστος
38.440,00 € .

Για το Σύστημα Διαχείρισης Συνεντεύξεων απαιτούνται :
2 ανθρωπομήνες εργασίας για Υπεύθυνο Έργου με κόστος

10.292,00 €

8 ανθρωπομήνες εργασίας για Εμπειρογνώμονα-Έμπειρο προγραμματιστή ή αναλυτή
με κόστος
37.100,80 €
και 8 ανθρωπομήνες εργασίας για Προγραμματιστής ή διαχειριστής συστημάτων με
κόστος 30.752,00 € .

Για εγκατάσταση/customization ή υλοποίηση πλατφόρμας speech to text on premise
& αγορά h/w
31.000,00 € & 4.498,72 € αντίστοιχα.

Επιπλέον Εκπαίδευση 3 χρηστών και 1 διαχειριστή ανά σύστημα με κόστος
1.860,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα IV – Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς
1. Δομή Τεχνικής Προσφοράς
Η Τεχνική Προσφορά των υποψήφιων αναδόχων πρέπει να ανταποκρίνεται στην παρακάτω
δομή:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ

1

Γενική Περιγραφή / Περίληψη Προσφοράς

2

3.5.4
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7

Συντομογραφίες – Επεξηγήσεις –
Συγκεντρωτικοί Πίνακες (Εικόνων,
Πινάκων, κλπ)
Λεπτομερής Περιγραφή Προτεινόμενης
Λύσης
Γενικές Απαιτήσεις
Περιγραφή Εργασιών
Αρχιτεκτονική
Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική
Ανοιχτά Συστήματα
Διεπαφές Χρήστη
Κανόνες Προσβασιμότητας
Διαχείριση Χρηστών
Λειτουργικές Ενότητες
Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής
στελεχών της δημόσιας διοίκησης
Σύστημα διαχείρισης επιθεωρήσεων
νομιμότητας των προσλήψεων
Σύστημα με τεστ προσομοίωσης
διαγωνιστικών διαδικασιών και
ενσωμάτωση τη εφαρμογής στην ιστοσελίδα
του ΑΣΕΠ
Σύστημα διαχείρισης συνεντεύξεων
Υπηρεσίες του Έργου
Ανάλυση Απαιτήσεων
Μετάπτωση Δεδομένων
Εκπαίδευση
Τεκμηρίωση
Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Συντήρηση
Συμβατότητα και Ομαλή Ολοκλήρωση

3.6.8

Απόδοση Συστήματος

§ 3.6.8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

3.6.8

Διαλειτουργικότητα

§ 3.6.9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

§ 3.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.4.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.4.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.4.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.4.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.5.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.5.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.5.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

§ 3.5.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.6.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.6.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.6.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.6.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.6.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.6.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.6.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

3.6.10

Ασφάλεια

3.7
3.7.1
3.7.2

Λογισμικό Συστημάτων
Λογισμικό ΣΔΒΔ
Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών /
Εξυπηρετητή Web
Άλλο Λογισμικό

3.7.3

4
4.1
4.1.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
5
6

Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης
Έργου
Διοίκηση και Διαχείριση Έργου
Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Διαχείρισης Έργου
Μεθοδολογία Υλοποίησης
Προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα
Έλεγχος και παραλαβή λειτουργικότητας
συστημάτων και Έργου
Διαδικασίες Ελέγχου
Έλεγχοι Αποδοχής από ΑΣΕΠ
Πίνακες Συμμόρφωσης
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς χωρίς
τιμές

§ 3.6.10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 3.7.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περιγραφή ενδεχόμενου
άλλου λογισμικού που
απαιτείται για την υλοποίηση
της προτεινόμενης τεχνικής
λύσης

§ 4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 4.1.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 4.2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 4.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

§ 4.4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
§ 4.4.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Διακήρυξης
Πίνακες χωρίς τις
προσφερόμενες τιμές.
Επισημαίνεται ότι η
εμφάνιση τιμών στον
παρόντα πίνακα, αποτελεί
αιτία αποκλεισμού του
υποψήφιου αναδόχου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να περιλάβουν επίσης στην τεχνική τους προσφορά
οποιοδήποτε τεκμηριωτικό υλικό κρίνουν απαραίτητο για την καλύτερη και πληρέστερη
παρουσίαση της προσφερόμενης λύσης (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά: τεχνικά φυλλάδια,
εγχειρίδια, βεβαιώσεις, κλπ). Σε περίπτωση προσκόμισης σε ηλεκτρονική μορφή τότε
πρέπει τα φυλλάδια, εγχειρίδια, κλπ να υπογράφονται ψηφιακά από τον κατασκευαστή ή
να συνοδεύονται από ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του Υποψήφιου
Αναδόχου σχετικά με την πλήρη ταύτιση των στοιχείων τους με τα φυλλάδια, εγχειρίδια,
κλπ του κατασκευαστή. Σε περίπτωση προσκόμισης του τεκμηριωτικού υλικού σε
ηλεκτρονική μορφή, δεν απαιτείται η προσκόμιση και σε έντυπη μορφή.
2. Οδηγίες Σύνταξης
Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να συντάξει την τεχνική προσφορά του σύμφωνα με
την παραπάνω δομή, διατηρώντας την αρίθμηση των παραγράφων και υποπαραγράφων,
σύμφωνα και με την αρίθμηση των παραγράφων του Παραρτήματος Ι
Οι παράγραφοι 3 και 4 πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις που
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για κάθε απαίτηση ο

υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει τον τρόπο ανταπόκρισης της προτεινόμενης
από αυτόν λύσης ή μεθοδολογίας, προσθέτοντας παραπομπές στο προσκομισθέν
τεκμηριωτικό υλικό όπου απαιτείται. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να διατηρήσουν
την αρίθμηση και τα επίπεδα των απαιτήσεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, καθώς και να
συμπεριλάβουν τους σχετικούς πίνακες, διαγράμματα, κλπ αλλά και όποια επιπλέον
πληροφορία θεωρούν ότι περιγράφει και τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή τους.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΑΣΕΠ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ)

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για το έργο:
«Δράσεις Απλούστευσης Διαδικασιών ΑΣΕΠ»

Παράρτημα V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης
ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν
μηδενικά κόστη.
Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Επωνυμία: ΑΣΕΠ

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Διακήρυξη με αριθμό

1. Κύριο Κόστος
1.1 Φάση Α - Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός Συστήματος
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθρωπομήνες

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ
[€]

ΦΠΑ

Παραδοτέα
Π1.1 Μελέτη Εφαρμογής
Π1.2 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης
Π1.3 Μελέτη, διαδικασία, βήματα
μεταφοράς / μετεγκατάστασης
εφαρμογών που θα
υλοποιηθούν στο G-cloud
ΣΥΝΟΛΟ

1.2 Φάση Β - Υλοποίηση Συστήματος (Προμήθεια, Εγκατάσταση,
Παραμετροποίηση και Ανάπτυξη Εφαρμογών)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παράρτημα V
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ανθρωπομήνες

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
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[€]
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕ
[€]

ΦΠΑ

Παραδοτέα
Π2.1 Λογισμικό (cd και υλικό
τεκμηρίωσης)
Π2.1α Πηγαίος Κώδικας (cd)
Π2.1β Τεκμηρίωση Λογισμικού
Π2.1γ Προμήθεια h/w πλατφόρμας
speech to text *
Π2.2 Θέση σε λειτουργία
(εγκαταστημένες εφαρμογές
ορισμός ρόλων και χρηστών)
Π2.3 Εγχειρίδια Χρήσης
Π2.4 Σενάρια Ελέγχου
ΣΥΝΟΛΟ

* Η συμπλήρωση της στήλης Ανθρωπομήνες δεν απαιτείται
1.3 Φάση Γ - Δοκιμές Ελέγχου και Αποδοχής – Εκπαίδευση - Αρχικοποίηση
Συστήματος – Μετάπτωση Δεδομένων
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθρωπομήνες

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ
[€]

ΦΠΑ

Παραδοτέα
Π3.1 Έκθεση Δοκιμών Ελέγχου και
Αποδοχής (Αποτελέσματα)
Π3.2 Επικαιροποιημένο Λογισμικό,
Υλικό Τεκμηρίωσης και
Εγχειρίδια Χρήσης (cd και
documentation)
Π3.6 Σχέδιο Μετάπτωσης
Π3.7 Έκθεση (Αναφορά)
Μετάπτωσης
Π3.8 Έκθεση Αρχικοποίησης
Συστήματος
ΣΥΝΟΛΟ

1.4 Φάση Δ - Δοκιμές Ελέγχου και Αποδοχής – Εκπαίδευση - Μετάπτωση
Δεδομένων – Αρχικοποίηση Συστήματος
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παράρτημα V
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ανθρωπομήνες

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ
[€]

ΦΠΑ
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Παραδοτέα
Π4.1 Επικαιροποιημένο Λογισμικό,
Υλικό Τεκμηρίωσης ,Εγχειρίδια
Χρήσης (cd και documentation)
Π4.2 Έκθεση (Αναφορά) Πιλοτικής
Λειτουργίας
Π4.3 Υλικό Παρουσίασης έργου στο
ΑΣΕΠ
Π4.4 Θέση έργου σε Παραγωγική
Λειτουργία

1

ΣΥΝΟΛΟ

1.5 Φάση Ε - Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθρωπομήνες

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ
[€]

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕ
[€]

ΦΠΑ

Παραδοτέα
Π5.1 Επικαιροποιημένο Λογισμικό
και Υλικό Τεκμηρίωσης (cd και
documentation)
Π5.2 Τριμηνιαίες Αναφορές
Εργασιών Περιόδου Εγγύησης

1

ΣΥΝΟΛΟ

2. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
Α/Α

1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθρωποώρες

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ [€]
ΜΕ
[€]

ΦΠΑ

Εκπαίδευση υπό
μορφή σεμιναρίων
On the job training
ΣΥΝΟΛΟ

3. Υπηρεσίες Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθρωπομήνες

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΦΠΑ [€]
ΜΕ
[€]

ΦΠΑ

Διοίκηση/Διαχείριση
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Έργου
2

Διασφάλιση Ποιότητας

3

Γραμματειακή
Υποστήριξη
ΣΥΝΟΛΟ

4. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

1

2

3

4

5
6
7

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

Φάση Α - Ανάλυση Απαιτήσεων και
Σχεδιασμός Συστήματος
Φάση Β - Υλοποίηση Συστήματος
(Προμήθεια, Εγκατάσταση,
Παραμετροποίηση και Ανάπτυξη
Εφαρμογών)
Φάση Γ - Δοκιμές Ελέγχου και
Αποδοχής – Εκπαίδευση Αρχικοποίηση Συστήματος –
Μετάπτωση Δεδομένων
Φάση Δ - Δοκιμές Ελέγχου και
Αποδοχής – Εκπαίδευση Μετάπτωση Δεδομένων –
Αρχικοποίηση Συστήματος
Φάση Ε - Εγγύηση Καλής
Λειτουργίας
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Υπηρεσίες Διοίκησης και
Διαχείρισης Έργου
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικά)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)
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Τρόπος πληρωμής (επιλέγεται από τον υποψήφιο σύμφωνα με το άρθρο 5.1. της
διακήρυξης)

Χρόνος ισχύος της προσφοράς: έως ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ <συμπληρώνεται από τον υποψήφιο>
Κατανομή συμβατικού τιμήματος (συμπληρώνεται από τον υποψήφιο σύμφωνα με το
άρθρο 2.4.4.7 σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση εταιρειών)

ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

……………………………………………….
<Ημερομηνία>

...…..……………………………………….
<Εξουσιοδοτημένη ψηφιακή υπογραφή>
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού
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Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές,
εκτός της στήλης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, και η παροχή όλων των πληροφοριών που
ζητούνται είναι υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους
στοιχεία. Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» για έστω και ένα
από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.
Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.
Οι συμπληρωμένοι Πίνακες Συμμόρφωσης υποβάλλονται στον φάκελο της Τεχνικής
Προσφοράς.
Για τη συμπλήρωση των Πινάκων Συμμόρφωσης διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΑΠΑΙΤΗΣΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί
όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει
υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως
απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν
πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ» τότε αποτελεί
προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που
υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη
συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό
μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή
κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια
Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην
Τεχνική Προσφορά η οποία και θα περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των
υπηρεσιών ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας
εγκατάστασης και υποστήριξης κτλ. ή οποιαδήποτε άλλη αναφορά στην Τεχνική Προσφορά,
που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων
Συμμόρφωσης. Στην ίδια στήλη μπορεί να καταγραφεί οποιαδήποτε Παρατήρηση.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει
να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Μεθοδολογία Υλοποίησης, Σελ. 4 Παράγραφος
4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο,
τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και
θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία
καταγράφεται η ζητούμενη απαίτηση.
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Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Στοιχεία υποψήφιου αναδόχου
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Επωνυμία: ΑΣΕΠ
Διακήρυξη με αριθμό

1 Γενικές Απαιτήσεις
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.2
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

§ 3.2

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

2 Περιγραφή εργασιών
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.3
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.3

ΝΑΙ

3 Αρχιτεκτονική
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.4
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.4.1.1

ΝΑΙ

§ 3.4.1.2

ΝΑΙ

§ 3.4.1.3

ΝΑΙ

§ 3.4.2

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

§ 3.4.3

ΝΑΙ

§ 3.4.4.1

ΝΑΙ

§ 3.4.5

ΝΑΙ

4 Σύστημα αξιολόγησης και επιλογής στελεχών δημόσιας διοίκησης
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.5.1
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.5.1.2

ΝΑΙ

§ 3.5.1.3

ΝΑΙ

§ 3.5.1.4

ΝΑΙ

§ 3.5.1.5

ΝΑΙ

§ 3.5.1.6

ΝΑΙ

§ 3.5.1.7

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5 Σύστημα διαχείρισης επιθεωρήσεων νομιμότητας προσλήψεων
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.5.2

6

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.5.2.2

ΝΑΙ

§ 3.5.2.3

ΝΑΙ

§ 3.5.2.4

ΝΑΙ

§ 3.5.2.5

ΝΑΙ

§ 3.5.2.6

ΝΑΙ

§ 3.5.2.7

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύστημα με τεστ προσομοίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών

Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.5.3
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.5.3.2

ΝΑΙ

§ 3.5.3.3

ΝΑΙ

§ 3.5.3.4

ΝΑΙ

§ 3.5.3.5

ΝΑΙ

§ 3.5.3.6

ΝΑΙ

§ 3.5.3.7

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

7 Σύστημα διαχείρισης συνεντεύξεων ως επέκταση του ΟΠΣ
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.5.4
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.5.4.2

ΝΑΙ

§ 3.5.4.3

ΝΑΙ

§ 3.5.4.4

ΝΑΙ

§ 3.5.4.5

ΝΑΙ

§ 3.5.4.6

ΝΑΙ

§ 3.5.4.7

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

8 Ανάλυση απαιτήσεων
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.6.1
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.6.1

ΝΑΙ

9 Μετάπτωση Δεδομένων
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.6.2
Παράρτημα II
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Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.6.2

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10 Εκπαίδευση
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.6.3
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.6.3

ΝΑΙ

11 Τεκμηρίωση
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.6.4
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.6.4

ΝΑΙ

12 Υποστήριξη Πιλοτικής Λειτουργίας
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.6.5
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.6.5

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

13 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Συντήρηση
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.6.6
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.6.6

ΝΑΙ

§ 3.6.6.1

ΝΑΙ

§ 3.6.6.2

ΝΑΙ

§ 3.6.6.3

ΝΑΙ

§ 3.6.6.4

ΝΑΙ

Παράρτημα II
Πίνακες Συμμόρφωσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για το έργο:
«Δράσεις Απλούστευσης Διαδικασιών ΑΣΕΠ»

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

§ 3.6.6.5

ΝΑΙ

14 Συμβατότητα και ομαλή ολοκλήρωση
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.6.7
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.6.7

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

15 Απόδοση συστήματος
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.6.8
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.6.8

ΝΑΙ

16 Διαλειτουργικότητα
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.6.9
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.6.9

ΝΑΙ

17 Ασφάλεια
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.6.10
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.6.10.1

ΝΑΙ

§ 3.6.10.2

ΝΑΙ

18 Λογισμικό Συστημάτων
Βλ.Παράρτημα Ι, § 3.7
Παράρτημα II
Πίνακες Συμμόρφωσης

7

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για το έργο:
«Δράσεις Απλούστευσης Διαδικασιών ΑΣΕΠ»

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 3.7

ΝΑΙ

§ 3.7.1

ΝΑΙ

§ 3.7.2

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

19 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου
Βλ.Παράρτημα Ι, § 4
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

§ 4.1

ΝΑΙ

§ 4.1.1

ΝΑΙ

§ 4.2

ΝΑΙ

§ 4.2.1

ΝΑΙ

§ 4.2.2

ΝΑΙ

§ 4.2.3

ΝΑΙ

Παράρτημα II
Πίνακες Συμμόρφωσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

8

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΑΣΕΠ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΕΠ»

Παράρτημα VII
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Διεύθυνση κατοικίας:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία
απόκτησης Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης έργου)

Επαγγελματική Εμπειρία

Έργο (ή θέση)

Εργοδότης

Ρόλος 1 και
καθήκοντα στο
Έργο (ή θέση)

Απασχόληση στο έργο
Περίοδος
(από – έως με τη
μορφή ηη/μμ/εε)

ΑΜ 2

1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη
συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο.

