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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη
55102
Ελλάδα
EL5
2310494100
2310494127
info@esdi.gr
Άννα Ατσέρπη, Πολυξένη Κουκουτζέλη, (τηλ:
2310 494116, 494118, φαξ: 2310 494127,
email: symvaseis@esdi.gr).
www.esdi.gr
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών που είναι νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και φορέας γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.
1, εδ. β και γ του ν. 4270/2014.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα το αντικείμενο δραστηριότητας της ΕΣΔι είναι η επιλογή, η προεισαγωγική,
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και η αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε
θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων, καθώς και η διαρκής επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών
λειτουργών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Οι

προσφορές

πρέπει

να

υποβάλλονται

www.promitheus.gov.gr
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γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από Άννα Ατσέρπη (τηλ: 2310 494116, φαξ:

2310494127, Πολυξένη Κουκουτζέλη 2310494118 symvaseis@esdi.gr Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών (Τέρμα Ικάρων, Καλαμαριά).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΩΣ

29/11/2020 (ώρα 21.00)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΩΣ

02/12/2020

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

02/12/2020 (ώρα 08.00)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

07/12/2020 (ώρα 15.00)

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11/12/2020 (ώρα 10.00)

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/16,“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ 147/Α/2016) με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν.4155/13

(ΦΕΚ 120/Α/2013), στο άρθρο 15 της με αριθ.

56902/215/19.5.2017 (Β’ 1924) Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν.4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν στην αναθέτουσα αρχή
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι 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 ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ και όσα

11

20PROC007582735 2020-11-03
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και
υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να
υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά
και στοιχεία

που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή

διεξαγωγή της διαδικασίας.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Τα Lot A, B και Γ αφορούν το Υποέργο 5: «Αναβάθμιση και Προμήθεια Λογισμικού για την
Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Δι. & Προμήθεια Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης
Βιβλιοθήκης & Σπουδαστών Ε.Σ.Δι.» της πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2018-

2021» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010725, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα» 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω της ΣΑΕ 4201 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και
έχει λάβει κωδικό ενάριθμο Πράξης 2018ΣΕ42010000.
Το Lot Δ αφορά το Υποέργο 6 με τίτλο «Ιστοσελίδα Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών»
με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010725, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα» 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) μέσω της ΣΑΕ 4201 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έχει λάβει
κωδικό ενάριθμο Πράξης 2018ΣΕ42010000.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης
1.3.1

Αντικείμενο της σύμβασης

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
στοχεύει στην σύνθεση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα
ενσωματώνει στις λειτουργίες του το σύνολο των διεργασιών που απαιτούνται για την
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της. Για τη υλοποίηση του παραπάνω στόχου είναι
απαραίτητη η αναβάθμιση των υφιστάμενων λογισμικών Λογιστικής, Μισθοδοσίας και
Διαχείρισης Έργων καθώς και η προμήθεια νέων λογισμικών και εφαρμογών που θα
καλύψουν τα κενά και τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν.
Συγκεκριμένα, με την αναβάθμιση των υφιστάμενων λογισμικών στοχεύουμε:
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Στην προμήθεια νέων αδειών χρήσης,



Στην παραμετροποίηση τους για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου, για να διασυνδέεται με τα νέα λογισμικά που θα
προμηθευτεί η σχολή.



Στην δημιουργία νέων εκτυπώσεων/αναφορών για τη παρακολούθηση των υλοποιούμενων έργων,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες της σχολής τουλάχιστον για τα επόμενα επτά χρόνια κρίνουμε αναγκαίο
να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση των υφιστάμενων λογισμικών και την προμήθεια νέων
λογιστμικών και υποσυστημάτων:
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λογισμικό
Λογιστικής

Στο πλαίσιο του έργου θα παραμετροποιηθούν τα σημεία Ενημέρωση
Προμηθευτών, Διαύγεια, Δημοσίευση Π/Υ, Διασύνδεση με το
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και θα προσφερθούν νέες άδειες χρήσης.

Λογισμικό
Διαχείρισης
Έργων

Στο πλαίσιο του έργου θα παραμετροποιηθεί το λογισμικό για τη
προσαρμογή του στη δομή παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου
της πράξης.

Λογισμικό
Μισθοδοσίας

Στο πλαίσιο του έργου θα παραμετροποιηθεί το λογισμικό για τη
παρακολούθηση της πράξης με δυνατότητα διαχείρισης οδοιπορικών,
αποζημιώσεων, αμοιβών διδασκόντων και σπουδαστών η έκδοση
βεβαίωσης αμοιβών, δημιουργίας νέων αναφορών και διασύνδεση με
περιφερειακά προγράμματα όπως το μαθητολόγιο.

Λογισμικό
Ηλεκτρονικής
Διακίνησης
Εγγράφων

Στα πλαίσια βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών μεταξύ των
τμημάτων της Ε.Σ.Δι. επιλέγεται η προμήθεια ενός Λογισμικό
Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων που θα ενισχύσει τον έλεγχο κατά
τις φάσεις υλοποίησης του έργου της προεισαγωγικής εκπαίδευσης.
Μέσω του Λογισμικό Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων η Ε.Σ.Δι. θα
επιτύχει τα παρακάτω:


Αρχειοθέτηση και τήρηση των ηλεκτρονικών εγγράφων σύμφωνα
με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.



Μεταφορά των χειροκίνητων επιχειρησιακών διαδικασιών στις
οποίες εμπλέκεται η δημιουργία και διακίνηση εγγράφων σε
αντίστοιχες ηλεκτρονικές ροές εργασίας.



Αξιοποίηση και διασύνδεση των νέων αυτοματοποιημένων
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υπηρεσιών ασφαλούς διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων με
τα υπάρχοντα υποσυστήματα/εφαρμογές της Ε.Σ.Δι.


Ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές συναλλαγές με
τη χρήση απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών.

Λογισμικό
Διαχείρισης
Οδοιπορικών

Ένα μεγάλο μέρος των δαπανών που πραγματοποιεί η Ε.Σ.Δι. στα
πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι και τα οδοιπορικά.
Στόχος του νέου λογισμικού είναι αφενός η προσαρμογή του στις
εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης και διεκπεραίωσης των εντολών,
όπως αυτές προκύπτουν από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα
και αφετέρου η διασύνδεση του με τα προγράμματα παρακολούθησης
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η λειτουργία ενός
προσαρμοσμένου στις ανάγκες της Ε.Σ.Δι. λογισμικού θα μειώσει τους
χρόνους διεκπεραίωσης των ενταλμάτων ενώ θα βελτιστοποιήσει τις
εσωτερικές διαδικασίες για τον έλεγχο και την τήρηση των ελάχιστων
απαιτήσεων που θέτουν τα επιχειρησιακά προγράμματα σε ότι αφορά
την επιλεξιμότητα των δαπανών και τους κανόνες που τα διέπουν.

Λογισμικό
Διαχείρισης
Αποθήκης

Με βάση την απαίτηση του Ν. 4412/2016 είναι απαραίτητη η
λειτουργία και συντήρηση θεωρημένης αποθήκης. Μέσω του
λογισμικού της αποθήκης θα παρακολουθούνται, η διακίνηση των
υλικών, οι αξίες και οι ποσότητες, καθώς και το κόστος των υλικών που
έχουν αναλωθεί. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για α) για την
διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της οικονομικής διαχείρισης β) για
τον προσδιορισμό του κόστους στην Αναλυτική Λογιστική.
Μέσω της αποθήκης θα ενημερώνεται το μηχανογραφικό σύστημα του
διπλογραφικού, πράγμα που απαιτεί την πλήρη και ορθή λειτουργία
της.

Λογισμικό
H διαχείριση και παρακολούθηση των προμηθειών πάσης φύσεως με
Προμηθειών και την καταγραφή και την παρακολούθηση όλων των σταδίων
Δημοσίων
υλοποίησης, από την φάση της αίτησης από τα διάφορα τμήματα, μέχρι
Συμβάσεων
και την οριστική διεκπεραίωση με την καταχώρηση των Συμβάσεων και
των σχετικών παραστατικών. Σκοπός του είναι η αποτελεσματική
διαχείριση – παρακολούθηση και ο έλεγχος των προμηθειών πάσης
φύσεως, παράλληλα με τη λογιστική και υπηρεσιακή διαδικασία
υλοποίησης αυτών.
Λογισμικό
Γραμματείας

Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα στη καθημερινή λειτουργία
της Ε.Σ.Δι. είναι το λογισμικό γραμματεία. Στόχος είναι η σχολή να
αποκτήσει ένα λογισμικό που θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο

14

20PROC007582735 2020-11-03
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής, στις καθημερινές εργασίες
διεκπεραίωσης και παρακολούθησης του οικονομικού και φυσικού
αντικειμένου του εκπαιδευτικού προγράμματος και σύγχρονο ώστε
καλύπτει σύγχρονες αρχιτεκτονικές πρόσβασης μέσω Web περιβάλλον.
Το πρόγραμμα της γραμματείας θα ενισχύει την αλληλεπίδραση των
σπουδαστών και των καθηγητών με τη γραμματεία της σχολής με
σκοπό τη μείωση του διοικητικού κόστους και την βέλτιστη οργάνωση
και παρακολούθηση του παραγόμενου έργου της σχολής και θα
αυτοματοποιεί τη διαδικασία του μηνιαίου προγραμματισμού των
μαθημάτων. Παράλληλα, θα μπορεί να διασυνδεθεί με τα
περιφερειακά προγράμματα που χρησιμοποιεί η Ε.Σ.Δι.
Σύστημα
διαχείρισης
βιβλιοθηκών

Στα πλαίσιο ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το στάδιο
της προεισαγωγικής κατεύθυνσης η Ε.Σ.Δι., επιθυμεί την προμήθεια και
εγκατάσταση
ενός
ολοκληρωμένου
συστήματος
διαχείρισης/παρακολούθησης της βιβλιοθήκης της Ε.Σ.Δι. Σήμερα στην
Ε.Σ.Δι. λειτουργούν δύο (2) μη μηχανογραφημένες δανειστικές
βιβλιοθήκες με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται στο βαθμό που θα
μπορούσαν. Με την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης και
παρακολούθησης θα ενισχυθεί η προστασία των βιβλίων και η ορθή
λειτουργεία της βιβλιοθήκης. Οι σπουδαστές και οι καθηγητές θα
ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τη διαθεσιμότητα των βιβλίων
δημιουργώντας μια ενεργή πηγή αξιοποιήσιμων γνώσεων και
πληροφοριών κατά το στάδιο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης. Αυτό
θα συνεισφέρει στην αξιοποίηση του υλικού των βιβλιοθηκών, στη
διευκόλυνση της έρευνας, στο έργο των εκπαιδευτικών, των
σπουδαστών και στην εξυπηρέτηση των χρηστών των βιβλιοθηκών εξ
αποστάσεως.

Σύστημα
Ωρομέτρησης
και
Χρονοπαρουσίας

Στα πλαίσια των εργασιών της γραμματείας της σχολής είναι η
καθημερινή οργάνωση, ενημέρωση και συγκέντρωση των
παρουσιολογίων των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών της Σχολής.
Οι προαναφερθείσες ενέργειες παρακολουθούνται χειρόγραφα και τα
αποτελέσματα χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά αφενός για τη
πληρωμή των εκπαιδευτών και αφετέρου για την καταγραφή των
απουσιών των σπουδαστών. Με την εγκατάσταση του προτεινόμενου
συστήματος διαχείρισης θα εγκατασταθεί εξοπλισμός στις αίθουσες
διδασκαλίας και θα αυτοματοποιηθεί η διαδικασία καταγραφής
παρουσιών των καταρτιζόμενων και των καθηγητών, βελτιώνοντας τις
διαδικασίες παρακολούθησης των υλοποιούμενων έργων κατάρτισης
των σπουδαστών. Στα πλαίσια του έργου η Ε.Σ.Δι. θα προμηθευτεί και
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φορητούς αναγνώστες των καρτών των Σπουδαστών για να είναι εφικτή
η καταγραφή των παρουσιών των σπουδαστών που βρίσκονται στο
στάδιο της πρακτικής άσκησης και των σπουδαστών που συμμετέχουν
σε σεμινάρια στην Κομοτηνή ή και αλλού.
Αναβάθμιση
Ιστοσελίδας

Αναβάθμιση ή αντικατάσταση της υφιστάμενης ιστοσελίδας με νέα. Η
νέα ιστοσελίδα θα βασιστεί σε ευρέως διαδεδομένα Content
Management Systems (CMS).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 48000000-8
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ/Lot A: «Αναβάθμιση των Υφιστάμενων Λογισμικών», εκτιμώμενης αξίας τριάντα
επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα λεπτών, πλέον ΦΠΑ εννιά χιλιάδων
εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών.
ΤΜΗΜΑ/Lot

B:

«Προμήθεια

και

ανάπτυξη

Λογισμικών

Μηχανογράφησης

και

Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου», εκτιμώμενης αξίας εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ, πλέον ΦΠΑ σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και εκατόν εξήντα ευρώ.
ΤΜΗΜΑ/Lot Γ: «Προμήθεια και Παραμετροποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών
και Ωρομέτρησης - Χρονοπαρουσίας», εκτιμώμενης αξίας ογδόντα επτά χιλιάδων ευρών,
πλέον ΦΠΑ είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ.
ΤΜΗΜΑ/Lot Δ: «Αναβάθμιση Ιστοσελίδας».
Πίνακας Ι: Ανάλυση Προϋπολογισμού Παραδοτέων/Lot
ΤΙΤΛΟΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

LOT A

LOT B

LOT Γ

37.810,50 €

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΥ

100.000,00 €

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

30.000,00 €

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ

16.000,00 €

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

16.000,00 €

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

22.000,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

66.500,00 €
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

20.500,00 €

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

24.500,00 €
37.810,50 €

184.000,00 €

87.000,00 €

24.500,00 €

9.074,50 €

44.160,00 €

20.880,00 €

5.880,00 €

46.885,00 €

228.160,00 €

107.880,00 €

30.380,00 €

Η δημοπράτηση του έργου χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα (Lot A, Lot B, Lot Γ, Lot Δ).
Η υπό ανάθεση σύμβαση διαιρείται στα ανωτέρω τέσσερα (4) τμήματα:
α) με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής ενδιαφερόμενων στο
διαγωνισμό, καθώς και την ανάπτυξη του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών,
β) με σκοπό τον περιορισμό της πολυπλοκότητας του φυσικού χαρακτήρα του αντικειμένου
καθώς η πλήρη ανάπτυξη του έργου απαιτεί την αναβάθμιση υφιστάμενων λογισμικών, τη
προμήθεια νέων λογισμικών και τη προμήθεια νέων ολοκληρωμένων συστημάτων που
περιλαμβάνουν εξοπλισμό και λογισμικό
επιλέχθηκε το έργο να χωριστεί σε τέσσερα (4) τμήματα που όμως τα επιμέρους λογισμικά
και συστήματα θα πρέπει να διασυνδεόνται και να επκοινωνούν μεταξύ τους προκειμένου
να επιτευχθεί, στο μέτρο του δύνατού, η ενιαία χρήση τους. .
Το πρώτο (Lot A) αφορά την Αναβάθμιση των Υφιστάμενων Λογισμικών, το δεύτερο (Lot B)
την Προμήθεια Λέων Λογισμικών Μηχανογράφησης και Παρακολούθησης του Φυσικού
Αντικειμένου, το τρίτο (Lot Γ) τη Προμήθεια και Παραμετροποίηση των Συστημάτων
Διαχείρισης Βιβλιοθηκών και Ωρομέτρησης – Χρονοπαρουσίας και το τέταρτο (Lot Δ) την
Αναβάθμιση της Ιστοσελίδας της Ε.Σ.Δι
Για τη πρώτη ομάδα (Lot A), οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για τη παραμετροποίηση των υφιστάμενων λογισμικών Λογιστικής, Διαχείρισης Έργων και Μισθοδοσίας και τη προμήθεια νέων αδειών χρήσης. Στα πλαίσια του έργου περιλαμβάνεται και η
δημιουργία των κατάλληλων επαφών για τη διασύνδεση με τα λογισμικά των επόμενων
ομάδων (Lot B και Lot Γ).
Για την δεύτερη ομάδα (Lot B), οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των
απαιτούμενων λογισμικών μηχανογράφησης και διαχείρισης του φυσικού αντικειμένου της
Ε.Σ.Δι. Το έργο απαιτεί τη διασύνδεση διαφορετικών υποσυστημάτων, των οποίων η ολοκλήρωση θα πρέπει να γίνει τόσο σε σημασιολογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χρήσης και
λειτουργίας τους. Συνεπώς, ο υποψήφιος ανάδοχος ή η ένωση υποψηφίων, θα πρέπει να
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διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών, την ασφάλεια των πληροφοριών,
την διαλειτουργικότητα για την ενιαία ικανοποίηση επιχειρησιακών απαιτήσεων για την
εύρυθμη λειτουργία της σχολής καθώς επίσης και τη διασύνδεση με τα υποσυστήματα των
Lot A και Γ.
Για τη τρίτη ομάδα (Lot Γ), οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορές για τη Προμήθεια και
Παραμετροποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών και Ωρομέτρησης – Χρονοπαρουσίας. Για την εγκατάσταση των δύο συστημάτων απαιτείται η προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τους. Ο αριθμός των διεπαφών μεταξύ των υποσυστημάτων του Lot B και του Lot Γ
είναι περιορισμένος άρα αντίστοιχα είναι περιορισμένο και το ρίσκο μερικής ολοκλήρωσης
των υποσυστημάτων του Lot Γ με αυτά του Lot B.
Για τη τέταρτη ομάδα (Lot Δ), οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για την αναβάθμιση
της Ιστοσελίδας. Το συγκεκριμένο Lot αποτελεί ξεχωριστό υποέργο με δικό του προϋπολογισμό.
Προσφορές υποβάλλονται για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Ένα ανάδοχος μπορεί να καταθέσει
προσφορά για περισσότερα από ένα τμήματα.
Η επιμέρους αξία των συμβάσεων Lot A, B, Γ και Δ αποτυπώνεται στο παρακάτω πίνακα:
LOT
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

A

Γ

Δ

37.810,50 €

184.000,00 €

87.000,00 €

24.500,00 €

9.074,50 €

44.160,00 €

20.880,00 €

5.880,00 €

46.885,00 €

228.160,00 €

107.880,00 €

30.380,00 €

ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

B

Η διάρκεια υλοποίησης των συμβάσεων Lot A, B και Γ ορίζεται σε δεκαέξι μήνες ενώ η
διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης του Lot Δ ορίζεται στους 4 μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων δίδεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ της παρούσας διακήρυξης.
Οι συμβάσεις θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση 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:
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 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
 του ν. 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
 το ν. 4013/2011 (Α' 204) «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 τροποποιήθηκε και ισχύει,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 του ν. 3689/2008 (A΄164) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 της υπ΄ αριθμ. 2879/2018 Απόφασης του Υπουργού ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης (ΦΕΚ 879/13-03-2018),
 του ν. 1497 (Α΄ 188) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των
αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 του π.δ. 39/2017 (Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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 της με αρ. 57654/22.05.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»,
 του Κανονισμού ΕΕ 679/2016 «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων»,
 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 του άρθρου 48 παρ 3β του ν. 4623/2019 (A΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και
άλλα επείγοντα ζητήματα»,
 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις»,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
 του π.δ. 165/1996 (Α΄118) «Οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιακών μονάδων της
Εθνικής Σχολής Δικαστών»,
 της υπ. αριθμ. 8266/1995 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Ειδικός Κανονισμός
Οικονομικής Διαχειρίσεως Εθνικής Σχολής Δικαστών» (Β΄183),
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
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της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 της 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης

(5968/Β/31.12.18)

«Αντικατάσταση

της

υπ’

αριθμ.

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822)
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα
του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»,
 του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
της Σχολής,


της με αριθμό πρωτ. 3428/31.01.2018 Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης
Τομεακών Ε.Π. των Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με
τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2018-2021» και Κωδικό ΟΠΣ 5010725 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 την ανάγκη Αναβάθμισης και Προμήθειας Λογισμικού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
και Παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Προεισαγωγικής
Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Δι. & Προμήθειας Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης &
Σπουδαστών Ε.Σ.Δι. και την αναβάθμιση της Ιστοσελίδας της Σχολής.
 του με αριθ. πρωτ. 39/14-01-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006163590 2020-01-16) αιτήματος
έγκρισης δαπάνης της Προϊσταμένης του Τμήματος Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης της
ΕΣΔι,
 της με αριθ. πρωτ. 40/16.01.20 (ΑΔΑΜ: 20REQ006165882 2020-01-16) απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 67 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της ΕΣΔι και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ:
ΩΧΥΥ46ΨΧ0Α-Η2Ι.
 της με αριθμό πρωτοκόλλου 91/16.01.2020 Απόφασης της Διευθύντριας Οικονομικού
Προγραμματισμού

και Εποπτείας

Οικονομικών Υποθέσεων
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ΨΩΠΜ46ΨΧ0Α), με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια διαγωνισμού με αντικείμενο την
«Αναβάθμιση και Προμήθεια Λογισμικού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και
Παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Προεισαγωγικής
Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Δι. & Προμήθεια Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης &
Σπουδαστών Ε.Σ.Δι. καθώς και Προμήθεια Ιστοσελίδας Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών»
 της με αριθμό πρωτοκόλλου 1993/23.09.2020 προέγκρισης από την ΕΥΔ για το σχέδιο
διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ανάθεση της Σύμβασης
Με Τίτλο «Αναβάθμιση και Προμήθεια Λογισμικού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
και Παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Προεισαγωγικής
Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Δι. & Προμήθεια Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης &
Σπουδαστών Ε.Σ.Δι.» Α/Α 5 της Πράξης 5010725 και για το Υποέργο «Αναβάθμιση
Ιστοσελίδας Ε.Σ.Δι.» Α/Α 6 της Πράξης 5010725.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 7η.12.2020 και ώρα 15:00.
Οι προσφορές θα είναι για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, για ορισμένα μόνο
τμήματα ή ακόμα και για ένα τμήμα.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 07-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00.
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1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. H Προκήρυξη σύμβασης (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), που περιλαμβάνει τις
πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής, απεστάλη προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29/10/2020.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
1. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 3/11/2020.
2. 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 101830.
3. Προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και
συγκεκριμένα στις εφημερίδες ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ.
4. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα

της Ε.Σ.Δι.

www.esdi.gr στη διαδρομή: Αρχική σελίδα – Παρουσίαση – Τα νέα της σχολής – Δημοσιεύσεις στις 3/11/2020.
5. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση
16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

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
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τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η με αρ. 1881/3.11.2020 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020/S 214-523655)
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
4. η με αριθμ. πρωτ. 91/16.01.2020 απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού,
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ
(8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς
φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με
το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
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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 έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5

Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
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σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Οι Εγγυητικές Επιστολές συμπληρώνονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος
IV της παρούσας Διακήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι τα υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
αφορούν στις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ή από το
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και όχι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Σχετικά
πρότυπα/υποδείγματα δελτίων σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών
διατίθενται στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (www.tpd.gr).

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.
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
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επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί του ποσού που αναλογεί στον προϋπολογισμό του
τμήματος/των τμημάτων, για το/α οποίο/α έχει υποβάλει αντίστοιχη προσφορά, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που θα αντιστοιχεί στο δύο (2) τοις εκατό της
εκτιμώμενης αξίας μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης
της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε Τμήμα, αναγράφεται στον
παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(ΣΕ ΕΥΡΩ)

(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΤΜΗΜΑ/Lot A

37.810,50 €

756,21 €

ΤΜΗΜΑ/Lot B

184.000,00 €

3.680,00 €

ΤΜΗΜΑ/Lot Γ

87.000,00 €

1.740,00 €

ΤΜΗΜΑ/Lot Δ

24.500,00 €

490,00 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 43 του ν. 4605/2019 (Α’52) .
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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2.2.3

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 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 κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απρι-
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λίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο προσφέρων 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 προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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) 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 (άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016, η οποία
προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.).
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
φορέας 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
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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 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 επιχειρεί 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 ο οικονομικός
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
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συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) 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 παρ. 4, 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
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις των πε΄διων 2.2.3.2. και 2.2.3.4
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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 εφόσον η απόφαση ισχύει στην Ελλάδα.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.7, 8 και 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
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2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, κάθε προσφέρων οικονομικός
φορέας για οποιοδήποτε τμήμα πρέπει να διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες
προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της σύμβασης, ειδάλλως η προσφορά του απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της
σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς
παροχή υπηρεσιών, όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ειδικότερα απαιτείται ι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Ειδικά για
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή να προσκομίσουν ένορκη δήλωση
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου συναφούς επαγγέλματος.
Στην περίπτωση Ένωσης Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται κάθε μέλος
της Ένωσης να πληροί τον ως άνω όρο.
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2.2.5

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν:
Για το LOT A:
Mέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων εκκαθαρισμένων διαχειριστικών χρήσεων
(2017, 2018, 2019) μεγαλύτερο από το 125% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Lot μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Για το LOT B:
Μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων εκκαθαρισμένων διαχειριστικών χρήσεων
(2017, 2018, 2019) μεγαλύτερο από το 125% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Lot μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Για το LOT Γ:
Mέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων εκκαθαρισμένων διαχειριστικών χρήσεων
(2017, 2018, 2019) μεγαλύτερο από το 125% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Lot μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Για το LOT Δ:
Mέσο ειδικό κύκλο εργασιών, των τριών (3) τελευταίων εκκαθαρισμένων διαχειριστικών
χρήσεων (2017, 2018, 2019), μεγαλύτερο από το 125% του προϋπολογισμού του υπό
ανάθεση Lot μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς
δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων,

36

20PROC007582735 2020-11-03
τότε ο μέσος κύκλος εργασιών εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2.2.6

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Α) Για το Lot A:
A.1.) Ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την τελευταία τριετία (2017-2018-2019) να έχει
υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) έργα Προμήθειας ή Αναβάθμισης Λογισμικού που να αφορούν κατ’ ελάχιστο δύο (2) από τα τρία (3) ακόλουθα αντικείμενα:
-

Προμήθεια ή Αναβάθμιση Λογισμικού Μισθοδοσίας ή/και

-

Προμήθεια ή Αναβάθμιση Λογισμικών Διαχείρισης Έργων ή/και

-

Προμήθεια ή Αναβάθμιση Λογισμικού Λογιστικής.

Α.2.) Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του
Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται να διαθέτει:
-

Ένα (1) Υπεύθυνο Αναλυτή – Προγραμματιστή με 7ετή εμπειρία σε ανάπτυξη/παραμετροποίηση, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης.

-

Έναν (1) Προγραμματιστή με 3ετή εμπειρία σε ανάπτυξη/παραμετροποίηση εφαρμογών με βάσεις δεδομένων SQL, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Β) Για το Lot B:
Β.1.) Ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την τελευταία τριετία (2017-2018-2019) να έχει υλοποιήσει:
-

Τουλάχιστον τρία (3) έργα/συμβάσεις προμήθειας συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τα οποία να εξυπηρετούνται αθροιστικά για το σύνολο των έργων 200 χρήστες και

-

Τουλάχιστον δύο (2) έργα/συμβάσεις που να αφορούν κατ’ ελάχιστο ένα (1) από τα
τρία (3) ακόλουθα αντικείμενα:
o Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Αποθήκης ή/και
o Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Οδοιπορικών ή/και
o Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων.
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Β.2.) Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του
Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται να διαθέτει:
-

Ένα (1) Υπεύθυνο Υλοποίησης Έργου με 7-ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε
παρόμοια έργα και ο οποίος να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και
πιστοποίηση ΡΜΡ.

-

Ένα (1) Υπεύθυνο Αναλυτή – Προγραμματιστή με 7ετή εμπειρία σε ανάπτυξη/παραμετροποίηση, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης.

-

Ένα (1) Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Πιστοποιημένο DPO Executive) ο οποίος να
διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

-

Ένα (1) στέλεχος σε ρόλο Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής
εκπαίδευσης, με 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση με πιστοποίηση Εκπαιδευτικής
Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Γ) Για το Lot Γ να:
Γ.1.) Τουλάχιστον τρία (3) έργα/συμβάσεις που να αφορούν κατ’ ελάχιστο ένα (1) από τα
δύο (2) ακόλουθα αντικείμενα:
1. Έργα τα οποία να περιλαμβάνουν την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιβλιοθήκης ή/και
2. Έργα τα οποία να περιλαμβάνουν ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση έντυπου υλικού.
Γ.2.) Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται να διαθέτει:
-

Ένα (1) Υπεύθυνο Υλοποίησης Έργου με 7-ετή που να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, πιστοποίηση ΡΜΡ και συμμετοχή ως Υπεύθυνος Έργου σε τουλάχιστον
ένα (1) έργο που να αφορά σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών.

-

Ένα (1) Βιβλιοθηκονόμο με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση
συναφών έργων.

Δ) Για το Lot Δ να:
Δ.1) Ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την τελευταία τριετία (2017-2018-2019) να έχει
υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) έργα κατασκευής ιστοσελίδων το κάθε ένα ίσου ή μεγαλύτερου του μισού του καθαρού ποσού του προϋπολογισμού του Lot Δ.
Δ.2) Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη
ιστοσελίδων. Προς τούτο θα πρέπει να διαθέσει στην αναθέτουσα αρχή λίστα των κυριό-
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τερων έξι (6) έργων με σύντομη περιγραφή των εργασιών που ανέλαβε στο πλαίσιο της
υλοποίησης τους.
Δ.3) Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του
Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται να διαθέτει:
-

Ένα (1) Υπεύθυνο Δημιουργικού με 7-ετή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων.

-

Ένα (1) Γραφίστα – Web Designer με 5-ετή τουλάχιστον εμπειρία στο γραφικό
σχεδιασμό ιστοσελιδίων.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι κάθε τμήματος θα πρέπει να διαθέτουν οργανωμένο σύστημα
διασφάλισης ποιότητας στους κάτωθι τομείς:
Α) Για το Lot A:
-

ISO

9001:2015

ή

ισοδύναμο

στο

σχεδιασμό,

ανάπτυξη

και

εγκατάσταση

ανάπτυξη

και

εγκατάσταση

λογισμικών/πληροφοριακών συστημάτων σε ισχύ.
-

ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο σε ισχύ.

Β) Για το Lot B:
-

ISO

9001:2015

ή

ισοδύναμο

στο

σχεδιασμό,

λογισμικών/πληροφοριακών συστημάτων σε ισχύ.
-

ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο σε ισχύ.

Γ) Για το Lot Γ να:
-

ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης : Ανάπτυξη
ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης βιβλιοθηκών και Ψηφιοποίηση- Τεκμηρίωσή
πολιτιστικού και εκπαιδευτικού υλικού σε ισχύ.

-

ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο σε ισχύ.

Δ) Για το Lot Δ:
-

ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο στο σχεδιασμό, ανάπτυξη ιστοσελίδων.

2.2.8

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
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αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και για την
συντήρηση και υποστήριξη τους για το χρονικό διάστημα κάθε Lot.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα Παράρτημα Χ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 . Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται οδηγίες
για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα ή και περισσότερα EEEΣ ανάλογα
με τα τμήματα του προς ανάθεση έργου για τα οποία θα υποβάλλουν προσφορά.
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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 παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι
2.2.4-2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
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λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων
συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέων ότι η
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής
κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα
από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι
δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων
με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις
της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται,
σύμφωνα με 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
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος,
είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της
Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια
των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα το ως
άνω πιστοποιητικό της παρ. 2.2.3.2 θα πρέπει να καλύπτει τις υποχρεώσεις τους όσον
αφορά στην καταβολή κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.
Σημείωση:
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά
πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή
σχέση με την εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και σε όσους είναι
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό
οργανισμό.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά,
τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα
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ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω
πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα από τον προσωρινό
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας
“Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΕΞ 184471-2018/10001/31.05.2018 έγγραφο του Ειδικού
Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από τις 25.05.2018 έχει ενεργοποιηθεί
στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και
αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά με τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού. Για
την περίπτωση συμμετοχής οικονομικών φορέων στην παρούσα διαδικασία που δεν
απασχολούσαν προσωπικό, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω
πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 παρ. γ΄
της παρούσας. Η απόδειξη του ανωτέρω λόγου αντικαθίσταται από την προβλεπόμενη από
το άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ένορκη βεβαίωση.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης 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
αρμόδιο Επιμελητήριο, η οποία βεβαίωση πρέπει να πιστοποιεί την εγγραφή τους κατά την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθούν να εγγεγραμμένοι μέχρι την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των
τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, για τις οποίες
έχουν δημοσιευτεί ισολογισμοί.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη
δήλωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών για τις τελευταίες τρεις (3)
χρήσεις με αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (π.χ.

46

20PROC007582735 2020-11-03
μνεία νομικής διάταξης κλπ). Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση
να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσής αντίστοιχων έργων.
Α) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αντίστοιχων έργων που μπορούν να είναι απλά
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.
β) Η εμπειρία της Ομάδας έργου αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, στο
οποίο θα αναγράφεται ο ρόλος «Υπεύθυνος Έργου/ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου/Μέλος
Ομάδας Έργου». Το βιογραφικό θα περιέχει και κατάλογο (πίνακα) έργων, στον οποίο θα
περιλαμβάνεται τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, ο φορέας υλοποίησης και η χρονική
διάρκεια συμμετοχής σε αυτό.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
ασφάλειας της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας από εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών
προτύπων, από διεθνή πρότυπα που έχουν θεσπισθεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς
τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν υπάρχουν - από εθνικά πρότυπα, από εθνικές τεχνικές
εγκρίσεις ή «ισοδύναμα» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016, που να είναι
σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός

φορέας

είναι

νομικό

πρόσωπο,

προσκομίζει

τα

κατά

περίπτωση

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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.
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη
στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό
εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.
4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων
αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Οι τεχνικές προσφορές που θα
υποβληθούν πρέπει να καλύπτουν επί ποινή αποκλεισμού τις τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές των επιμέρους Lot όπως αυτές ορίζονται στη μελέτη του Παραρτήματος Ι.
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Τα κριτήρια αξιολόγησης του τμήματος Α (Lot Α) είναι τα παρακάτω:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α.1

Αντίληψη και κατανόηση του έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο

20%

Α.2

Μεθοδολογία τεχνολογικής αναβάθμισης των υφιστάμενων
λογισμικών

20%

Α.3

Μεθοδολογία για τη διασφάλιση της ενιαίας λειτουργικότητας
των προσφερόμενων συστημάτων

25%

Α.4

Μεθοδολογία/πλάνο παροχής υπηρεσιών διασφάλισης επιτυχούς
υλοποίησης έργου.

35%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι στη τεχνική τους προσφορά να περιγράψουν
αναλυτικά το τρόπο λειτουργίας των προσφερόμενων συστημάτων και των βημάτων για την
εξασφάλιση της ενιαίας λειτουργικότητας τους. Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων
πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να περιλαμβάνουν διαγράμματα ροής, ενδεικτικά mock-ups
και προτάσεις απλοποίησης ή βελτιστοποίησης των λειτουργιών του συστήματος.
Για το κριτήριο Α4 οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι στη τεχνική τους προσφορά να
περιγράψουν αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν με σκοπό την διασφάλιση της
επιτυχούς υλοποίησης του έργου. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να συνδέονται άμεσα με το
σκοπό και το αντικείμενο του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης,
υποστήριξης, διασύνδεσης με υφιστάμενα συστήματα και άλλες που ο ανάδοχος θεωρεί
απαραίτητες.
Τα κριτήρια αξιολόγησης του τμήματος Β (Lot Β) είναι τα παρακάτω:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.1

Αντίληψη και κατανόηση του έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο

10%

Α.2

Αρχιτεκτονική, Τεχνολογικά και Λειτουργικά χαρακτηριστικά
προσφερόμενου λογισμικού

10%

Α.3

Μεθοδολογία για τη διασφάλιση της ενιαίας λειτουργικότητας των
προσφερόμενων συστημάτων.

20%

A.4

Μεθοδολογία Διοίκησης έργου και Οργάνωσης Ομάδας Έργου

20%

Α.5

Μεθοδολογία/πλάνο παροχής υπηρεσιών διασφάλισης επιτυχούς
υλοποίησης έργου.

40%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι στη τεχνική τους προσφορά να περιγράψουν
αναλυτικά το τρόπο λειτουργίας των προσφερόμενων συστημάτων και των βημάτων για
την εξασφάλιση της ενιαίας λειτουργικότητας τους. Οι προσφορές των υποψηφίων
αναδόχων πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να περιλαμβάνουν διαγράμματα ροής,
ενδεικτικά mock-ups και προτάσεις απλοποίησης ή βελτιστοποίησης των λειτουργιών του
συστήματος.
Για το κριτήριο Α5 οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι στη τεχνική τους προσφορά
να περιγράψουν αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν με σκοπό την διασφάλιση
της επιτυχούς υλοποίησης του έργου. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να συνδέονται άμεσα με
το σκοπό και το αντικείμενο του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης,
υποστήριξης, διασύνδεσης με υφιστάμενα συστήματα και άλλες που ο ανάδοχος θεωρεί
απαραίτητες.
Τα κριτήρια αξιολόγησης του τμήματος Γ (Lot Γ) είναι τα παρακάτω:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
Α1

Αρχιτεκτονική, Τεχνολογικά
προσφερόμενου λογισμικού

και

Λειτουργικά

χαρακτηριστικά

15%

Α2

Αντίληψη και κατανόηση του έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο

15%

Α3

Μεθοδολογία για τη διασφάλιση της ενιαίας λειτουργικότητας των
προσφερόμενων συστημάτων.

15%

A.4

Μεθοδολογία Διοίκησης έργου και Οργάνωσης Ομάδας Έργου

20%

Α.5

Μεθοδολογία/πλάνο παροχής υπηρεσιών διασφάλισης επιτυχούς
υλοποίησης έργου

35%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι στη τεχνική τους προσφορά να περιγράψουν
αναλυτικά το τρόπο λειτουργίας των προσφερόμενων συστημάτων και των βημάτων για
την εξασφάλιση της ενιαίας λειτουργικότητας τους. Οι προσφορές των υποψηφίων
αναδόχων πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να περιλαμβάνουν διαγράμματα ροής,
ενδεικτικά mock-ups και προτάσεις απλοποίησης ή βελτιστοποίησης των λειτουργιών του
συστήματος.
Για το κριτήριο Α5 οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι στη τεχνική τους προσφορά
να περιγράψουν αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν με σκοπό την διασφάλιση
της επιτυχούς υλοποίησης του έργου. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να συνδέονται άμεσα με
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το σκοπό και το αντικείμενο του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης,
υποστήριξης, διασύνδεσης με υφιστάμενα συστήματα και άλλες που ο ανάδοχος θεωρεί
απαραίτητες.
Τα κριτήρια αξιολόγησης του τμήματος Δ (Lot Δ) είναι τα παρακάτω:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
Α1

Προτεινόμενη Δομή Ιστοσελίδας

20%

Α2

Προτεινόμενη Δομή του Βίντεο Παρουσίασης της Ε.Σ.Δι.

10%

Α3

Μεθοδολογία Υλοποίησης της Ιστοσελίδας

20%

A.4

Μεθοδολογία Διοίκησης έργου και Οργάνωσης Ομάδας Έργου

20%

Α.5

Μεθοδολογία/πλάνο παροχής υπηρεσιών διασφάλισης επιτυχούς
υλοποίησης έργου

30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

Για το κριτήριο Α5 οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι στη τεχνική τους προσφορά
να περιγράψουν αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν με σκοπό την διασφάλιση
της επιτυχούς υλοποίησης του έργου. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να συνδέονται άμεσα με
το σκοπό και το αντικείμενο του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης,
υποστήριξης, διασύνδεσης με υφιστάμενα συστήματα και άλλες που ο ανάδοχος θεωρεί
απαραίτητες.
2.3.2

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο:
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
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Κριτήρια

με

βαθμολογία

μικρότερη

από

100

βαθμούς

(ήτοι

που

δεν

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς θα γίνει
με τον ακόλουθο τύπο
Λi = (75) * ( Βi / Βmax ) + (25) * (Kmin/Ki)
όπου:
-

Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

-

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

-

Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

-

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

-

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

-

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά
είδος/τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως
πρέπει

να

προσδιορίζεται

η

έκταση

και
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(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β΄ 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή στη διεύθυνση Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας Καλαμαριά και μέχρι τις
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14.00μ.μ., σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον
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.
Στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1) η φράση «Στοιχεία Ηλεκτρονικής Προσφοράς»,
2) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής,
3) ο τίτλος της προκήρυξης σύμβασης και

η καταληκτική ημερομηνία υποβολής

προσφορών,
4) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 ν.4412/16)
και ο οποίος θα περιλαμβάνει:
1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο
οποίος πρέπει να περιέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης
έγγραφα.
2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα
πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της
παραγράφου 2.4.3.2 της παρούσας στοιχεία.
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν
επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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2.4.3

Περιεχόμενα

Φακέλου

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής-

Τεχνική

Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την
εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την

«Μελέτη Έργου

Αναβάθμιση και Προμήθεια Λογισμικού για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση και
Παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Προεισαγωγικής
Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Δι. & Προμήθεια Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης &
Σπουδαστών Ε.Σ.Δι» του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι εκτός
από το πίνακα συμμόρφωσης της μελέτης να καταθέσουν τεχνική προσφορά που να
απαντάει σε κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, όπως αυτά
ορίζονται στη παράγραφο 2.3.1.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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2.4.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και

υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της
του Παραρτήματος V.
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού και των υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από
την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο 1.2.1 του Παραρτήματος Ι: «Μελέτη Έργου» .της
παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
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
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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.
2.4.6

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5.
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Την ίδια ημέρα θα αποσφραγισθούν και οι
φάκελοι που προσκομίσθηκαν από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, οι
οποίοι περιέχουν τα έντυπα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην
παράγραφο 2.4.2.6 της παρούσης.
2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016. Η δυνατότητα ενεργοποιείται μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες
της προσφοράς και επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως καταρχάς υποβληθέντων στοιχείων
και όχι την αναπλήρωση της έλλειψης τέτοιων ή την τροποποίησης του περιεχομένου της
προσφοράς, ώστε να συμφωνεί με όρους της Διακήρυξης. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄ Πράξη
123/2017).
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3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό,
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και
βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και
την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης
του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,

στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω

απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται,
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα
με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά
με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ,

στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική

προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
3.1.3

Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων

1. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών
ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών:
2. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής συνεπώς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων
ημερών από την αποσφράγιση.
3. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων
ημερών.
4. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες
ημέρες.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών.
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Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις
ή συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της
παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί 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 αναλόγως
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 παράγραφος 5 εδάφιο
α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
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ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών 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.
Η ανωτέρω απόφαση, με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, κοινοποιείται, μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη
παράγραφο 3.3 της παρούσας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
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Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
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 και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης
της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της
Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής
διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
372 και
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, 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 το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το
οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση..
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου
103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια.
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του ν. 4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
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.
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.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την έκδοση 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.

3.5 Δικαστική Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση
προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως
διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο
Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση
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αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή
περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο
προσφεύγων ή ο ενάγων.
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. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς
διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν
σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο
φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση
αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία
που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες
βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη,
μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8)
τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του
Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.
Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την
παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης
πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση
κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της
προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση
ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που
έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς
υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας,
το οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο
εισηγητής της υπόθεσης.
Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου
από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
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Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε
από όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία

3.6 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στο σχετικό υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στα ηλεκτρονικά
έγγραφα του διαγωνισμού και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’
ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εκατό (100)
ημέρες.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο
υπογράφεται το συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που τις έχει
εκδώσει προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
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4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως
ισχύει, των οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι
όροι της παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει και σε
περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον ν. 4412/2016.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να
τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική
σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του
άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
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4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α)
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ.
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

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

4.7 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από
την παρούσα διακήρυξη.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους
πληρωμής που θα δηλώσει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στον υποφάκελο της
οικονομικής προσφοράς του.
Στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους
πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα
επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή.
Τρόποι Πληρωμής Lot A:
1. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών
2. Τμηματικές καταβολές με την ολοκλήρωση και παράδοση των παρακάτω παραδοτέων:
Α/Α Παραδοτέου

Μήνας Παράδοσης

Υποέργο

LOT A

ΠΟΣΟ

Π.1.1

Τέλος Μ3

Μελέτη Εφαρμογής

10%

3.781,05 €

Π.2.1, 2.2.

Τέλος Μ7

Παραμετροποίηση Lot A

70%

26.467,35 €

Π.6.1, Π.6.2, Π.2.3

Τέλος Μ16

Πιλοτική Λειτουργία

20%

7.562,10 €

Τρόποι Πληρωμής Lot B
1. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών
2. Τμηματικές καταβολές με την ολοκλήρωση και παράδοση των παρακάτω παραδοτέων:
Α/Α Παραδοτέου

Μήνας
Παράδοσης

Υποέργο

Π.1.1

Τέλος Μ3

Μελέτη Εφαρμογής

5%

9.200,00 €

Π.3.1

Τέλος Μ4

Άδειες Χρήστης Lot B

25%

46.000,00 €

Π.3.2., Π.3.3, Π.3.4, Π.3.5,
Π.3.6

Τέλος Μ13

Άδειες Χρήσης Lot
B/Γραμματεία

50%

92.000,00 €

Π.6.1, Π.6.2.

Τέλος Μ16

Πιλοτική Λειτουργία

20%

36.800,00 €
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Τρόποι Πληρωμής Lot Γ
1. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών
2. Τμηματικές καταβολές με την ολοκλήρωση και παράδοση των παρακάτω παραδοτέων:
Α/Α Παραδοτέου

Μήνας
Παράδοσης

Υποέργο

LOT Γ

ΠΟΣΟ

Π.1.1

Τέλος Μ3

Μελέτη Εφαρμογής

10%

8.700,00 €

Π.4.1, 4.2

Τέλος Μ4

Άδειες Χρήστης Lot Γ

20%

17.400,00 €

Π.4.3, Π.4.4,
Π.4.5, Π.4.6, Π.4.7

Τέλος Μ13

Υπηρεσίες Lot Γ

50%

43.500,00 €

Π.6.1, Π.6.2.

Τέλος Μ16

Πιλοτική Λειτουργία

20%

17.400,00 €

Τρόποι Πληρωμής Lot Δ:
1. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών
2. Τμηματικές καταβολές με την ολοκλήρωση και παράδοση των παρακάτω παραδοτέων:
Α/Α Παραδοτέου

Μήνας Παράδοσης

Υποέργο

LOT Δ

ΠΟΣΟ

Π.1.1

Τέλος Μ3

Μελέτη Εφαρμογής

10%

2.450,00 €

Π.5.1, Π2.2, Π2.3

Τέλος Μ6

Ιστοσελίδα

90%

22.050,00 €

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί και τμηματικά.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
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α) αν δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδικής έγγραφης πρόσκλησης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 105,
β) εάν δεν παραδώσει το αντικείμενο της σύμβασης μέσα στον συμβατικό χρόνο και τόπο,
σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) η σύμβαση δεν υπογραφεί με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.
5.2.2. Αν το αντικείμενο της σύμβασης παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.
4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας του αντικειμένου του έργου
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωσηπαράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της
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προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου,
μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του
ποσοστού του τόκου υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται
η χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση
από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον
ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές

προσφυγές

κατά

τη

διαδικασία

εκτέλεσης

των

συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Διάρκεια της σύμβασης
6.1.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται

i. στους δεκαέξι 16) μήνες από την υπογραφή της για ταLot A, B και Γ και
ii. στους τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της για το Lot Δ.
Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των συμβάσεων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206
του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
έργο, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή Λογισμικού, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.
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
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παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με
τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220.
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 συντελέσει αυτοδίκαια.
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. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
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όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται
υπόψη.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης
λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές
και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη
λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη
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συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης
λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του
αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή
μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της
παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Η Διευθύντρια Οικονομικού Προγραμματισμού
και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων

Λυκεσά Ελένη
Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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1. Περιβάλλον της Σύμβασης
1.1

Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ιδρύθηκε το 1994, κατ’ επιταγή του άρθρου 88 παρ.
3 του Συντάγματος, υποδέχτηκε τους πρώτους σπουδαστές το 1995, ενώ άρχισε και η
επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστών και εισαγγελέων. Αποστολή της Σχολής είναι να
εμπνεύσει στους σπουδαστές και στους επιμορφούμενους δικαστές και εισαγγελείς υψηλό
φρόνημα και ανεξαρτησία γνώμης, να οικοδομήσει ήθος, να ενισχύσει την πίστη στις αρχές
της δημοκρατίας και της ελευθερίας, να μεταφέρει παραστάσεις από την κοινωνική και
οικονομική ζωή της χώρας, να αναδείξει την ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση του δικαίου,
να αναπτύξει την κριτική ικανότητα κατά την προσέγγιση όχι μόνο του δικαίου αλλά και των
φαινομένων εν γένει της κοινωνίας, να διδάξει τον δικανικό λόγο, γραπτό και προφορικό,
να ανοίξει ορίζοντες για πνευματική καλλιέργεια και επαφή με τις τέχνες και τον πολιτισμό.
Στόχος της δικαστικής εκπαίδευσης είναι η δημιουργία σύγχρονων δικαστών και
εισαγγελέων που να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών που απαιτούν πλατύ
ορίζοντα γνώσεων και ευρύ κύκλο δεξιοτήτων.
Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η οποία ιδρύθηκε με το ν. 2236/1994, όπως
αντικαταστάθηκε με τον ν. 3689/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αποτελεί το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει σκοπούς που κινούνται προς δύο κατευθύνσεις :
α) την επιλογή, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των προοριζόμενων να διοριστούν σε
θέσεις δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελικών λειτουργών
των εισαγγελιών και
β) την διαρκή επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών.
Για να εκπληρώσει την αποστολή της η Ε.Σ.Δι.:



Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο τόσο
της προεισαγωγικής εκπαίδευσης των σπουδαστών όσο και της επιμόρφωσης των
υπηρετούντων δικαστών και εισαγγελέων.



Διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, σε αντικείμενα που
εμπλουτίζουν τις νομικές γνώσεις αλλά και την ευρύτερη παιδεία των σπουδαστών και
των υπηρετούντων δικαστών και εισαγγελέων, με εισηγητές ή ομιλητές δικαστές και
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εισαγγελείς, πανεπιστημιακούς, ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους λειτουργούς και
υπαλλήλους, προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής και της οικονομίας, της
τέχνης και των γραμμάτων.



Οργανώνει

επιστημονικές

συναντήσεις

Ελλήνων

Δικαστικών

Λειτουργών

με

αλλοδαπούς δικαστικούς λειτουργούς και ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό την
ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, σκέψεων, προβληματισμών για σύγχρονα ζητήματα
που απασχολούν όχι μόνο τη νομική επιστήμη αλλά και ευρύτερα τις κοινωνικές
επιστήμες, όπως την εγκληματολογία, την κοινωνιολογία, την ανακριτική, τη
σωφρονιστική, τη διοικητική και την πολιτική επιστήμη, την πολιτική οικονομία και τα
δημόσια οικονομικά, την ελεγκτική και τη λογιστική.



Οργανώνει σεμινάρια και ημερίδες, με τη συμμετοχή ευρωπαίων ειδικών, για την
επιμόρφωση των δικαστών και εισαγγελέων που ασκούν διοίκηση στα δικαστήρια και
τις εισαγγελίες, με σκοπό να τους μεταφέρει τις σύγχρονες αρχές του δικαστικού
managementγια τη διαχείριση του φόρτου των υποθέσεων και την εν γένει διοίκηση
των υπηρεσιών στις οποίες προΐστανται.



Οργανώνει συναντήσεις διδασκόντων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών προκειμένου η μεθοδολογία διδασκαλίας να εμπλουτισθεί με νέες τεχνικές
και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των σπουδαστών.



Συνεργάζεται με άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Δικηγορικούς
Συλλόγους, ΑΕΙ, επιστημονικές εταιρείες κλπ.



Η Ε.Σ.ΔΙ. είναι μέλος του European Judicial Training Network (EJTN) και στο πλαίσιο
αυτού του δικτύου συμμετέχει αφενός σε προγράμματα ανταλλαγών δικαστών και
εισαγγελέων, με σκοπό την επιμόρφωσή τους σε επίκαιρα ζητήματα, και αφετέρου σε
προγράμματα εκπαίδευσης σπουδαστών τα οποία εξελίσσονται με τη συμμετοχή
σπουδαστών από σχολές δικαστών που λειτουργούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για συνεργασίες τόσο με ευρωπαϊκούς οργανισμούς που
προσφέρουν εκπαίδευση σε ζητήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη (π.χ. ΟΑΣΕ) όσο και με
εκπαιδευτικούς οργανισμούς ευρωπαϊκών κρατών που έχουν ως αντικείμενο τη
δικαστική εκπαίδευση (πχ. Ecole National d’ Administration), και διοργανώνει
εκπαιδευτικά ταξίδια σε ευρωπαϊκά δικαστήρια (ΔΕΕ, ΕΔΔΑ) με σκοπό την ενημέρωση
των σπουδαστών για τη λειτουργία και το έργο των θεσμών αυτών.
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1.2

Γενικά Στοιχεία Χρηματοδοτούμενης Πράξης

Το υποέργο 5 «Αναβάθμιση και Προμήθεια Λογισμικού Μηχανογράφησης και
Παρακολούθησης

Φυσικού

και

Οικονομικού

Αντικειμένου

της

Προεισαγωγικής

Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Δι.», συνολικού προϋπολογισμού 382.925,00€ και το υποέργο 6
«Αναβάθμιση Ιστοσελίδας», συνολικού προϋπολογισμού 30.380,00€, αποτελούν υποέργα
της πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι. 2018-2021» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010725,
η οποία

έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020 και

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω της ΣΑΕ
4201 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έχει λάβει κωδικό ενάριθμο
Πράξης 2018ΣΕ42010000.
Με την εν λόγω πράξη, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών υλοποιεί προγράμματα
προεισαγωγικής εκπαίδευσης, με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της Δικαιοσύνης και την προώθηση μιας σύγχρονης
νοοτροπίας- αντίληψης για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και των συναφών διοικητικών
υπηρεσιών αυτής.
Η νέα αυτή νοοτροπία αποβλέπει στην ανταπόκριση του δικαστικού λειτουργού στην
ανάγκη τόσο της διαφάνειας, της ασφάλειας δικαίου και της εξάλειψης της διαφθοράς όσο
και της ευελιξίας - ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης, με κυρίαρχο στόχο την
ακώλυτη εξυπηρέτηση του πολίτη και την πλήρη απαλοιφή γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.
Αντικείμενο της πράξης είναι η επιλογή, η προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική
κατάρτιση και η αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών
λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
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1.3

1.3.1

Οργανόγραμμα Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Αριθμός Υπαλλήλων, Φοιτητών και Διαδασκόντων

Σήμερα στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών απασχολούνται δεκαπέντε (15) υπάλληλοι
εκ των οποίων τέσσερις (4) είναι προϊστάμενοι. Με βάση το νόμο της σχολής οι υπάλληλοι της
σχολής είναι αποσπασμένοι από άλλους φορείς δημοσίου (κυρίως δικαστηρίων) και η διάρκεια
απόσπασης τους στη σχολή είναι τριετής. Σε ειδικές περιπτώσεις η διάρκεια αυτή μπορεί να
παραταθεί. Στο μέλλον ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί καθώς το αντικείμενο
εργασιών της σχολής αυξάνεται αντίστοιχα.
Ομοίως η σχολή τα τελευταία τρία έτη (τρεις τελευταίες σειρές σπουδών) υποδέχεται κατά
μέσο όσο 95 σπουδαστές και σε κάθε εκπαιδευτική σειρά διδάσκουν κατά μέσο όσο 140
διδάσκοντες. Ο προγραμματισμός για τα επόμενα τρία (3) χρόνια προβλέπει ότι ο μέσος όρος
των σπουδαστών θα ανέλθουν στους 160 και οι διδάσκοντες στους 200.
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1.4

Στόχοι και αναμενόμενα οφέλη

Οι στόχοι από την εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Ε.Σ.Δι.
είναι οι παρακάτω:


Ομοιόμορφη ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τμημάτων της Ε.Σ.Δι.



Βελτίωση των υφιστάμενων και δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους
σπουδαστές και τους διδάσκοντες της σχολής.



Ηλεκτρονική διεκπεραίωση της εγγραφής των σπουδαστών και των διδασκόντων.



Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων των σπουδαστών και των
διδασκόντων.



Συγκεντρωτική αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.



Αναβάθμιση της Βάσης Δεδομένων των Διδασκόντων και των Εισηγητών.



Καταγραφή πεπραγμένων και στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην υλοποίηση των
προγραμμάτων σπουδών και των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.



Δημιουργία ενός κεντρικού σημείου ψηφιακής επικοινωνίας με τους δικαστικούς
λειτουργούς.



Παρακολούθηση των διαδικασιών κατά την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων.



Περιορισμός των γραφειοκρατικών δομών.



Εφαρμογή καθορισμού συγκεκριμένων προθεσμιών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων..



Αύξηση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών. Κάθε υπηρεσία θα
παρέχεται 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα



Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιπέδου 3 «Αμφίδρομης διάδρασης»



Σημασιολογική και Τεχνική Διαλειτουργικότητα.



Σύστημα Ενιαίας Πρόσβασης στις εφαρμογές.

Τα αναμενόμενα οφέλη θα είναι:


Περιορισμός στο ελάχιστο δυνατό του χρόνου απασχόλησης των υπαλλήλων της Ε.Σ.Δι. για
τη μετάπτωση δεδομένων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων.



Αναβάθμιση των υπηρεσιών της γραμματείας και διεκπεραίωση εργασιών απευθείας από
τους Σπουδαστές και τους Διδάσκοντες.



Μείωση του χρόνου διοικητικής υποστήριξης των σπουδαστών και των διδασκόντων της
σχολής.
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Εξοικονόμηση πόρων.



Άμεση παρακολούθηση των εκκρεμών διαδικασιών.



Προσαρμογή στις απαιτήσεις και τα παραδοτέα της διαχειριστικής αρχής για τη
παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των χρηματοδοτούμενων πράξεων.



Βέλτιστη διαχείριση της υφιστάμενης βιβλιοθήκης της Ε.Σ.Δι.

1.5 Υφιστάμενη Κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου)
Τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Ε.Σ.Δι. περιλαμβάνουν μία σειρά εφαρμογών
λογισμικού που εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες της, χωρίς να είναι διασυνδεμένες μεταξύ
τους και χωρίς να προσφέρουν καμία εξωστρεφή υπηρεσία ή διασύνδεση με τρίτα συστήματα.
Συγκεκριμένα η σχολή διαθέτει τις παρακάτω εφαρμογές:


Λογιστικής (Κατασκευαστής OTS A.E.)



Μισθοδοσία (Κατασκευαστής OTS A.E.)



Διαχείριση Έργων (Κατασκευαστής OTS A.E.)



Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο (Κατασκευαστής OTS A.E.)



Βάση δεδομένων SQL για την υποστήριξη της γραμματείας



Πρόγραμμα Εισαγωγικού Διαγωνισμού (Βασισμένο σε ASP.NET Core MVC σε .NOTE Core,
C#, Entity Framework Core, MySQL)



Moodle (Open Source Λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων)



WebSite www.esdi.gr (βασισμένο σε Open Source CMS Drupal)



Mifare 1K Contactless Κάρτες για την ενεργοποίηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και
τον περιορισμό στον αριθμό των αντιγράφων που δημιουργούν οι σπουδαστές της σχολής.

Οι εφαρμογές της Λογιστικής, της Μισθοδοσίας και της Διαχείρισης Έργων παρουσιάζουν
ελλείψεις στα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους ενώ δεν διασυνδέονται με τα υπόλοιπα
λογισμικά που διαθέτει η Ε.Σ.Δι. Το λογισμικό γραμματείας που σήμερα υποστηρίζεται από μια
βάση δεδομένων SQL θα αντικατασταθεί ολοκληρωτικά ενώ θα προστεθούν νέα λογισμικά και
συστήματα με σκοπό τη συνολική αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της Ε.Σ.Δι. Το
σημαντικότερο πρόβλημα της υφιστάμενης κατάστασης εντοπίζεται στο περιορισμένο
reporting των εφαρμογών και στην ελάχιστη έως και μηδενική διασύνδεση μεταξύ των
συστημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πλήθος εργασιών να επαναλαμβάνεται μεταξύ των
τμημάτων της Ε.Σ.Δι. και παράλληλα να παρατηρούνται λανθασμένες εγγραφές κατά τη
μεταφορά των πληροφοριών από το ένα σύστημα στο άλλο.
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Λειτουργίες και χαρακτηριστικά Υφιστάμενου Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου


Στο τρέχον επίπεδο λειτουργίας του υφιστάμενου ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υπάρχει η
δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες υπηρεσιακές μονάδες και στους εξουσιοδοτημένους
χρήστες να καταχωρήσουν τα σχετικά με τις κανονιστικές διαδικασίες του φορέα προς
διεκπεραίωση έγγραφα και αντιστοίχως να γίνεται λήψη αριθμού πρωτοκόλλου για τις εν
λόγω καταχωρήσεις.



Στο περιβάλλον λειτουργίας του υφιστάμενου ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου οι χρήστες
έχουν την δυνατότητα να εισάγουν εξωτερικά αρχεία, γνωστών και αναγνώσιμων
μορφότυπων (όπως doc, pdf, text, odf, κτλ.), στην εκάστοτε περίπτωση πρωτοκόλλησης.
Επίσης, η επισύναψη εξωτερικών αρχείων γίνεται και μέσω της χρήσης ΑΔΑ με την
διαδικτυακή πύλη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αφορά την χρήση σαρωτών προς ψηφιοποίηση των
εγγράφων.



Μέσω του υφιστάμενου ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης της
εκάστοτε νέας εγγραφής μέσω γνωστών τρόπων πρωτοκόλλησης όπως την κατανεμημένη
πρωτοκόλληση με διακριτό αριθμό πρωτοκόλλου ανά βαθμίδα ιεραρχίας (πχ. τμήμα,
διεύθυνση, χρήστη) και μέσω της απόδοσης κεντρικού αριθμού πρωτοκόλλου από το
ενιαίο κεντρικό πρωτόκολλο του φορέα.

1.6 Υφιστάμενες Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αναθέτουσας Αρχής
Η Ε.Σ.Δι. διαθέτει ένα σύγχρονο computer room, το οποίο διαθέτει όλες τις προδιαγραφές
ασφαλείας με αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, πυράντοχη πόρτα και ελεγχόμενες συνθήκες
περιβαλλοντικής λειτουργίας. Στο χώρο στεγάζεται το σύνολο των υποδομών της σχολής, αφού
εκεί καταλήγει το σύνολο της δομημένης καλωδίωσης αλλά και των γραμμών για τη σύνδεση
στο διαδίκτυο. Η έξοδο στο διαδίκτυο εξασφαλίζεται από ένα κεντρικό firewall (Watchguard
M370 with subscriptions services such as Intrusion Prevention Service, WebBlocker ect)το οποίο
ελέγχει τρεις γραμμές VDSL αλλά και δύο VLAN για την βέλτιστη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση
του προσωπικού αλλά και των σπουδαστών ή επισκεπτών της. Υπάρχει ακόμα ασύρματο δίκτυο
(8 Cisco AIronet 1320)με κάλυψη περίπου στο 60% των χώρων της.
Στο computer room υπάρχουν επίσης 6 servers εκ των οποίον ο ένας και κυριότερος ( DELL
POWEREDGE T620, CPU 2x XEON E5-2650 v2 16-CORES, RAM 64GB DDR3, CONTROLLER PREC
H710P 1GB MEMORY, WITH RAID1 600GB AND RAID5 1.8TB TOTAL OF 6 PHYSICAL 10K SAS-
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DISKS WINDOWS SERVER 2012 R2) φιλοξενεί άλλους τρεις ιδεατούς (1 WINDOWS SERVER 2003
FORMER SQLSERVER 2000 , 1 WINDOWS SERVER 2012R2 WITH MISCOSOFT SQLSERVER 2012
LISENCES που φιλοξενεί τις βάσεις για τις υφιστάμενες εφαρμογές KAI 1 LINUX SERVER ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ) και είναι σε θέσει να υποστηρίξει και άλλους δύο για τις νέες
εφαρμογές. Υπάρχει active directory με δύο domain controllers (SIEMENS RX300 CPU 2x XEON
E5405 8-CORES, RAM 8GB, CONTROLLER SAS 3000, WITH RAID1 160GB TOTAL OF 2 PHYSICAL
15K -DISKS WINDOWS SERVER 2008 r2) αλλά και 2 e-learning servers (SIEMENS RX300 CPU 2x
XEON E5405 8-CORES, RAM 8GB, CONTROLLER SAS 3000, WITH RAID1 160GB TOTAL OF 2
PHYSICAL 15K -DISKS WINDOWS SERVER 2003 που είναι η πρώτη προσπάθεια και ο δεύτερος
ίδιος με LINUX που φιλοξενεί το moodle). Εκτός από το website και το mailserver όλες οι
εφαρμογές φιλοξενούνται σε κάποιον από τους παραπάνω servers. Τα λογισμικά και οι
εφαρμογές που θα προμηθευτεί η Ε.Σ.Δι. στα πλαίσια του διαγωνισμού θα εγκατασταθούν στις
υφιστάμενες υποδομές της Ε.Σ.Δι. ή σε νέες καλύτερης τεχνολογίας. Το δίκτυο αποτελείτε από
managed switch gigabit 48 ports της HP.
Όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των υπαλλήλων είναι αρκετά σύγχρονοι (DELL
7010) και στο σύνολο τους έχουν επεξεργαστές intel i5 4ης γενιάς με 4GB μνήμης και
μηχανικούς δίσκους. Τα φωτοτυπικά και εκτυπωτικά μηχανήματα είναι τελευταίας τεχνολογίας
προμήθειας εντός του 2018.

1.7

Όργανα και Επιτροπές

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ)
Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ)». Αρμοδιότητα της ΕΔΔ αποτελεί η διενέργεια του
διαγωνισμού, η αποσφράγιση των υποφακέλων στα τρία στάδια αξιολόγησης του διαγωνισμού
και η αξιολόγηση των δύο σταδίων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) του
παρόντος Έργου.
Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΤΑ)
Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή
Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΤΑ)». Αρμοδιότητα της ΕΤΑ αποτελεί η αξιολόγηση των Τεχνικών
Προσφορών του παρόντος Έργου.
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Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)
Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από
την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από το Φορέα τριμελής «Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις και τα οριζόμενα στα σχετικά συμβατικά τεύχη.
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2.

Υφιστάμενη Κατάσταση, Περιγραφή και Τεχνολογικές

Απαιτήσεις του Έργου
2.1

Υφιστάμενη αρχιτεκτονική πληροφοριακού συστήματος Ε.Σ.Δι.

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει την αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος που
εγκαταστάθηκε στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών το 2008. Αυτό αποτελούνταν
από τις εφαρμογές της Μισθοδοσίας, της Λογιστικής και της Διαχείρισης Έργων καθώς και
της εφαρμογής του Μαθητολογίου. Από τις παραπάνω εφαρμογές μόνο αυτές της
Μισθοδοσίας, της Λογιστικής και της Διαχείρισης Έργων χρησιμοποιούνται καθημερινά
μέχρι σήμερα ενώ η εφαρμογή του Μαθητολογίου υπολειτουργεί. Στο μεσοδιάστημα η
Ε.Σ.Δι. έχει προμηθευτεί το λογισμικό του Πρωτοκόλλου, το λογισμικό της διαχείρισης του
Εισαγωγικού Διαγωνισμού και των Απογραφικών Εισόδου-Εξόδου και έχει ενσωματώσει
στις εκπαιδευτικές της διαδικασίες το e-learning Moodle.

Το κυρίαρχο πρόβλημα της υφιστάμενης κατάστασης είναι η έλλειψη διαλειτουργικότητας
μεταξύ των εφαρμογών της Ε.Σ.Δι. καθώς επίσης και η έλλειψη εξωστρεφών υπηρεσιών
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προς τους σπουδαστές και τους διδάσκοντες. Αυτά τα θέματα έρχεται να αντιμετωπίσει το
νέο

ολοκληρωμένο

πληροφοριακό

σύστημα

της

σχολής

ενσωματώνοντας

νέα

υποσυστήματα που θα βελτιώσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες, θα ενισχύσουν την
οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και θα βελτιώσουν την καθημερινή εργασία
των υπαλλήλων της σχολής.

2.2

Περιγραφή του αντικειμένου του έργου

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
στοχεύει στην σύνθεση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα
ενσωματώνει στις λειτουργίες του το σύνολο των διεργασιών που απαιτούνται για την
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της. Για τη υλοποίηση του παραπάνω στόχου είναι
απαραίτητη η αναβάθμιση των υφιστάμενων λογισμικών Λογιστικής, Μισθοδοσίας και
Διαχείρισης Έργων καθώς και η προμήθεια νέων λογισμικών και εφαρμογών που θα
καλύψουν τα κενά και τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν.
Συγκεκριμένα, με την αναβάθμιση των υφιστάμενων λογισμικών στοχεύουμε:


Στη προμήθεια νέων αδειών χρήσης,



Στην παραμετροποίηση τους για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις
παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου, για να διασυνδέεται με τα νέα λογισμικά
που θα προμηθευτεί η σχολή.



Στην δημιουργία νέων εκτυπώσεων/αναφορών για τη παρακολούθηση των
υλοποιούμενων έργων,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να
καλύψει τις ανάγκες της σχολής τουλάχιστον για τα επόμενα επτά χρόνια κρίνουμε
αναγκαίο να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση των υφιστάμενων λογισμικών και την
προμήθεια νέων λογιστμικών και υποσυστημάτων:
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λογισμικού Λογιστικής

Στο πλαίσιο του έργου θα παραμετροποιηθούν τα σημεία Ενημέρωση
Προμηθευτών, Διαύγεια, Δημοσίευση Π/Υ, Διασύνδεση με το
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και θα προσφερθούν νέες άδειες χρήσης.

Λογισμικού Διαχείρισης
Έργων

Στο πλαίσιο του έργου θα παραμετροποιηθεί το λογισμικό για τη
προσαρμογή του στη δομή παρακολούθησης οικονομικού
αντικειμένου της πράξης .
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Λογισμικό Μισθοδοσίας

Στο πλαίσιο του έργου θα παραμετροποιηθεί το λογισμικό για τη
παρακολούθηση της πράξης με δυνατότητα διαχείρισης οδοιπορικών,
αποζημιώσεων, αμοιβών διδασκόντων και σπουδαστών η έκδοση
βεβαίωσης αμοιβών, δημιουργίας νέων αναφορών και διασύνδεση με
περιφερειακά προγράμματα όπως το μαθητολόγιο.

Λογισμικό Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων

Στα πλαίσια βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών μεταξύ των
τμημάτων της Ε.Σ.Δι. επιλέγεται η προμήθεια ενός Λογισμικό
Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων που θα ενισχύσει τον έλεγχο κατά
τις φάσεις υλοποίησης του έργου της προεισαγωγικής εκπαίδευσης.
Μέσω του Λογισμικό Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων η Ε.Σ.Δι. θα
επιτύχει τα παρακάτω:


Αρχειοθέτηση και τήρηση των ηλεκτρονικών εγγράφων σύμφωνα
με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.



Μεταφορά των χειροκίνητων επιχειρησιακών διαδικασιών στις
οποίες εμπλέκεται η δημιουργία και διακίνηση εγγράφων σε
αντίστοιχες ηλεκτρονικές ροές εργασίας.



Αξιοποίηση και διασύνδεση των νέων αυτοματοποιημένων
υπηρεσιών ασφαλούς διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων με
τα υπάρχοντα υποσυστήματα/εφαρμογές της Ε.Σ.Δι.



Ασφαλείς, αξιόπιστες και εύχρηστες ηλεκτρονικές συναλλαγές με
τη χρήση απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών.

Λογισμικό Διαχείρισης
Οδοιπορικών

Ένα μεγάλο μέρος των δαπανών που πραγματοποιεί η Ε.Σ.Δι. στα
πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι και τα οδοιπορικά.
Στόχος του νέου λογισμικού είναι αφενός η προσαρμογή του στις
εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης και διεκπεραίωσης των εντολών,
όπως αυτές προκύπτουν από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα
και αφετέρου η διασύνδεση του με τα προγράμματα παρακολούθησης
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η λειτουργία ενός
προσαρμοσμένου στις ανάγκες της Ε.Σ.Δι. λογισμικού θα μειώσει τους
χρόνους διεκπεραίωσης των ενταλμάτων ενώ θα βελτιστοποιήσει τις
εσωτερικές διαδικασίες για τον έλεγχο και την τήρηση των ελάχιστων
απαιτήσεων που θέτουν τα επιχειρησιακά προγράμματα σε ότι αφορά
την επιλεξιμότητα των δαπανών και τους κανόνες που τα διέπουν.

Λογισμικό Διαχείρισης
Αποθήκης

Με βάση την απαίτηση του ν. 4412/2016 είναι απαραίτητη η
λειτουργία και συντήρηση θεωρημένης αποθήκης. Μέσω του
λογισμικού της αποθήκης θα παρακολουθούνται, η διακίνηση των
υλικών, οι αξίες και οι ποσότητες, καθώς και το κόστος των υλικών που
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έχουν αναλωθεί. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για α) για την
διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της οικονομικής διαχείρισης β) για
τον προσδιορισμό του κόστους στην Αναλυτική Λογιστική.
Μέσω της αποθήκης θα ενημερώνεται το μηχανογραφικό σύστημα του
διπλογραφικού, πράγμα που απαιτεί την πλήρη και ορθή λειτουργία
της.
Λογισμικό Προμηθειών
και Δημοσίων
Συμβάσεων

H διαχείριση και παρακολούθηση των προμηθειών πάσης φύσεως με
την καταγραφή και την παρακολούθηση όλων των σταδίων
υλοποίησης, από την φάση της αίτησης από τα διάφορα τμήματα,
μέχρι και την οριστική διεκπεραίωση με την καταχώρηση των
Συμβάσεων και των σχετικών παραστατικών. Σκοπός του είναι η
αποτελεσματική διαχείριση – παρακολούθηση και ο έλεγχος των
προμηθειών πάσης φύσεως, παράλληλα με τη λογιστική και
υπηρεσιακή διαδικασία υλοποίησης αυτών.

Λογισμικό Γραμματείας

Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα στη καθημερινή λειτουργία
της Ε.Σ.Δι. είναι το λογισμικό γραμματεία. Στόχος είναι η σχολή να
αποκτήσει ένα λογισμικό που θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής, στις καθημερινές εργασίες
διεκπεραίωσης και παρακολούθησης του οικονομικού και φυσικού
αντικειμένου του εκπαιδευτικού προγράμματος και σύγχρονο ώστε
καλύπτει σύγχρονες αρχιτεκτονικές πρόσβασης μέσω Web περιβάλλον.
Το πρόγραμμα της γραμματείας θα ενισχύει την αλληλεπίδραση των
σπουδαστών και των καθηγητών με τη γραμματεία της σχολής με
σκοπό τη μείωση του διοικητικού κόστους και την βέλτιστη οργάνωση
και παρακολούθηση του παραγόμενου έργου της σχολής και θα
αυτοματοποιεί τη διαδικασία του μηνιαίου προγραμματισμού των
μαθημάτων. Παράλληλα, θα μπορεί να διασυνδεθεί με τα
περιφερειακά προγράμματα που χρησιμοποιεί η Ε.Σ.Δι.

Σύστημα διαχείρισης
βιβλιοθηκών

Στα πλαίσιο ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το στάδιο
της προεισαγωγικής κατεύθυνσης η Ε.Σ.Δι., επιθυμεί την προμήθεια
και
εγκατάσταση
ενός
ολοκληρωμένου
συστήματος
διαχείρισης/παρακολούθησης της βιβλιοθήκης της Ε.Σ.Δι. Σήμερα στην
Ε.Σ.Δι. λειτουργούν δύο (2) μη μηχανογραφημένες δανειστικές
βιβλιοθήκες με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται στο βαθμό που θα
μπορούσαν. Με την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης και
παρακολούθησης θα ενισχυθεί η προστασία των βιβλίων και η ορθή
λειτουργεία της βιβλιοθήκης. Οι σπουδαστές και οι καθηγητές θα
ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τη διαθεσιμότητα των
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βιβλίων δημιουργώντας μια ενεργή πηγή αξιοποιήσιμων γνώσεων και
πληροφοριών κατά το στάδιο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης. Αυτό
θα συνεισφέρει στην αξιοποίηση του υλικού των βιβλιοθηκών, στη
διευκόλυνση της έρευνας, στο έργο των εκπαιδευτικών, των
σπουδαστών και στην εξυπηρέτηση των χρηστών των βιβλιοθηκών εξ
αποστάσεως.
Σύστημα Ωρομέτρησης
και Χρονοπαρουσίας

Στα πλαίσια των εργασιών της γραμματείας της σχολής είναι η
καθημερινή οργάνωση, ενημέρωση και συγκέντρωση των
παρουσιολογίων των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών της Σχολής.
Οι προαναφερθείσες ενέργειες παρακολουθούνται χειρόγραφα και τα
αποτελέσματα χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά αφενός για τη
πληρωμή των εκπαιδευτών και αφετέρου για την καταγραφή των
απουσιών των σπουδαστών. Με την εγκατάσταση του προτεινόμενου
συστήματος διαχείρισης θα εγκατασταθεί εξοπλισμός στις αίθουσες
διδασκαλίας και θα αυτοματοποιηθεί η διαδικασία καταγραφής
παρουσιών των καταρτιζόμενων και των καθηγητών, βελτιώνοντας τις
διαδικασίες παρακολούθησης των υλοποιούμενων έργων κατάρτισης
των σπουδαστών. Στα πλαίσια του έργου η Ε.Σ.Δι. θα προμηθευτεί και
φορητούς αναγνώστες των καρτών των Σπουδαστών για να είναι
εφικτή η καταγραφή των παρουσιών των σπουδαστών που βρίσκονται
στο στάδιο της πρακτικής άσκησης και των σπουδαστών που
συμμετέχουν σε σεμινάρια στην Κομοτηνή ή και αλλού.

Αναβάθμιση Ιστοσελίδας

Αναβάθμιση ή αντικατάσταση της υφιστάμενης ιστοσελίδας με νέα. Η
νέα ιστοσελίδα θα βασιστεί σε ευρέως διαδεδομένα Content
Management Systems (CMS).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 48000000-8.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ/Lot A: «Αναβάθμιση των Υφιστάμενων Λογισμικών», εκτιμώμενης αξίας τριάντα
επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα λεπτών, πλέον ΦΠΑ εννιά χιλιάδων
εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών.
ΤΜΗΜΑ/Lot B: «Προμήθεια Νέων Λογισμικών Μηχανογράφησης και Παρακολούθησης του
Φυσικού Αντικειμένου», εκτιμώμενης αξίας εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ,
πλέον ΦΠΑ σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και εκατόν εξήντα ευρώ.

100

20PROC007582735 2020-11-03
ΤΜΗΜΑ/Lot Γ: «Προμήθεια και Παραμετροποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης
Βιβλιοθηκών και Ωρομέτρησης – Χρονοπαρουσίας», εκτιμώμενης αξίας ογδόντα επτά
χιλιάδων ευρών, πλέον ΦΠΑ είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρών.
ΤΜΗΜΑ/Lot Δ: «Αναβάθμιση Ιστοσελίδας»
ΤΙΤΛΟΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

LOT A

LOT B

LOT Γ

37.810,50 €

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΥ

100.000,00 €

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

30.000,00 €

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ

16.000,00 €

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

16.000,00 €

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

22.000,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

66.500,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

20.500,00 €

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

LOT Δ

24.500,00 €
37.810,50 €

184.000,00 €

87.000,00 €

24.500,00 €

9.074,50 €

44.160,00 €

20.880,00 €

5.880,00 €

46.885,00 €

228.160,00 €

107.880,00 €

30.380,00 €

Η δημοπράτηση του έργου χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα (Lot A, Lot B, Lot Γ, Lot Δ).
Η υπό ανάθεση σύμβαση διαιρείται στα ανωτέρω τέσσερα (4) τμήματα:
α) με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συμμετοχής ενδιαφερόμενων στο
διαγωνισμό, καθώς και την ανάπτυξη του μέγιστου δυνατού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών,
β) με σκοπό τον περιορισμό της πολυπλοκότητας του φυσικού χαρακτήρα του αντικειμένου
καθώς η πλήρη ανάπτυξη του έργου απαιτεί την αναβάθμιση υφιστάμενων λογισμικών, τη
προμήθεια νέων λογισμικών και τη προμήθεια νέων ολοκληρωμένων συστημάτων που
περιλαμβάνουν εξοπλισμό και λογισμικό επιλέχθηκε το έργο να χωριστεί σε τέσσερα (4)
τμήματα που όμως τα επιμέρους λογισμικά και συστήματα θα πρέπει να διασυνδεόνται και
να επκοινωνούν μεταξύ τους προκειμένου να επιτευχθεί, στο μέτρο του δύνατού, η ενιαία
χρήση τους.
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Το πρώτο (Lot A) αφορά την Αναβάθμιση των Υφιστάμενων Λογισμικών, το δεύτερο (Lot B)
την Προμήθεια Λέων Λογισμικών Μηχανογράφησης και Παρακολούθησης του Φυσικού
Αντικειμένου, το τρίτο (Lot Γ) τη Προμήθεια και Παραμετροποίηση των Συστημάτων
Διαχείρισης Βιβλιοθηκών και Ωρομέτρησης – Χρονοπαρουσίας και το τέταρτο (Lot Δ) την
Αναβάθμιση της Ιστοσελίδας της Ε.Σ.Δι.
Για τη πρώτη ομάδα (Lot A), οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για τη
παραμετροποίηση των υφιστάμενων λογισμικών Λογιστικής, Διαχείρισης Έργων και
Μισθοδοσίας και τη προμήθεια νέων αδειών χρήσης. Στα πλαίσια του έργου
περιλαμβάνεται και η δημιουργία των κατάλληλων επαφών για τη διασύνδεση με τα
λογισμικά των επόμενων ομάδων (Lot B και Lot Γ).
Για την δεύτερη ομάδα (Lot B), οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των
απαιτούμενων λογισμικών μηχανογράφησης και διαχείρισης του φυσικού αντικειμένου της
Ε.Σ.Δι. Το έργο απαιτεί τη διασύνδεση διαφορετικών υποσυστημάτων, των οποίων η
ολοκλήρωση θα πρέπει να γίνει τόσο σε σημασιολογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χρήσης
και λειτουργίας τους. Συνεπώς, ο υποψήφιος ανάδοχος ή η ένωση υποψηφίων, θα πρέπει
να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών, την ασφάλεια των
πληροφοριών, την διαλειτουργικότητα για την ενιαία ικανοποίηση επιχειρησιακών
απαιτήσεων για την εύρυθμη λειτουργία της σχολής καθώς επίσης και τη διασύνδεση με τα
υποσυστήματα των Lot A και Γ.
Για τη τρίτη ομάδα (Lot Γ), οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορές για τη Προμήθεια και
Παραμετροποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών και Ωρομέτρησης –
Χρονοπαρουσίας. Για την εγκατάσταση των δύο συστημάτων απαιτείται η προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης τους. Ο αριθμός των διεπαφών μεταξύ των υποσυστημάτων του Lot B και
του Lot Γ είναι περιορισμένος άρα αντίστοιχα είναι περιορισμένο και το ρίσκο μερικής
ολοκλήρωσης των υποσυστημάτων του Lot Γ με αυτά του Lot B.
Για τη τέταρτη ομάδα (Lot Δ), οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για την αναβάθμιση
της Ιστοσελίδας. Το συγκεκριμένο Lot αποτελεί ξεχωριστό υποέργο με δικό του
προϋπολογισμό.
Προσφορές υποβάλλονται για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Ένα ανάδοχος μπορεί να καταθέσει
προσφορά για περισσότερα από ένα τμήματα.
Η επιμέρους αξία των συμβάσεων Lot A, B, Γ και Δ αποτυπώνεται στο παρακάτω πίνακα:
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LOT

A

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

B

Γ

Δ

37.810,50 €

184.000,00 €

87.000,00 €

24.500,00 €

9.074,50 €

44.160,00 €

20.880,00 €

5.880,00 €

46.885,00 €

228.160,00 €

107.880,00 €

30.380,00 €

Η διάρκεια υλοποίησης των συμβάσεων Lot A, B και Γ ορίζεται σε δεκαέξι μήνες ενώ η
διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης του Lot Δ ορίζεται στους 4 μήνες.

Γενικές προδιαγραφές σχεδιασμού συστήματος

2.3

Οι γενικές προδιαγραφές που θα καλύπτουν το σύνολο του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος της Ε.Σ.Δι. σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι οι
εξής:


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



Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας (CIA –
Confidentiality, Integrity, Availability) των δεδομένων.



Ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλούς ανάπτυξης συστημάτων (security by design
και default), καθώς και οι απαιτήσεις προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας
(privacy by design and default).



Τήρηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού (Ν. 4488/2017, αρ. 63) και να
διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε
άτομα με αναπηρίες, όπως αυτά ορίζονται στον Ν.4591/2019 και στο άρθρο 60 του Ν.
4488/2017.



Λεπτομερής καταγραφή των ενεργειών των χρηστών (auditing logging) και
τροποποιήσεων των δεδομένων (trace ability), έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος
για τον εντοπισμό προβλημάτων ασφάλειας και αντίστοιχων αιτιών που τα
προκάλεσαν.



Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system
manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation
manuals).



Αξιοποίηση της τεχνολογίας εικονικοποίησης στα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν.
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Παροχή και διαχείριση των προσφερόμενων υπηρεσιών υποστήριξης σε υψηλό
επίπεδο σύμφωνα με αρχές που προέρχονται από διεθνείς καλές πρακτικές.



Διασύνδεση με όλα τα υπάρχοντα συστήματα που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη.
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2.4

Ενδεικτική αρχιτεκτονική συστήματος
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Στην αρχιτεκτονική αυτή διακρίνονται τα εξής επίπεδα:
2.4.1

Επίπεδο Παρουσίασης

Τα λογισμικά του Εισαγωγικού διαγωνισμού, της Γραμματείας, του Moodle, της Εφαρμογής
Απογραφικών Δελτίων και της Βάσης Δεδομένων των Διδασκόντων αποτελούν υπηρεσίες προς
τους συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ε.Σ.Δι. και η πρόσβαση σε αυτά θα
πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα της Ε.Σ.Δι. μέσω κατάλληλων διεπαφών.
2.4.2

Επίπεδο Υποσυστημάτων

Το επίπεδο αυτό, που περιλαμβάνει όλα τα υφιστάμενα και νέα υποσυστήματα που θα
αποτελέσουν το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, αφορά το σύνολο των λειτουργικών
υποσυστημάτων και των υπηρεσιών που θα διαχειρίζεται και θα παρέχονται από το σύστημα. Οι
συγκεκριμένες ενότητες του συστήματος αναλύονται σε επόμενη ενότητα του παρόντος. Οι
ανάδοχοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθούν τα
προσφερόμενα

λογισμικά

στα

οποία

θα

στηριχθεί

η

ανάπτυξη

της

απαιτούμενης

λειτουργικότητας, καθώς και την ολοκλήρωση αυτών με τη διαδικτυακή πύλη.
2.4.3

Επίπεδο Δεδομένων

Το επίπεδο δεδομένων αφορά στο σύνολο των δεδομένων και των πηγών αυτών που αφορούν το
υπό ανάπτυξη σύστημα. Το σύστημα της βάσης δεδομένων, το οποίο θα αποθηκεύει τα δεδομένα
αυτά, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ταχύτητα, συνοχή, σταθερότητα και ευκολία
στην εγκατάσταση. Ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων των νέων υποσυστημάτων της
Γραμματείας και της Βάσης Δεδομένων των Διδασκόντων, των Σπουδαστών και των Δικαστικών
Λειτουργών πρέπει να διασφαλίζει την λειτουργικότητα και να υποστηρίζει την ταυτόχρονη και
ενιαία λειτουργία της με την υφιστάμενη βάση δεδομένων του Λογισμικού του Εισαγωγικού
Διαγωνισμού και της Εφαρμογής Απογραφικών Δελτίων.
2.4.4

Υφιστάμενα λογισμικά και υποσυστήματα

Από το σύνολο των υποσυστημάτων που αποτυπώνονται στη εικόνα 1 «Λογική Αρχιτεκτονική
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος» τα υποσυστήματα:


Λογισμικό Εισαγωγικού Διαγωνισμού



Το λογισμικό Πρωτοκόλλου
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Το Moodle



Η Εφαρμογή Απογραφικών Δελτίων.



Το Λογισμικό Μισθοδοσίας,



Το Λογισμικό Λογιστικής και



Το Λογισμικό Διαχείρισης Έργου

θα παραμείνουν σε λειτουργία και θα αναβαθμιστούν για να επιτευχθεί η διασύνδεση τους με τα
νέα υποσυστήματα.
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3. Lot A: Αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων
Οι αναβαθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω αφορούν στα υφιστάμενα λογισμικά α)
Λογιστικής, β) Μισθοδοσίας και γ) Διαχείρισης Έργου.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η επιμέρους αναβαθμίσεις με τη παραμετροποίηση των
υφιστάμενων εργαλίων και μασκών/φορμών των λογισμικών, η δημιουργία νέων εκτυπώσεων
και η διασύνδεση μεταξύ του Λογισμικού Διαχείρισης Έργου και των Λογισμικών Μισθοδοσίας και
Λογιστικής ώστε ο Διαχειριστής Έργου να συγκεντρώνει άμεσα τα δεδομένα παρακολούθησης που
αναφέρονται στη παρ. 3.3. χωρίς την απαίτηση για επικοινωνία με τους χρήστες των συστημάτων
των παραγράφων 3.1. και 3.2.

Αναβάθμιση Λογισμικού Λογιστικής

3.1

Η αναβάθμιση του λογισμικού λογιστικής περιλαμβάνει τις παρακάτω τροποποιήσεις στις
παραμετροποιήσεις και αναβαθμίσεις των λογισμικών:
3.1.1

Νέες εκτυπώσεις – αναφορές και ειδοποιήσεις συστήματος

Στα πλαίσια αναβάθμισης του συστήματος θα πρέπει ο ανάδοχος να δημιουργήσει τις παρακάτω
εκτυπώσεις – αναφορές:


Συγκεντρωτική κατάσταση ανά ένταλμα και τραπεζικό λογαριασμό.



Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) – Ακαθάριστες αποδοχές – Ανά ένταλμα και τραπεζικό
λογαριασμό



Συγκεντρωτική του μήνα ανά τραπεζικό λογαριασμό και είδος κράτησης



Συγκεντρωτικές έτους / φόρων / κρατήσεων

Παράλληλα, το σύστημα θα πρέπει να ενημερώνει/ειδοποιεί τον χρήστη για:


Για την μην απόδοση κρατήσεων του προηγούμενου μήνα.

3.1.2

Παραμετροποίηση μάσκας ενταλμάτων και έλεγχος ενεργειών

Ο χρήστης του συστήματος θα μπορεί να διαχειρίζεται με ευκολία τις πληροφορίες που
αποτυπώνονται στη μάσκα ενταλμάτων. Συγκεκριμένα θα πρέπει στη γραμμή του εντάλματος να
φαίνεται ο χρόνος που υπολείπεται για τη λήξη της ασφαλιστικής

και της φορολογικής

ενημερότητας που συνοδεύει κάθε ένταλμα. Παράλληλα, το σύστημα θα πρέπει να ενημερώνει
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τον χρήστη όταν υπάρχει σε εκκρεμότητα κάποιο ένταλμα του οποίου η ενημερότητα (είτε
ασφαλιστική είτε φορολογική) λήγει εντός των επόμενων 5 ημερών.
3.1.3

Ανανέωση και διαμόρφωση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η διαμόρφωση όλων των ΚΑΕ της γενικής λογιστικής και του
τακτικού προϋπολογισμού της Ε.Σ.Δι. Πριν τη διαμόρφωση τους θα πρέπει να συμφωνηθεί με τον
Ανάδοχο η λίστα των ΚΑΕ με τον προϊστάμενο του Οικονομικού της Ε.Σ.Δι.. Επίσης, θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί και ενημέρωση των προμηθευτών.
3.1.4

Σύνδεση με διαύγεια και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

Για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι αναγκαία η λήψη
αριθμού πρωτοκόλλου. Η υπηρεσία πρέπει να επικοινωνεί με το γραφείο Πρωτοκόλλου για να
λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου διαδικασία που είναι πολύ χρονοβόρα. Μέσω του υφιστάμενου
λογισμικού Λογιστικής του Φορέα θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους της
Οικονομικής Υπηρεσίας να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
διαμεσολάβηση άλλων υπαλλήλων εκτός της Οικονομικής Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό ζητείται
να υλοποιηθεί διασύνδεση μεταξύ της Λογιστικής και του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου.
Επιπλέον θα πρέπει να ενσωματωθεί επέκταση στο υποσύστημα για να διασυνδέεται απευθείας η
Λογιστική με τη Διαύγεια. Καθημερινά αναρτώνται από τον Φορέα διοικητικές πληροφορίες στο
κεντρικό σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων γίνεται με χειροκίνητο
τρόπο και τα προς καταχώρηση στοιχεία προέρχονται από τις υφιστάμενες εφαρμογές του
Πληροφοριακού Συστήματος (Λογιστική, Μισθοδοσία, κλπ.). Αποτελεσματικότερο τρόπο θα
αποτελούσε η αυτοματοποιημένη ανάρτηση των στοιχείων δίχως παρέμβαση του ανθρώπινου
δυναμικού. Έτσι θα μπορούσε να εξοικονομηθεί σημαντικός χρόνος καταχώρησης και να
αποφευχθούν ανθρώπινα λάθη. Κατά συνέπεια ζητείται η επέκταση του λογισμικού Λογιστικής με
λειτουργικότητα αυτοματοποιημένης ανάρτησης στοιχείων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Εισαγωγή Αυτόματων Αναρτήσεων στη Διαύγεια : Η Οικονομική Υπηρεσία «σπαταλά» πολύτιμο
χρόνο

για την ανάρτηση εγγράφων στο διαύγεια και για το σκοπό αυτό προτείνεται να

εγκατασταθεί σύστημα ανάρτησης αποφάσεων στη Διαύγεια. Το σύστημα αναρτήσεων της
Διαύγειας θα πρέπει να διασυνδεθεί και με τις υπόλοιπες εφαρμογές (Μισθοδοσία, Προμήθειες)
από τα οποία παράγονται πλήθος εγγράφων (διαβιβαστικά λογαριασμών , συμβάσεις κλπ ) που
αναρτώνται στη Διαύγεια πολλαπλασιάζοντας το όφελος για τον Φορέα. Μέσω αυτή της
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επέκτασης θα εξοικονομηθεί σημαντικός χρόνος καταχώρησης και να αποφευχθούν ανθρώπινα
λάθη.
Για την υλοποίηση των άνωθεν απαραίτητη θεωρείται η προσκόμιση πιστοποίησης από την
κατασκευάστρια εταιρεία των λογισμικών προς τον Αναδόχου που θα βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διασύνδεση των λογισμικών.
3.1.5

Ενημέρωση Προμηθευτών και Δημοσίευση Π/Υ

3.1.5.1 Ενημέρωση Προμηθευτών
Η συγκεκριμένη δικτυακή υπηρεσία θα αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης και άμεσης
ενημέρωσης των Προμηθευτών, μέσω του υφιστάμενου λογισμικού Λογιστικής. Θα πρέπει να
παρέχει πρόσβαση σε ενέργειες και δεδομένα σε προκαθορισμένες ομάδες χρηστών και θα έχει
ως βασικό του στόχο, την άμεση πληροφόρηση και διαλειτουργικότητα μεταξύ των Υπηρεσιών,
της Διοίκησης του Φορέα και των Προμηθευτών της, αξιοποιώντας πλήρως το πληροφοριακό
σύστημα της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να εξοικονομείται χρόνος και να επιτυγχάνεται μείωση των
γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Μέσω του συστήματος, οι Προμηθευτές θα πρέπει να μπορούν να παρακολουθήσουν σε
πραγματικό χρόνο:


Συνοπτική εικόνα της κατάστασης των τιμολογίων τους.



Αναλυτική εικόνα στοιχείων παραστατικών και πληρωμών.



Ενημερωτικό σημείωμα για το σύνολο του παρακρατούμενου φόρου ανά έτος.

Τέλος μέσω του συστήματος θα πρέπει να επιτυγχάνεται, άμεση και ταχύτατη ενημέρωση των
προμηθευτών με το λιγότερο δυνατό κόστος.
3.1.5.2 Δημοσίευση Π/Υ
Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Ν.4305/2014 περί της "Ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα" όλοι οι Φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης στοιχείων Προϋπολογισμού και εκτέλεσής του
από την 01/12/2014. Συγκεκριμένα, αναφέρεται, πως τα στοιχεία του Προϋπολογισμού κάθε
Οργανισμού θα πρέπει να αναρτώνται και να ενημερώνονται δυναμικά στο δικτυακό του τόπο.
Η απαιτούμενη επέκταση θα πρέπει διαλειτουργεί με το υφιστάμενο λογισμικό Λογιστικής του
Φορέα και θα αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
Τα στοιχεία θα πρέπει εμφανίζονται με μορφή πινάκων και γραφημάτων.
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Απεικόνιση σε μορφή πίνακα:


Δυναμική αναζήτηση με βοήθεια κριτηρίων (π.χ. ΚΑΕ ή/και Περιγραφή).



Δυνατότητα επιλογής οικονομικού έτους.



Δυνατότητα επιλογής εσόδων –εξόδων.



Δυνατότητα κάθε είδους ταξινόμησης.



Δυνατότητα Εξαγωγής σε Excel.



Δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης.

Απεικόνιση σε μορφή γραφημάτων


Δυνατότητα εμφάνισης σε ραβδογράμματα και πίτες.



Δυνατότητα ανάλυσης σε υποκατηγορίες ΚΑΕ - λογαριασμού με «διπλό κλικ» στο αντίστοιχο
ραβδόγραμμα.



Δυνατότητα προβολής του προϋπολογισμού για κάθε Οργανισμό



Δυνατότητα επιλογής οικονομικού έτους (χρήση).



Δυνατότητα επιλογής προβολής στοιχείων εξόδων ή εσόδων του προϋπολογισμού.

Επίσης θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα προβολής των στοιχείων μέσω αριθμοδεικτών.

Αναβάθμιση Λογισμικού Μισθοδοσίας

3.2

Η αναβάθμιση του λογισμικού περιλαμβάνει τα παρακάτω:
3.2.1

Διασύνδεση με λογισμικό γραμματείας

Το λογισμικό μισθοδοσίας υποστηρίζει σήμερα καρτέλες αμειβομένων. Οι αμειβόμενοι αυτοί
είναι οι ακόλουθες ομάδες/περιπτώσεις:


Σπουδαστές της Ε.Σ.Δι.



Διδάσκοντες Ε.Σ.Δι. που πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του κράτους (Δικαστές,
Καθηγητές Πανεπιστημίου, Δικηγόροι κ.ά.)



Εισηγητές και Προεδρεύοντες Σεμιναρίων/Ημερίδων



Εξεταστικές επιτροπές



Ειδικές ομάδες



Πρόσθετη απασχόληση τακτικού και έκτακτου προσωπικού

Στην νέα αναβαθμισμένη έκδοση οι καρτέλες των Σπουδαστών, Διδασκόντων, Εισηγητών και
εξεταστικών επιτροπών θα εισάγονται αυτόματα από το λογισμικό γραμματείας. Για το σκοπό
αυτό απαιτείται η δημιουργία του αντίστοιχου webservice καθώς και των εργαλείων ελέγχου της
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ορθότητας των δεδομένων. Όταν κάποιο στοιχείο από την καρτέλα, για παράδειγμα η
οικογενειακή κατάσταση ενός Σπουδαστή, μεταβληθεί στο λογισμικό της γραμματείας θα πρέπει
αντίστοιχα να ενημερώνεται από το λογισμικό Μισθοδοσίας ο Προϊστάμενος του Οικονομικού
Τμήματος για την μεταβολή αυτή και να την αποδέχεται.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τους Διδάσκοντες τα δεδομένα που θα λαμβάνονται από το
λογισμικό της γραμματείας θα περιλαμβάνουν τις παρακάτω πληροφορίες:


ΑΦΜ



ΑΜΚΑ



Στοιχεία επικοινωνίας



Τραπεζικό Λογαριασμό



Ιδιότητα

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση κάθε μήνα πραγματοποιείται και η εκκαθάριση της επιπρόσθετης
απασχόλησης των διδασκόντων, των εισηγητών και των προεδρευόντων των σεμιναρίων. Για τον
υπολογισμό της τελικής αμοιβής είναι απαραίτητο το λογισμικό Μισθοδοσίας να γνωρίζει τις ώρες
απασχόλησης του εκάστοτε απασχολούμενου. Το λογισμικό της γραμματείας συγκεντρώνει αυτές
τις πληροφορίες και πρέπει μετά την αναβάθμιση του συστήματος να ενημερώνει το λογισμικό
της Μισθοδοσίας αυτόματα ώστε να μην απαιτείται η καταχώρηση τους από τον χρήστη. Για τις
πληροφορίες που δεν υποστηρίζονται σήμερα από το λογισμικό οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα
πρέπει να δημιουργήσουν στην υφιστάμενη βάση δεδομένων καθώς και στις φόρμες/πίνακες του
λογισμικού τα αντίστοιχα πεδία ώστε να ικανοποιείται η απαιτούμενη λειτουργικότητα.
3.2.2

Διαμόρφωση καρτέλας απασχολούμενου

Στην υφιστάμενη δομή του προγράμματος ο χρήστης συμπληρώνει την καρτέλα του
απασχολούμενου με τις ώρες απασχόλησης του και ακολουθεί τη διαδικασία εκκαθάρισης μέσω
των κατάλληλων αλγορίθμων και φορμών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης αποθηκεύονται και
διατηρούνται στο λογισμικό.
Με δεδομένο ότι ένας απασχολούμενος μπορεί να εργαστεί στη σχολή με διαφορετικούς ρόλους
ο χρήστης που πραγματοποιεί τις εκκαθαρίσεις πρέπει να πραγματοποιήσει την παραπάνω
εργασία παραπάνω από μια φορά. Οι πληροφορίες που καταχωρεί ο χρήστης στη καρτέλα του
απασχολούμενου δεν αποθηκεύονται.
Το λογισμικό της γραμματείας καταγράφει το σύνολο των ωρών εργασίας κάθε απασχολούμενου.
Οι πληροφορίες αυτές θα μεταφέρονται στο τέλος κάθε μήνα στο πρόγραμμα της μισθοδοσίας.
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Στόχος της μετατροπής αυτής είναι η δημιουργία ενός πίνακα εντός της καρτέλας του
απασχολούμενου όπου θα καταγράφεται το είδος της απασχόλησης και ο μήνας και θα
συμπληρώνεται αυτόματα από το λογισμικό της γραμματείας.
Μήνας/ Είδος
Απασχόλησης

Διδάσκων

Εισηγητής

Πρόεδρος
Επιτροπής

Επιτηρητής

Άλλο..

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
…..
Δεκέμβριος
Μετά την εκκαθάριση, για παράδειγμα όλων των αμοιβών των Διδασκόντων του μήνα
Ιανουαρίου, ο χρήστης θα προχωράει την εκκαθάριση των αμοιβών των Εισηγητών του ίδιου μήνα
κτλ. Σε περίπτωση που το σύστημα αναγνωρίσει ότι το πλαφόν ενός απασχολούμενο πρόκειται να
ξεπεραστεί με μία πληρωμή, αυτόματα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η
διαδικασία και οφείλει να μειώσει τις ώρες στο μέγιστο επιτρεπτό.
Η παραπάνω διαδικασία θα εξαλείψει τις παρακάτω εργασίες:


Σήμερα, η γραμματεία παραδίδει σε έντυπη μορφή τις βεβαιώσεις απασχόλησης κάθε
απασχολούμενου και τα συνοδευτικά που αποδεικνύουν τις ώρες απασχόλησης.



Ο χρήστης του λογισμικού της μισθοδοσίας εισάγει στη καρτέλα κάθε απασχολούμενου τις
ώρες μόνο για ένα αντικείμενο απασχόλησης.



Αφού συμπληρώσει τις ώρες για το σύνολο των απασχολούμενων πραγματοποιεί την
εκκαθάριση.



Κατόπιν, επιλέγει την επόμενη κατηγορία των απασχολούμενων π.χ. εισηγητές και ακολουθεί
τα παραπάνω βήματα. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των απασχολούμενων έχει συμμετοχή
σε προηγούμενη εκκαθάριση ο χρήστης υπολογίζει σε excel το πλαφόν και περιορίζει τον
αριθμό των ωρών πριν τη πραγματοποίηση της εκκαθάρισης.



Τα παραπάνω βήματα επαναλαμβάνονται μέχρι τη εκκαθάριση όλων των πληρωμών.

Για την πραγματοποίηση της παραπάνω διαμόρφωσης το λογισμικό μισθοδοσίας θα πρέπει να
διασυνδεθεί με το λογισμικό της γραμματείας ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες διεπαφές
επικοινωνίας. Η μεθοδολογία και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που θα ακολουθηθούν θα
οριστικοποιηθούν από τους αναδόχους των Lot A και Lot B κατά το στάδιο της Μελέτης
Εφαρμογής.
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3.2.3

Δημιουργία Ομάδων/Κατηγοριών Αποζημίωσης και Κρατήσεων

Μετά την αυτόματη καταχώρηση των στοιχείων των παραπάνω ομάδων αμειβομένων στις
καρτέλες του προγράμματος Μισθοδοσίας είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί σε κάθε μια
καρτέλα η κατηγορία αποζημίωσης και κρατήσεων ανάλογα με τα ειδικά μισθολογικά
χαρακτηριστικά και του καθεστώτος κρατήσεων κάθε ομάδες. Για την εύκολη και άμεση
καταχώρηση κάθε ομάδας θα υλοποιηθεί μια νέα δυνατότητα στην οποία ο προϊστάμενος του
τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού θα μπορεί να δημιουργεί Ομάδες με το ανάλογο
πλαίσιο αποζημίωσης και κρατήσεων.
Με την εγγραφή νέων αμειβομένων ο χρήστης του λογισμικού θα μπορεί στη καρτέλα του να
καλεί μια από τις παραπάνω ομάδες ή στη γενική καρτέλα που θα αποτυπώνονται όλοι οι νέοι
αμειβόμενοι να επιλέγει υποσύνολο τους και εγγραφής της ομάδας αποζημίωσης και κρατήσεων
στο σύνολο τους.
3.2.4

Ανανέωση και διαμόρφωση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Όπως στο πρόγραμμα λογιστικής έτσι και στην Μισθοδοσία θα πρέπει να διαμορφωθούν από την
αρχή όλοι ο ΚΑΕ της γενικής λογιστικής και του τακτικού προϋπολογισμού της Ε.Σ.Δι. Πριν τη
διαμόρφωση τους θα πρέπει να συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο η λίστα των ΚΑΕ με τον προϊστάμενο
του τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού της Ε.Σ.Δι.
3.2.5

Προσθήκη Ορίου-Πλαφόν Αμοιβών

Μέρος των διδασκόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι εν ενεργεία Δικαστές ή
Καθηγητές Πανεπιστημίου όλων των βαθμίδων. Συνεπώς θα πρέπει το σύστημα να δημιουργεί
ελέγχους για το αν η πρόσθετη αμοιβή τους από την Ε.Σ.Δι. προκαλεί υπέρβαση στο μέγιστο
επιτρεπτό όριο αμοιβών που έχουν.
Ο σχεδιασμός που προτείνεται από την Σχολή περιλαμβάνει τη προσθήκη στη καρτέλα των
αμειβομένων της Ε.Σ.Δι. μιας νέας καρτέλας όπου θα καταγράφεται από τον χρήστη του
συστήματος


Το μέγιστο μηνιαίο όριο αμοιβών.



Οι τακτικές αποδοχές.



Οι πρόσθετες αποδοχές από άλλους φορείς.

Το σύστημα θα υπολογίζει με ειδικό αλγόριθμο αν το άθροισμα:
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«Τακτικές Αποδοχές + Πρόσθετες Αποδοχές από άλλους φορείς + Πρόσθετες αποδοχές από
Ε.Σ.Δι.»
ξεπερνάει το μέγιστο μηνιαίο όριο αμοιβών και να ενημερώνει το χρήστη ποιο πρέπει να είναι το
μέγιστο επιτρεπτό όριο πληρωμής.
3.2.6

Νέες εκτυπώσεις - αναφορές συστήματος

Στα πλαίσια αναβάθμισης του συστήματος θα πρέπει ο ανάδοχος να δημιουργήσει τις παρακάτω
εκτυπώσεις – αναφορές:


Συνολικές πληρωμές που έχει πραγματοποιήσει η Ε.Σ.Δι. για περίοδο μηνός, εξαμήνου, έτους
ή περιόδου πληρωμής που θα επιλέξει ο χρήστης. Στην αναφορά των πληρωμών θα είναι
διακριτό το είδος πληρωμής, ο μήνας, το καθαρό ποσό, οι κρατήσεις και το μικτό ποσό.



Έκδοση βεβαίωσης αμοιβών.



Εκτυπώσεις που θα περιγραφούν κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής.

3.3

Αναβάθμιση Λογισμικού Διαχείρισης Έργου

Η Ε.Σ.Δι. επιθυμεί να αναβαθμίσει το υφιστάμενο λογισμικό Διαχείρισης Έργων και να το
διασυνδέσει με το λογισμικό της Λογιστικής και το λογισμικό Γραμματείας. Με την
αναβαθμισμένη έκδοση το λογισμικό θα ενημερώνεται αυτόματα για το οικονομικό αντικείμενο
του εκάστοτε έργου που υλοποιεί η Ε.Σ.Δι. (Προϋπολογισμοί ένταξης, εγκρίσεις, παραστατικά
δαπανών, εντάλματα, πληρωμές, γραμμάτια είσπραξης, αποδόσεις κρατήσεων κ.λπ.) καθώς και με
τους δείκτες από την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου μέσω της σύνδεσης με το
λογισμικό Γραμματείας (Αριθμός σπουδαστών, Αριθμός αντρών/γυναικών, Ημερομηνίες έναρξης
και λήξης κάθε σταδίου κ.λπ.).
Γενικά στοιχεία
Η Λογιστική θα πρέπει να ενημερώνει όλες τις οικονομικές καρτέλες που τηρούνται στο λογισμικό
Διαχείρισης Έργων. Εφόσον καθορισθεί ο κωδικός έργου είτε στο παραστατικό εξόδου - είτε στο
παραστατικό εσόδου, τότε αυτόματα ενημερώνονται οι καρτέλες:


Των παραστατικών εξόδων.



Των ενταλμάτων.



Των πληρωμών.



Των εισπράξεων.



Των χρηματοδοτήσεων κλπ.
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Δυνατότητα παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων έργων ανά εκπαιδευτική σειρά:


Δυνατότητα παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων ανά κωδικό γενικής λογιστικής, ανά
EPS, ανά παραστατικό, ανά δελτίο δήλωσης δαπανών, αν κατηγορία και είδος δαπάνης. Οι
κατηγορίες δαπανών θα προσδιορισθούν στη μελέτη εφαρμογής και θα διασυνδεθούν με τα
Λογισμικά Μισθοδοσίας και Λογιστικής.



Δυνατότητα ομαδοποίησης στοιχείων ανά επιλέξιμη δαπάνη.



Παρακολούθηση επιλέξιμων δαπανών σε έργο και διασύνδεση των στοιχείων τους ανά
επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος.



Δυνατότητα καταχώρησης δεικτών για υποέργο, τις εκτιμήσεις και την αποτύπωση των
πραγματικών δεικτών ανά χρονική περίοδο και συνολικά.

Ενδεικτικά στην αναλυτική αναφορά των μηνιαίων δελτίων έργου θα αποτυπώνονται επιπλέον τα
παρακάτω στοιχεία:
o Παραστατικό, Ημερομηνία Παραστατικού, EPS, Ημερομηνία EPS, Δικαιούχος και τα
στοιχεία που προσδιορίζονται στην αναφορά που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1.
o Τα εξαγόμενα αρχεία θα προσδιορισθούν στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής.
Καταχώρηση εγγράφων


Καταχώρηση (έγγραφο) των αιτημάτων χρηματοδότησης, των οριστικών Τεχνικών Δελτίων
Πράξης, των Τεχνικών Δελτίων Υποέργου, των Διοικητικών Επαληθεύσεων, των Επιτόπιων
Επαληθεύσεων της Διαχειριστικής αρχής και της Ε.Δ.Ε.Λ., των αποφάσεων του Συμβουλίου
Σπουδών και κατ’ επέκταση του Δ.Σ. και των Διευθυντών της Σχολής, των Δημοσιονομικών
διορθώσεων και κάθε επίσημου εγγράφου που συνδέεται με το εκάστοτε υποέργο που
υλοποιεί ή έχει υλοποιήσει η Ε.Σ.Δι.



Καταχώρηση στοιχείων επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Τεχνικής Αξιολόγησης
Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Ενστάσεων, Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων.

Καταχώρηση στοιχείων από το πρόγραμμα της Γραμματείας


Καταχώρηση στοιχείων έργων προεισαγωγικής εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρωθεί και
έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ανά κατεύθυνση:
o

Αριθμός επιτηρητών εισαγωγικού διαγωνισμού.

o

Ονόματα Επιτροπών Εισαγωγικού διαγωνισμού

o

Συνολικός αριθμός υποψηφίων σπουδαστών

o

Αριθμός σπουδαστών.

o

Αριθμός Γυναικών και Ανδρών.
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o

Στάδιο έναρξης και λήξης Α’ σταδίου σπουδών.

o

Στάδιο έναρξης και λήξης Β’ σταδίου σπουδών.

o

Στάδιο έναρξης και λήξης Πρακτικής Άσκησης.

o

Ημερομηνία Τοποθέτησης.

o

Αριθμός διδασκόντων ανά ιδιότητα.

o

Αριθμός Γυναικών και Ανδρών Διδασκόντων.

o

Συνολικές εκπαιδευτικές ώρες ανά στάδιο σπουδών.

o

Συνολικός αριθμός μαθημάτων ανά κατεύθυνση.

o

Για όλα τα παραπάνω στοιχεία οι χρήστες θα μπορούν να επισυνάπτουν τις αντίστοιχες
αποφάσεις/ΦΕΚ κ.τλ.



Καταχώρηση στοιχείων έργων επιμόρφωσης που έχουν ολοκληρωθεί και έργων που
βρίσκονται σε εξέλιξη:
o Αριθμός σεμιναρίων ανά έτος.
o Τίτλοι σεμιναρίων.
o Συνολικός αριθμός επιμορφούμενων.
o Συνολικός αριθμός Γυναικών και Ανδρών που επιμορφώθηκαν.
o Συνολικός αριθμός επιμορφούμενων ανά ιδιότητα και ανά έδρα (Ειρηνοδικείο,
Πρωτοδικείο, Εφετείο, Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Εισαγγελίες Εφετών, Αρ. Πάγου κ.λπ).
o Αριθμός Εισηγητών ανά ιδιότητα.
o Αριθμός προεδρευόντων ανά σεμινάριο/ημερίδα.
o Στοιχεία (ονόματα, ιδιότητες) του συμβουλίων σπουδών
o Αποφάσεις (έγγραφο) των Συμβουλίων Σπουδών και του Διοικητικού Συμβουλίου.
o Αποφάσεις ορισμού εισηγητών.
o Τη πράξη ορισμού εισηγητών.
o Τη πράξη της διαδικασίας υλοποίησης.
o Τη πράξης του σεμιναρίου
o Για όλα τα παραπάνω στοιχεία οι χρήστες θα μπορούν να επισυνάπτουν τις αντίστοιχες
αποφάσεις/ΦΕΚ κ.λπ.

Παρακολούθηση έργων και συμβάσεων


Παρακολούθηση έργων με στοιχεία διακηρύξεων, δημοπρατήσεων, συμβάσεων, ενστάσεων,
εγγυητικών επιστολών, και παρατάσεων.



Καταχώρηση και Παρακολούθηση Φάσεων και Χρονοδιαγράμματος των Έργων.
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Καταχώρηση και Παρακολούθηση Εγγυητικών Καλής Εκτέλεσης και Πρόσθετων Εγγυητικών.



Δυνατότητα αξιολόγησης του Αναδόχου.



Εκτύπωση Δελτίων Παρακολούθησης και Λογιστικών Καταστάσεων.

Συνοπτικά μέσω του αναβαθμισμένου λογισμικού Διαχείρισης Έργων θα πρέπει να εκτελούνται οι
παρακάτω ενέργειες:


Σύνταξη σχεδίου για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προσαρμοσμένο στις φόρμες
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.



Παρακολούθηση Συμβάσεων.



Παρακολούθηση Πληρωμών.



Παρακολούθηση Ενταλμάτων.



Παρακολούθηση Χρηματοδοτήσεων.



Παρακολούθηση Τροποποιήσεων.



Παρακολούθηση Παραστατικών Εξόδων.



Παρακολούθηση Προϋπολογισμών.



Παρακολούθηση Κατανομών.



Παρακολούθηση Στατιστικών στοιχείων έργων.

Επιπλέον θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των στοιχείων έργων που
εκτελούνται στο φορέα και να παρέχετε η δυνατότητα:


Επισύναψης εγγράφων τα οποία αφορούν την πορεία του έργων του φορέα.



Διαχείρισης των αιτημάτων τα οποία έχουν υποβληθεί.



Διαχείρισης θεμάτων διαβούλευσης ως προς την κατάσταση αυτών και των έλεγχο των
σχολίων αυτών.

Τα ακριβή στατιστικά στοιχεία που θα συγκεντρώνει το πρόγραμμα διαχείρισης έργων θα
οριστικοποιηθούν στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής.
3.3.1

Νέες εκτυπώσεις - αναφορές συστήματος

Στα πλαίσια αναβάθμισης του συστήματος θα πρέπει ο ανάδοχος να δημιουργήσει εκτυπώσεις –
αναφορές που θα περιγραφούν κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής.

3.4

Application Programming Interface

Ο ανάδοχος του τμήματος Lot A είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή τις
κατάλληλες διεπαφές (Application Programming Interfaces – APIs) για την ολοκλήρωση και
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διασύνδεση που απαιτείται για με τα υποσυστήματα του Lot B. Το πλήθος και ο τύπος των
πληροφοριών που θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα υποσυστήματα του Lot A και Lot B θα
προσδιορισθούν κατά το στάδιο της μελέτης εφαρμογής.
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4. Lot B: Οργάνωση και Διαχείριση Φυσικού Αντικειμένου Ε.Σ.Δι.
4.1

Λογισμικά Οργάνωσης Υπηρεσιών Ε.Σ.Δι.

Τα λογισμικά Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (3.1.1), Διαχείρισης Οδοιπορικών (3.1.2),
Διαχείρισης Αποθήκης (3.1.3) και Προμήθειων και Δημοσίων Συμβάσεων (3.1.4) είναι απαραίτητα
για την βελτίωση της καθημερινής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών. Στόχος είναι τα νέα λογισμικά να καλύψουν πλήρως τις απαιτήσεις που
περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους μειώνοντας το φόρτο εργασίας για την
διεκπεραίωση των συγκεκριμένων εργασιών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι κρίσιμο
εκτός από τις λειτουργικές προδιαγραφές των επιμέρους λογισμικών να καλύπτονται και οι
εσωτερικές διαδικασίες διεκπεραίωσης των εργασιών αυτών ώστε το σύνολο των ενεργειών που
απαιτούνται να ολοκληρώνονται από τον ίδιο χρήστη εφαρμόζοντας πλήρως ομοιογενείς κανόνες
ασφαλείας και τεχνολογικής συμβατότητας. Στο πλαίσιο αυτό οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει
στην τεχνική τους προσφορά να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη μεθοδολογία που θα
ακολουθήσουν για τη διασύνδεση με τα υφιστάμενα συστήματα Λογιστικής, Μισθοδοσίας και
Διαχείρισης Έργου ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία λειτουργία μεταξύ αυτών καθώς επίσης και
των πληροφοριών που θα πρέπει να ανταλλάσσουν με τα συστήματα αυτά για την διεκπεραίωση
των εργασιών που υλοποιούν.
Τα προσφερόμενα συστήματα μπορούν να είναι τεχνολογίας Web ή Client Server. Ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει τεχνολογικά τα προσφερόμενα συστήματα για τα επόμενα
δέκα (10) έτη. Σε περίπτωση αλλαγής τεχνολογίας (end-of-life), για παράδειγμα από Client Server
σε Web, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει στην Ε.Σ.Δι. τις νέες εκδόσεις δίχως
επιπλέον κόστος.
Για τις ανάγκες υποστήριξης των χρηστών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου καθώς και για
το διάστημα καλής λειτουργίας και εγγύησης των προσφερόμενων συστημάτων ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Πελατών (Ticketing System). Η
ύπαρξη του συστήματος αυτού θα βοηθήσει τους υπαλλήλους της Ε.Σ.Δι. να καταγράφουν άμεσα
και με απλό τρόπο παρατηρήσεις που εντοπίζουν κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου ώστε
αυτές να αποτυπώνονται σε μια ενιαία εφαρμογή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάζουν
αναλυτικά στη τεχνική τους προσφορά το Ticketing System το οποίο θα διαθέτει τουλάχιστον τις
παρακάτω δυνατότητες:
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 Κάθε ticket θα διαχειρίζεται πληροφορία για ημερομηνία καταχώρησης, διεκπεραιωτή,
καταχωρητή, περιγραφή, κατάσταση διεκπεραίωσης, πηγή προέλευσης του αιτήματος.
 Θα τηρεί μητρώο χρηστών - υπαλλήλων αντιστοιχισμένων με το τμήμα στο οποίο ανήκει
έκαστος
 Θα περιέχει παραμέτρους τύπων αιτημάτων για τον διαχωρισμό αυτών και αναζήτηση με βάση
κατηγορίες
 Θα τηρεί μητρώο αναλυτικών εκτυπώσεων
Για μπορέσει ο Φορέας να ελέγξει τη λειτουργία του ticketing system ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
πρέπει να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά το link και DEMO κωδικούς πρόσβασης.
4.1.1

Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Σύμφωνα με το νόμο 4440/2016, άρθρο 24, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του νόμου
4508/2017, όλα τα Υπουργεία και οι λοιποί φορείς του Δημοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., οι
ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθμού θα πρέπει να διακινούν τα έγγραφα τους ηλεκτρονικά με χρήση εγκεκριμένων ψηφιακών
υπογραφών το αργότερο έως 31/12/2018. Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται βασική προτεραιότητα
του υποέργου η πλήρης εφαρμογή Λογισμικού Ηλεκτρονική Διακίνησης Εγγράφων (ΗΔΕ) με τη
χρήση ψηφιακών υπογραφών για το σύνολο των υπαλλήλων της Ε.Σ.Δι.. Το παρόν Έργο καλείται
να δώσει μία κεντρική λύση διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας στην ηλεκτρονική ανταλλαγή
εγγράφων σε όλα τα τμήματα και τις διευθύνσεις της σχολής.
Γενικές τεχνικές προδιαγραφές:


Διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα.



Διάθεση API προς πιστοποιημένες τρίτες εφαρμογές (μέσω συστήματος SSO) και συστήματα
υποστηρίζοντας τα πρότυπα JSON REST API , για το σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργικών
του συστήματος.



Υποστήριξη μεγάλου όγκου δομημένων και αδόμητων.



Διασύνδεση με συστήματα καταλόγου τύπου LDAP V3 για τον έλεγχο πρόσβασης χρηστών.



Διαβαθμισμένη πρόσβαση.



Τμηματική και εύκολα επεκτεινόμενη αρχιτεκτονική, τύπου N-Tier.



Αποθήκευση εγγράφων και περιγραφικών δεδομένων σε ενιαίο σύστημα αποθήκευσης.



Σύγχρονο και φιλικό σύστημα διεπαφής χρήστη.

Λειτουργικές προδιαγραφές:
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1. Γενικά


Χρήση ενιαίου γραφικού περιβάλλοντος.



Συμμόρφωση με το Ελληνικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
πρότυπα διαλειτουργικότητος.



Ανοικτό σύστημα, με δυνατότητες διασύνδεσης με άλλα τρίτα συστήματα, εντός και εκτός
του οργανισμού.

2. Διαλειτουργικότητα


Διασύνδεση με διαπιστευμένα τρίτα συστήματα μέσω παρεχόμενων διεπαφών, για όλες τις
λειτουργίες που σχετίζονται με την διακίνηση εγγράφων και τις υπηρεσίες διαχείριση
οργανογράμματος.



Διασύνδεση με την πλατφόρμα της Διαύγειας για την ανάκτηση και ανάρτηση εγγράφων.



Διασύνδεση με συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την λήψη και αποστολή
μηνυμάτων.

3. Διαχείριση οργανογράμματος


Υποστήριξη περισσοτέρων του ενός οργανογραμμάτων, ταυτόχρονα.



Διαχείριση οργανωτικών μονάδων χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των επιπέδων
οργάνωσης τους.



Υποστήριξη ιστορικότητας και παρακολούθησης του οργανογράμματος καθώς αυτό
μεταβάλλεται.



Υποστήριξη περιγραφών θέσεων εργασίας.



Υποστήριξη τοποθέτησης υπαλλήλων σε οργανωτική μονάδα με ανατιθέμενο ρόλο.



Δυνατότητα συσχέτισης ενός προσώπου σε διάφορους ρόλους/θέσεις και οργανωτικές
μονάδες.

4. Διαχείριση πρωτοκόλου


Πλήρη υποστήριξη λειτουργιών εισερχομένων, εξερχομένων και οίκοθεν εγγράφων.
Υποστήριξη σχεδίων και εσωτερικής αλληλογραφίας.



Δυνατότητα αρχειοθέτησης και τήρησης πολλαπλών βιβλίων πρωτοκόλλου με υποστήριξη
κύριας και εξαρτημένες χρήσης – βιβλίου.



Αυτόματη απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου (σε κύριες και εξαρτημένες χρήσεις / βιβλία).



Υποστήριξη καταλόγου φακέλων και θεματικών κατηγοριών.



Έλεγχο διπλής καταχώρηση εγγράφου βασιζόμενο στα περιγραφικά δεδομένα του εγγράφου.
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Δυνατότητα εσωτερικής διακίνησης και εσωτερικής αποστολής μεταξύ των διαθέσιμων
βιβλίων πρωτοκόλλου.



Πλήρη παραμετροποίηση του συστήματος με βάση τα δικαιώματα ενός χρήστη. Δυνατότητα
περιορισμού των δεδομένων που είναι προσβάσιμα από κάποιον χρήστη.



Δυνατότητα παρακολούθησης των ενεργειών των χρηστών και πλήρες ιστορικό.



Διαχείριση της διεκπεραίωσης των εξερχόμενων εγγράφων.



Διαχείριση ανοικτών πρωτοκόλλων.



Συσχέτιση μεταξύ αριθμών πρωτοκόλλων.



Πλήθος εκτυπώσεων και φίλτρων αναζήτησης.



Διασύνδεση με συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



Υποστήριξη ψηφιακών υπογραφών με πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό Ελληνικό και
Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις προηγμένες ψηφιακές υπογραφές. Υποστήριξη των υπογραφών
της διαδικτυακής εθνικής πύλης ERMIS καθώς ή άλλου διαπιστευμένου πάροχου.

5. Διαχείριση διαδικασιών και διακίνηση εγγράφου


Παρακολούθηση διαδικασιών και υποθέσεων με απλό και εύκολο τρόπο.



Δυνατότητα καθορισμού προθεσμιών εκτέλεσης της κάθε υπόθεσης (σε επίπεδο βήματος).



Καθορισμός σχολίων κατά την ανάθεση εργασίας.



Σύστημα ειδοποιήσεων για την ενημέρωση των χρηστών για την ανάθεση εργασίας.



Δυνατότητα ανάθεσης εργασίας σε πρόσωπο, ρόλο, οργανωτική μονάδα.



Διαχείριση εισερχομένων και διαθέσιμων εργασιών σε επίπεδο χρήστη και επιβλέποντα.



Διαχείριση των υποθέσεων και των σχετικών εγγράφων.



Πλήρη παρακολούθηση της διαδικασίας σύνταξης σχεδίων και της έγκρισης αυτών.



Καθορισμός χρονικών ορίων και παρακολούθηση της χρονικής εξέλιξης μίας υπόθεσης.



Διαμόρφωση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την διαχείριση υποθέσεων με
γραφικό τρόπο , με βάση το πρότυπο BPMN 2.0. Οι χρήστες θα σχεδιάζουν οπτικά με την
χρήση γραφικής διεπαφής τις διαδικασίες.



Δυνατότητα καθορισμού αρμοδίων για κάθε βήμα μιας διαδικασίας.



Συνδυαστική λειτουργία με το σύστημα πρωτοκόλλου (λήψη αριθμών πρωτοκόλλου και κοινή
διαχείριση εγγράφων).



Παρακολούθηση των εκδόσεων κάθε διαδικασίας .



Υποστήριξη καθορισμού αρμοδίων για την συντήρηση και διαχείριση των διαδικασιών.
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6. Διαχείριση ψηφιακών εγγράφων


Αποθήκευση των ψηφιακών εγγράφων σε ειδική βάση δεδομένων.



Υποστήριξη οποιουδήποτε τύπου αρχείου.



Αποθήκευση εγγράφων με εύκολο τρόπο για τον τελικό χρήστη (π.χ. drag and drop).



Δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων στο σύστημα με την χρήση API από διαπιστευμένα
υπολογιστικά συστήματα.



Εξαγωγή και αναζήτηση στο περιεχόμενο του εγγράφου.



Παρακολούθηση εκδόσεων του ιδίου εγγράφων (παρακολούθηση αλλαγών).



Συμπίεση και κρυπτογράφηση εγγράφων.



Πλήρη ιστορικό πρόσβασης στα ψηφιακά έγγραφα.

7. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων


Το Λογισμικό Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΗΔΕ) θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα
διαλειτουργικότητας

και

διασύνδεσης

με

το

υφιστάμενο

σύστημα

ηλεκτρονικού

πρωτοκόλλου, πρωτίστως μέσω της λήψης πρωτοκόλλου από το υφιστάμενο σύστημα
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου κατά την έναρξη διαδικασιών ηλεκτρονικής διακίνησης
εγγράφων, οι οποίες ενδεικτικά αφορούν την χρέωση, την κοινοποίηση, τον χαρακτηρισμό
και την διακίνηση εγγράφων.


Το επίπεδο διασύνδεσης του Λογισμικού ΗΔΕ, με το Υφιστάμενο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο θα
πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να δημιουργήσουν μια
νέα υπόθεση/θέμα η οποία θα αφορά μια επιλεγμένη διαδικασία και η οποία θα πρέπει να
μπορεί να ανατεθεί σε συγκεκριμένη οργανωτική μονάδα, θέση εργασίας ή πρόσωπο.



Το Λογισμικό ΗΔΕ θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες μια σειρά από λειτουργίες, οι οποίες
ακολούθως περιλαμβάνουν τις εξής:
o Διαχείριση και διακίνηση εισερχόμενων εγγράφων.
o Διαχείριση και διακίνηση εξερχόμενων εγγράφων.
o Δημιουργία, υπογραφή και διακίνηση σχεδίων εγγράφων.
o Δημιουργία και διακίνηση εγγράφων που διακινούνται εντός του φορέα.
o Διαχείριση υποθέσεων, ροών εργασίας και αρχείων.
o Δυνατότητες διαχείρισης συστήματος, ψηφιακού οργανογράμματος και δικαιωμάτων
χρηστών.
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Το Λογισμικό ΗΔΕ θα πρέπει να μπορεί να παραμετροποιηθεί καταλλήλως ώστε να
καθοριστούν τα δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης από τους ενδιαφερόμενους χρήστες ή τις
αντίστοιχες οργανωτικές μονάδες, ώστε να περιοριστεί στο απαραίτητο επίπεδο η πρόσβαση
των χρηστών σε νέες υποθέσεις ή θέματα.



Ακολούθως το Λογισμικό ΗΔΕ θα πρέπει να παρέχει φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον στους
ενδιαφερόμενους

χρήστες

και

να

δίνει

την

δυνατότητα

προ-παραμετροποίησης,

επεξεργασίας, δημιουργίας και κατηγοριοποίησης του συνόλου των διαδικασιών του
οργανισμού, με ευδιάκριτους και κατανοητούς βηματισμούς-συνδέσεις, σύμφωνα πάντα με
το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας και της ΕΕ.


Στην περίπτωση που η νέα υπόθεση αφορά εξερχόμενο έγγραφο του φορέα, το Λογισμικό
ΗΔΕ θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα εκκίνησης νέας διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης
εγγράφων, στην οποία παράλληλα και με το πέρας του κύκλου ζωής της θα πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα αιτήματος πρωτοκόλλου, προς το Υφιστάμενο Ηλεκτρονικό
Πρωτόκολλο. Η λήψη του αριθμού πρωτοκόλλου θα πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο
τρόπο μέσα από το Λογισμικό ΗΔΕ (μέσω διασύνδεσης που θα υλοποιήσει το Ανάδοχος με το
Υφιστάμενο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο).



Το Λογισμικό ΗΔΕ θα πρέπει να υποστηρίζει την δυνατότητα διακίνησης σχεδίου εγγράφων,
όπου τα έγγραφα που διαχειρίζονται οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση χρήστες, κατά την
κατάσταση της επεξεργασίας τους και μέχρι να μετατραπούν σε εξερχόμενα, θα πρέπει να
μπορούν να λάβουν τις απαραίτητες προσυπογραφές, την δυνατότητα επισύναψης σχολίων ή
και παρατηρήσεων, την δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής με την χρήση συσκευών (όπως usb
tokens) και την δυνατότητα μετατροπής των εγγράφων σε γνωστούς μορφότυπους (pdf, doc,
jpg, κτλ.).



Ακόμα, το Λογισμικό ΗΔΕ θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα καταχώρησης συγκεκριμένης
χρονικής διάρκειας (ημερομηνίας) διεκπεραίωσης του εκάστοτε βήματος της εξεταζόμενης
υπόθεσης ή και του συνόλου αυτής.



Οι εμπλεκόμενοι χρήστες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας
των εγγράφων και του συνόλου της υπόθεσης βάσει υπάρχουσας προθεσμίας ή και
χρονοσήμανσης του εκάστοτε βήματος της υπόθεσης.



Το Λογισμικό ΗΔΕ θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να επισυνάψουν νέα
έγγραφα στην υπόθεση που διεκπεραιώνουν, είτε σε ψηφιοποιημένη μορφή από τον
προσωπικό τους υπολογιστή, είτε μέσω αναζήτησης με ΑΔΑ από την διαδικτυακή πύλη της
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ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ παράλληλα το Λογισμικό θα δίνει την δυνατότητα αποστολής με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο του εγγράφου σε τρίτους ενδιαφερόμενους χρήστες.


Το Λογισμικό ΗΔΕ θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να πράξουν αναζήτηση
μέσω πολλαπλών κριτηρίων των υποθέσεων που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε όχι, όπως και
αντιστοίχως και των αποθηκευμένων αρχείων που έχουν διεκπεραιωθεί και εμπλακεί στην
εκάστοτε υπόθεση.



Επίσης το Λογισμικό ΗΔΕ θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους χρήστες που τους έχει
ανατεθεί η εκάστοτε υπόθεση να μπορούν ανά βηματισμό ολοκλήρωσης να εισάγουν
διαφορετικές εκδόσεις των εγγράφων που διακινούν και διαχειρίζονται και αντιστοίχως να
έχουν πρόσβαση σε παρελθούσες εκδόσεις αυτών.



Μέσω του Λογισμικού ΗΔΕ οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να επισυνάψουν την υπόθεση
που επεξεργάζονται σε νέα ή και ήδη υπάρχουσα αλλά διαφορετική υπόθεση του
οργανισμού ή του τμήματος τους στα πλαίσια δυνατότητας διακλάδωσης των διαδικασιών
διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων και προς βέλτιστη κάλυψη των αναγκών του φορέα,
αλλά και αύξηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας αυτού.



Ακόμα, το Λογισμικό ΗΔΕ θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες ειδικές λειτουργίες ή και
μηχανισμούς αυτόματων ειδοποιήσεων αναφορικά με τις αναθέσεις των εργασιών του
τμήματος ή και του οργανισμού τους (βάσει παραμετροποίησης επιπέδων ιεραρχίας και
δικαιωμάτων χρηστών) και οι οποίες θα μπορούν να λαμβάνονται είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, είτε μέσω μηχανισμού άμεσων ειδοποιήσεων στην οθόνη του λογισμικού
(notifications).



Επίσης το Λογισμικό ΗΔΕ θα πρέπει να βοηθάει τον χρήστη στα πλαίσια της ελαχιστοποίησης
του χρόνου διεκπεραίωση των υποθέσεων του, μέσω δυναμικής εμφάνισης επιλογών και
δεδομένων (autocomplete, drop-down lists, κτλ.) ώστε παράλληλα να απενεργοποιούνται
επιλογές ή/και δυνατότητες μη χρήσιμες στην εκάστοτε επεξεργασίας ή απόφαση του
χρήστη.



Ο χρήστης μέσω του Λογισμικού ΗΔΕ θα πρέπει να μπορεί να έχει άμεση εποπτεία των
υποθέσεων ή και των εγγράφων που διαχειρίζεται και διακινεί αλλά και των αντίστοιχων
διαθέσιμων ενεργειών για το εκάστοτε έγγραφο/φάκελο υπόθεσης, χωρίς παράλληλα να
χρειάζεται να μεταβαίνει σε διαφορετικές οθόνες.



Τέλος, μέσω του Λογισμικού ΗΔΕ θα πρέπει οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα αιτήματος
πρωτοκόλλου για το εκάστοτε έγγραφο που διαχειρίζονται και η οποία ενέργεια με την σειρά
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της θα πρέπει να μεταβιβάζεται στο Υφιστάμενο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, όπου οι χρήστες
αυτού θα έχουν την δυνατότητα επεξεργασίας, διεκπεραίωσης και αρχειοθέτησης της
συγκεκριμένης περίπτωσης.


Η δυνατότητα αιτήματος πρωτοκόλλου μέσω του Λογισμικού ΗΔΕ θα πρέπει να είναι
διαθέσιμη στα διαχειριζόμενα έγγραφα της εκάστοτε υπόθεσης προς διεκπεραίωση, τόσο
στην περίπτωση των εισερχόμενων όσο και των εξερχόμενων (οίκοθεν) εγγράφων χωρίς να
απαιτείται πολλαπλή χρήση οθονών

8. Πιστοποίηση, καταχώρηση, χρέωση και διακίνηση εισερχόμενου εγγράφου


Η συγκεκριμένη λειτουργική ενότητα ομαδοποιεί και οργανώνει λειτουργίες πιστοποίησης,
καταχώρησης, χρέωσης και διακίνησης εισερχόμενων εγγράφων. Ως εισερχόμενο έγγραφο
ορίζεται ένα φυσικό ή ψηφιακό έγγραφο που παραλαμβάνεται με αυτόματο τρόπο ή με
ευθύνη συγκεκριμένου υπαλλήλου, καταχωρείται και πρωτοκολλείται στο σύστημα,
αποστέλλεται στην κατάλληλη ή στις κατάλληλες υπηρεσιακές μονάδες, διακινείται προς
χειριστή ή χειριστές που πρέπει να ενημερωθούν ή να ενεργήσουν επ’ αυτού ή τίθεται στο
αρχείο.

4.1.1.1 Παραμετροποίηση συστήματος
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:


Η δημιουργία 15 templates εγγράφων (1 έως 3 σελίδες). Τα έγγραφα θα διατεθούν στον
ανάδοχο κατά το στάδιο της μελέτης εφαρμογής.



Υλοποίηση τουλάχιστον 15 διαδικασιών 3 έως 5 επιπέδων.



Υλοποίηση εργαλείου Kanban Flow (To-do, Today, In Progress, Done) για το σύνολο των
υπαλλήλων της Ε.Σ.Δι. καταγράφοντας το χρόνο χρέωσης και παράδοσης της εργασίας και
τους χρόνους διεκπεραίωσης ανά τμήμα/υπάλληλο της σχολής.



Θα διατεθεί ειδικό service που θα ενσωματωθεί στο Λογισμικό της Γραμματείας ώστε οι
χρήστες του συστήματος να μπορούν ανάλογα με το σημείο που βρίσκονται να έχουν
πρόσβαση στον αντίστοιχο φάκελο του Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων.



Θα δημιουργείται ξεχωριστός φάκελος για κάθε αντικείμενο παρακολούθησης του φυσικού
αντικείμενο της Ε.Σ.Δι. Ο αριθμός των φακέλων θα προσδιορισθεί στο στάδιο της Μελέτης
Εφαρμογής.
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4.1.2

Διαχείριση Οδοιπορικών

Ένα μεγάλο μέρος των δαπανών που πραγματοποιεί η Ε.Σ.Δι. στα πλαίσια των επιχειρησιακών
προγραμμάτων είναι και τα οδοιπορικά. Στόχος του νέου λογισμικού είναι η προσαρμογή του στις
εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης και διεκπεραίωσης των εντολών, όπως αυτές προκύπτουν
από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα της μισθοδοσίας. Στόχος του Λογισμικού Διαχείρισης
Οδοιπορικών είναι να επικοινωνεί απρόσκοπτα με το Λογισμικό Μισθοδοσίας ώστε οι
πληροφορίες που παράγονται να ενσωματώνονται άμεσα στις διαδικασίες εκκαθάρισης της
μισθοδοσίας. Η λειτουργία ενός προσαρμοσμένου στις ανάγκες της Ε.Σ.Δι. λογισμικού θα μειώσει
τους χρόνους διεκπεραίωσης έκδοσης των ενταλμάτων ενώ θα βελτιστοποιήσει τις εσωτερικές
διαδικασίες για τον έλεγχο και την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων που θέτουν τα
επιχειρησιακά προγράμματα σε ότι αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών και τους κανόνες που
τα διέπουν.
Το λογισμικό αυτό θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητα αναλυτικής παρακολούθησης κάθε
μετακίνησης που θα καταχωρήσει ο χρήστης του λογισμικού με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
1. Πλήρως παραμετροποιήσιμο


Κατηγορίες αποζημιώσεων σε συνάρτηση με μισθολογικά στοιχεία.



Έργα.



Τοποθεσίες και βαρύτητα για κάθε μία ώστε να υπάρχει διαφορετική πολιτική αποζημίωσης.



Χιλιομετρικές αποστάσεις τοποθεσιών.



Ειδικά διαστήματα περιόδων που υπάρχει διαφορετική πολιτική αποζημίωσης.



Κρατήσεις

2. Καταχώρηση και διαχείριση


Ύπαρξη 3 διαφορετικών εννοιολογικών περιπτώσεων για ομαδοποίηση, χιλιομετρικής
αποζημίωσης, ημερήσιας αποζημίωσης (με διανυκτέρευση και άνευ) και εξοδολογίου για τα
παραστατικά ανά οδοιπορικό.



Δυνατότητα καταχώρησης μεμονωμένων εγγραφών αλλά και μαζικής καταχώρισης για
ευκολία.



Αυτοματοποίηση

στους

υπολογισμούς

της

κάθε

αποζημίωσης

ανάλογα

με

την

παραμετροποίηση και τα στοιχεία του εργαζομένου.


Δυνατότητα επεξεργασίας των τελικών εγγραφών με αλληλεπίδραση των μεταβολών μεταξύ
των εννοιολογικών καταχωρήσεων όπου υπάρχει σύνδεση (πχ. η διαγραφή χιλιομετρικής
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αποζημίωσης και τα ανάλογα παραστατικά του εξοδολόγιου που αφορούν έξοδα βενζίνης και
διοδίων για την μετακίνηση, ή διαγραφή –μεταβολή

ημερήσιας αποζημίωσης με

διανυκτέρευση μεταβάλλει αντίστοιχα τυχών παραστατικά ξενοδοχείου).
3. Υπολογισμός Μισθοδοσίας


Ελευθερία επιλογής οδοιπορικών από διάφορες περιόδους και με διάφορα κριτήρια (έργο,
εργαζόμενο, σειρά, ειδικότητα, φύλλο μισθοδοσίας, κλάδο, διεύθυνση).



Ελευθερία επιλογής οδοιπορικών μιας από τις παραπάνω ομαδοποιήσεις όπως και επιλογή
συγκεκριμένων αποζημιώσεων ενός οδοιπορικού.

4. Εκτυπωτικά
 Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας.
 Ημερολογιακή κατάσταση.
 Συνοπτική κατάσταση μισθοδοσίας.
Στόχος είναι να καλύψει με λεπτομέρεια όλες τις περιπτώσεις των οδοιπορικών εξόδων του
προσωπικού της Υπηρεσίας, παρέχοντας ευελιξία στους χρήστες.
Το Λογισμικό Διαχείρισης Οδοιπορικών θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικής
παρακολούθησης κάθε μετακίνησης που θα καταχωρήσει ο χρήστης του συστήματος δίχως
περιορισμό. Παράλληλα, θα πρέπει να διαθέτει πλήρως παραμετρικό μενού για την αποφυγή
λαθών (πχ. Πλαφόν Οδοιπορικών ανά έτος, Κατηγορίες Αποζημιώσεων, Προορισμοί, Διανυθείσα
Απόσταση, Ειδικά διαστήματα περιόδων με διαφορετική πολιτική αποζημίωσης κλπ.).
Τέλος, θα παρέχει σύνδεση με εκτυπώσεις για τον άμεσο έλεγχο των οδοιπορικών, αναλυτικά και
συνοπτικά:


Εντολή Μετακίνησης.



Ημερολογιακή Κατάσταση.



Συνοπτική Κατάσταση Μισθοδοσίας.

Ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω του Λογισμικού Διαχείρισης Οδοιπορικών:


Αναλυτική Παρακολούθηση.



Πολλαπλοί Υπολογισμοί.



Άμεσος Έλεγχος.



Εξοικονόμηση Χρόνου.
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4.1.3

Λογισμικό Διαχείρισης Αποθήκης

Η αποθήκη, όπως είναι οργανωμένη σήμερα, έχει καθαρά διαχειριστικό χαρακτήρα. Έχει ως στόχο
να παρακολουθεί τη διακίνηση των υλικών, χωρίς να ενδιαφέρεται για τις αξίες τους. Στόχος του
Λογισμικού Διαχείρισης Αποθήκης είναι να επικοινωνεί απρόσκοπτα με το Λογισμικό Οικονομικής
Διαχείρισης ώστε οι πληροφορίες που παράγονται να ενσωματώνονται άμεσα στις διαδικασίες
ενημέρωσης κεντρικού συστήματος. Η θέση της αποθήκης στο γενικότερο έργο εφαρμογής του
διπλογραφικού είναι πολύ είναι σημαντική:


Μέσω της αποθήκης θα παρακολουθούνται, η διακίνηση των υλικών, οι αξίες και οι
ποσότητες, καθώς και το κόστος των υλικών που έχουν αναλωθεί. Τα στοιχεία αυτά είναι
απαραίτητα για α) για την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της οικονομικής διαχείρισης β)
για τον προσδιορισμό του κόστους στην Αναλυτική Λογιστική.

Μέσω της αποθήκης θα ενημερώνεται το μηχανογραφικό σύστημα του διπλογραφικού, πράγμα
που απαιτεί την πλήρη και ορθή λειτουργία της:


Δυνατότητα ορισμού – τήρησης και παρακολούθησης πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων. με
ιεραρχική ανάπτυξη των αποθηκευτικών χώρων και αθροιστική ενημέρωση των συνόλων
κίνησης.



Δυνατότητα ορισμού κατηγοριών και υποκατηγοριών υλικών. Διασύνδεσή τους με τμήματα
Κωδικού Γενικής Λογιστικής.



Τήρηση μητρώου υλικών.



Τήρηση καρτέλας υλικού η οποία

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία

ταυτότητας και κινήσεων:
o

Κωδικό και Βοηθητικό Κωδικό.

o

Περιγραφή.

o

Μονάδα μέτρησης.

o

Κατηγορία & υποκατηγορία.

o

Κωδικούς Γενικής , Δημόσιας και αναλυτικής Λογιστικής.

o

Τιμές μονάδας (τελευταίας αγοράς, μέση τιμή αγοράς κ.λπ.).

o

Συγκεντρωτική

εικόνα απογραφής, εισαγωγών, εξαγωγών και υπολοίπων κατά

ποσότητα.
o

Συγκεντρωτική εικόνα απογραφής, εισαγωγών , εξαγωγών και υπολοίπων κατά αξία.

o

Κωδικό barcode.
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o

Αναλυτικό ημερολογιακό αρχείο κινήσεων του είδους.

o

Ανάλυση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο.



Δυνατότητα τοποθέτησης των ειδών εντός του αποθηκευτικού χώρου .



Δυνατότητα ορισμού ορίου ασφαλείας ανά είδος.



Δυνατότητα ορισμού ορίου παραγγελίας ανά είδος.



Δυνατότητα διασύνδεσης παραγγελίας με Ε.Α.Δ. παραστατικό, έργο.



Τήρηση στοιχείων προμηθευτών παντός είδους υλικών (επωνυμία, διεύθυνση κλπ).



Δυνατότητα καταχώρησης δελτίων αποστολής / τιμολογίων προμηθευτών και αυτόματη
ενημέρωση της καρτέλας του είδους κατά αξία και ποσότητα καθώς και των σχετικών
λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής.



Δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Εισαγωγής κατά την παραλαβή υλικών με ενημέρωση του
υπολοίπου των ειδών.



Δυνατότητα αυτόματης έκδοσης Δελτίου Εξαγωγής από την Αποθήκη και ενημέρωσης των
διαχειριστικών βιβλίων αποθεμάτων της Αποθήκης.



Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των Αποθεμάτων κατά την εξαγωγή υλικών από την
Αποθήκη.



Δυνατότητα ενημέρωσης κατά την εξαγωγή από την Αποθήκη στοιχείων όπως:
o

Διεύθυνση / Τμήμα στο οποίο παραδίδεται το υλικό.

o

Ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής.

o

Αποθήκη προέλευσης και τόπος προορισμού.

o

Ημερομηνία.

o

Σκοπός διακίνησης του υλικού

o

Είδος

o

Μονάδα μέτρησης

o

Ποσότητα είδους

o

Αξία

 Αποτίμηση αξίας αποθήκης κατά μέση τιμή, LIFO & FIFO.
 Δυνατότητα χρήσης barcode κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή των υλικών από την αποθήκη και
δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών barcode.
 Δυνατότητα παρακολούθησης του υλικού σε παρτίδες.
Δυνατότητα ποικιλίας εκτυπώσεων όπως:
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Κατάσταση υπολοίπων ανά αποθηκευτικό χώρο και είδος.



Ισοζύγιο ειδών.



Καθολικό ειδών.



Κατάσταση παραστατικών είδους.



Ημερολόγιο αποθήκης.



Καταστάσεις εισαγωγών και εξαγωγών ανά είδος , αποθηκευτικό χώρο , προμηθευτή ,
χρονικό διάστημα.

4.1.3.1 Διαχείριση Πάγιων Στοιχείων


Διασύνδεση με το Λογισμικό Οικονομικής Διαχείρισης ώστε οι πληροφορίες που παράγονται
από το Λογισμικό Διαχείρισης Πάγιων Στοιχείων και περιγράφονται παρακάτω να
ενσωματώνονται άμεσα στο υφιστάμενο σύστημα για την αποφυγή λαθών.



Δυνατότητα ορισμού κατηγοριών και υποκατηγοριών παγίων. Διασύνδεσή τους με τμήματα
Κωδικού Γενικής Λογιστικής.



Παραμετρικός ορισμός κινήσεων παγίων (αγορά, ολοκλήρωση, βελτίωση, προσθήκη,
επιχορήγηση, συντήρηση, επισκευή κ.λπ.).



Τήρηση Μητρώου Παγίων.



Τήρηση Καρτέλας

Παγίου η οποία

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία

ταυτότητας και κινήσεων:
o

Κωδικό.

o

Κατηγορία – υποκατηγορία.

o

Αριθμός barcode.

o

Στοιχεία είδους, τύπου και γενικά κατηγορίας του παγίου.

o

Στοιχεία κατασκευαστή.

o

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

o

Ποσότητα.

o

Αξία και ημερομηνία κτήσης.

o

Αναλυτική εικόνα των κινήσεων του παγίου.

o

Στοιχεία αποσβέσεων (αποσβέσιμη αξία , απόσβεση απογραφής , αποσβέσεις χρήσης ,
αναπόσβεστη αξία).

o

Διασύνδεση με τα στοιχεία της ένταξης του παγίου στο Λογιστικό Σχέδιο.

o

Στοιχεία προμηθευτή και αντίστοιχης παραγγελίας.
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o

Τόπος εγκατάστασης / χρήσης.

o

Στοιχεία προγραμματισμένης συντήρησης.

o

Στοιχεία συντηρητή.

o

Διασύνδεση με τα στοιχεία της ένταξης του παγίου στο Λογιστικό Σχέδιο.

Ορισμός μεθόδων απόσβεσης και δυνατότητα διασύνδεσή τους τόσο με κατηγορίαυποκατηγορία παγίου όσο και με την καρτέλα του παγίου.



Αυτόματος υπολογισμός αποσβέσεων με ταυτόχρονη ενημέρωση των κωδικών Γενικής Αναλυτικής Λογιστικής , της καρτέλας παγίου και του μητρώου παγίων.



Υπολογισμός

αποσβέσεων

αγοράς

,

βελτίωσης

,

προσθήκης

,

επιχορήγησης

,

αναπροσαρμογής.


Ενημέρωση καρτέλας παγίου με αξία δαπανών συντήρησης.



Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας παγίων ως κατάληξη της λειτουργίας της προμήθειας
των παγίων περιουσιακών στοιχείων.



Δυνατότητα επιλογής αν δημιουργηθούν πολλές ή μία καρτέλες παγίων όταν πρόκειται για
αγορά σε ποσότητες περισσότερες του ενός.



Δυνατότητα χρέωσης των παγίων ανά διεύθυνση – τμήμα – αρμόδιο υπάλληλο και παροχή
διευκολύνσεων στην διαχείριση των χρεώσεων.



Δυνατότητα ομαδοποίησης παγίων ανά θέση λειτουργίας και κέντρο κόστους ή θέση
ευθύνης.



Τήρηση στοιχείων φυσικών κινήσεων παγίων (κτήση, καταστροφή, απόσυρση, χρέωση,
μεταφορά μεταξύ υπηρεσιών κλπ).



Δυνατότητα τήρησης βελτιώσεων / προσθηκών και επιχορηγήσεων παγίων και σύνδεσής
τους με τα κύρια πάγια.



Δυνατότητα απενεργοποίησης παγίων που έχουν πωληθεί ή καταστραφεί.



Δυνατότητα τήρησης πλήρους ιστορικότητας των φυσικών κινήσεων παγίων.



Δυνατότητα ποικιλίας εκτυπώσεως καταστάσεων παγίων με διάφορα κριτήρια επιλογής (π.χ.
καταστάσεις παγίων ανά οργανωτική μονάδα / διαχειριστή, καταστάσεις πωλημένων ή
κατεστραμμένων παγίων, καταστάσεις παγίων ανά είδος).

4.1.4

Προμηθειών και Δημοσιών Συμβάσεων

H διαχείριση και παρακολούθηση των προμηθειών πάσης φύσεως με την καταγραφή και την
παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης, από την φάση της αίτησης από τα διάφορα
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τμήματα της Ε.Σ.Δι., μέχρι και την οριστική διεκπεραίωση με την καταχώρηση των Συμβάσεων και
των σχετικών παραστατικών:
Λειτουργικές δυνατότητες
Το λογισμικό θα μπορεί να υποστηρίζει:


Υποστήριξη συστημάτων κωδικοποίησης για τα υλικά των προμηθειών. Στόχος των
συστημάτων είναι η αντιστοίχιση των υλικών σε κωδικούς σύμφωνα με κάποιο σχήμα όπως
πχ. σύμφωνα με τους κωδικούς CPV.



Προετοιμασία, δημιουργία και διαχείριση διαγωνισμών πάσης φύσεως όπως: απευθείας
ανάθεση, πρόχειρος διαγωνισμός, τακτικός διαγωνισμός, κ.λπ., και δυνατότητα προσαρμογής
της παρουσίασης των βημάτων ενός διαγωνισμού ανάλογα με το είδος του.



Διαχείριση Συμβάσεων και Δημιουργία Παραγγελιών βάσει προσφορών.



Καταχώρηση και διαχείριση αρχείου παραστατικών αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών με
στοιχεία όπως: κωδικός, ημερομηνία, υπηρεσία, στοιχεία προμηθευτή, αριθμός – ημ/νία –
είδος παραστατικού, ποσότητες και αξίες, καθώς και δυνατότητα εξωλογιστικής
παρακολούθησης της παραλαβής των υλικών, μέσω των Παραστατικών Παρακολούθησης.



Διασύνδεση με το σύστημα λογιστικής και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των στοιχείων
κάθε καρτέλας.



Να παρέχεται η δυνατότητα συσχέτισης των συμβάσεων με οικονομικές χρήσεις από το
σύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα.



Να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των υπολοίπων κατά την φάση της εκτέλεση
της κάθε Σύμβασης.



Να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των υπολοίπων για κάθε είδος που
περιλαμβάνονται σε κάθε Σύμβαση.



Να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των υπολοίπων ανά ΚΑΕ για κάθε Σύμβαση.



Να υφίσταται η δυνατότητα μέσω του συστήματος, εφόσον η ΕΣΔΙ θα έχει ενεργοποιήσει την
υπηρεσία αναζήτησης οφειλετών που παρέχεται από την ΑΑΔΕ, να μπορεί με βάση το ΑΦΜ
του προμηθευτή να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων του μέσω του συστήματος.



Παραγωγή όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων σε Word. Μπορούν να δημιουργηθούν
πολλαπλά πρότυπα και να παραμετροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Φορέα. Τα
πρότυπα αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν ανά είδος διαγωνισμού και ανάλογα με αυτό να
εμφανίζονται προς επιλογή για εκτύπωση.
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4.2

Διασύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.

Λογισμικό γραμματείας

Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα στη καθημερινή λειτουργία της Ε.Σ.Δι. είναι το λογισμικό
της γραμματείας. Σήμερα τον ρόλο αυτό τον εκτελεί το μαθητολόγιο χωρίς όμως να καλύπτει τις
ανάγκες της Ε.Σ.Δι και για αυτό προχωράει στην αντικατάσταση του. Σκοπός της Ε.Σ.Δι. είναι να
αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο λογισμικό που θα είναι προσαρμοσμένο στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα της Σχολής, στις καθημερινές εργασίες διεκπεραίωσης και παρακολούθησης του
οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του εκπαιδευτικού προγράμματος και σύγχρονο ώστε
καλύπτει σύγχρονες αρχιτεκτονικές πρόσβασης μέσω Web περιβάλλον. Παράλληλα το πρόγραμμα
της

γραμματείας

θα

ενισχύει

την

αλληλεπίδραση

των

σπουδαστών

και

των

διδασκόντων/εισηγητών με τη γραμματεία της σχολής και θα αυτοματοποιήσει τη διαδικασία του
μηνιαίου προγραμματισμού των μαθημάτων. Τέλος, το λογισμικό θα μπορεί μέσω εφαρμογής
ερωτηματολογίου

να

ψηφιοποιήσει

τη

διαδικασία

αξιολόγησης

των

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων και την εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική διαδικασία. Σε επίπεδο γραμματείας, ο
στόχος είναι η απόλυτη προσαρμογή του λογισμικού στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σχολής.
Στο σημείο αυτό θα καταγράψουμε τις σημαντικότερες οντότητες του λογισμικού που συνδέονται
άρρηκτα και με το καθημερινό αντικείμενο εργασιών της Σχολής.
Το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης και πρόσβασης των χρηστών θα είναι web-based και το τμήμα
του λογισμικού που αφορά τους διαχειριστές του συστήματος θα είναι προσβάσιμο μέσω του
εσωτερικού δικτύου της σχολής ενώ το λογισμικό για τους χρήστες θα λειτουργεί μέσω internet
χρησιμοποιώντας ένα subdomain της υφιστάμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης της σχολής. Στην
προσφορά του ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις λειτουργίες της εφαρμογής,
τον τρόπο διασύνδεσης της με τα περιφερειακά λογισμικά καθώς θα πρέπει να αποτυπώσει με
Mock up την προτεινόμενη λειτουργικότητα για όλες τις δυνατότητες που δίνονται στον χρήστη.
Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά λογισμικού:


Εφαρμογή web-based περιβάλλον λειτουργίας (GUI) για την αποδοτική χρήση της εφαρμογής
και την ευκολία εκμάθησης του.



Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) ώστε αν υποστηρίζεται η μελλοντική
επαναχρησιμοποίηση της εφαρμογής.



Σύστημα ασφάλειας και υποστήριξη πρωτοκόλλου SSL για κρυπτογράφηση των δεδομένων.



Βάση δεδομένων ανοιχτών προτύπων. (πχ MySQL)
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4.2.1

Οντότητες λογισμικού

4.2.1.1 Εκπαιδευτική Σειρά
Εκπαιδευτική σειρά είναι κάθε χρονική εκπαιδευτική περίοδος στην οποία πραγματοποιείται o
εισαγωγικός διαγωνισμός, το πρώτο και το δεύτερο στάδιο σπουδών, ο εξαγωγικός διαγωνισμός,
η πρακτική άσκηση και ο τελικός διορισμός με την αντίστοιχη δημοσίευση ΦΕΚ. Η επίσημη έναρξη
της εκπαιδευτικής σειράς πραγματοποιείται με την αντίστοιχη δημοσίευση ΦΕΚ από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης όπου προσδιορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν από τον εισαγωγικό διαγωνισμό
ανά κατεύθυνση.
4.2.1.2 Στάδια κατάρτισης


Η Ε.Σ.Δι. έχει δύο στάδια κατάρτισης με διάρκεια 2 και 8 μήνες αντίστοιχα. Στο
προσφερόμενο λογισμικό η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών θα μπορεί να
μεταβάλλεται από τον administrator.



Κάθε εκπαιδευτική σειρά έχει κατευθύνσεις. Ο αριθμός των κατευθύνσεων θα μεταβάλλεται
από τον administrator.



Σε κάθε στάδιο κατάρτισης πρέπει να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένος αριθμός
εκπαιδευτικών ωρών. Ο αριθμός ωρών κάθε κύκλο ορίζονται από τον administrator.



Κάθε στάδιο κατάρτισης έχει τα δικά του μαθήματα. Ο administrator επιλέγει από τη λίστα
μαθημάτων, τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν στη κάθε εκπαιδευτική σειρά.



Κάθε μέρα (εκτός αργιών) έχει 6 εκπαιδευτικές ώρες. Αυτό μπορεί να μεταβληθεί στο μέλλον
συνεπώς η προτεινόμενη λύση πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση αυτή.



Οι ώρες κάθε μαθήματος ορίζονται από τον administrator της εφαρμογής.



Εξαιρέσεις και περιορισμοί
o

Ένα μάθημα που ανήκει στο πρώτο κύκλο σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί στον
δεύτερο κύκλο σπουδών σε περίπτωση που είναι αδύνατον να προγραμματιστεί η
διδασκαλία του ή αναβληθεί και δεν ορισθεί ξανά στον προβλεπόμενο χρόνο.

4.2.1.3 Εξαγωγικός Διαγωνισμός


Συμμετέχουν όσοι σπουδαστές έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τους δύο πρώτους κύκλους
σπουδών.
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Ο εξαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τις γραπτές εξετάσεις σε συγκεκριμένο αριθμό
μαθημάτων και βαθμολόγηση των μαθημάτων αυτών. Η βαθμολογία που λαμβάνουν οι
σπουδαστές καταγράφεται στο σύστημα της γραμματείας.

4.2.1.4 Πρακτική Άσκηση


Παρακολουθούν όλοι οι σπουδαστές που έχουν επιτύχει στον εξαγωγικό διαγωνισμό μέχρι
και την ημερά διορισμού τους.

4.2.1.5 Κατευθύνσεις


Ο γενικός κανόνας είναι ότι κάθε εκπαιδευτική σειρά αποτελείται από τρεις κατευθύνσεις α)
πολιτική – ποινική κατεύθυνση, β) κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης και γ) κατεύθυνση
εισαγγελέων. Υπάρχει ενδεχόμενο κάποια από τις κατευθύνσεις να μην πραγματοποιηθεί
κατά την διάρκεια μιας εκπαιδευτικής σειράς. Το λογισμικό θα πρέπει να καλύπτει το
ενδεχόμενο οι κατευθύνσεις να είναι περισσότερες από τρείς.



Ανάλογα με τον αριθμό των εισακτέων σπουδαστών κάθε κατεύθυνση έχει ένα ή παραπάνω
τμήματα.

4.2.1.6 Τμήματα


Κάθε τμήμα έχει 20 έως 25 σπουδαστές και αυτό αποφασίζεται κατά τον σχεδιασμό της
εκπαιδευτικής σειράς. Υπάρχει ενδεχόμενο αν οι σπουδαστές που θα φοιτήσουν στην
εκπαιδευτική σειρά είναι περισσότεροι των 25 είτε να παραμείνει ένα τμήμα είτε να γίνουν
δύο. Το λογισμικό θα μπορεί να υποστηρίζει την δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων με
αντίστοιχο αριθμό σπουδαστών.

4.2.1.7 Συνδιδασκαλία


Συνδιδασκαλία τμημάτων: Στη περίπτωση αυτή δύο ή και παραπάνω τμήματα
πραγματοποιούν κοινή εκπαίδευση στο αμφιθέατρο της Σχολής. Σήμερα το αμφιθέατρο
διαθέτει 120 θέσεις. Το πλήθος των τμημάτων που μπορούν να πραγματοποιούν
συνδιδασκαλία καθορίζεται από τον διαχειριστή του συστήματος ανεξάρτητα από την
τρέχουσα διαθεσιμότητα θέσεων του αμφιθεάτρου.



Συνδιδασκαλία διδασκόντων: Δύο και περισσότεροι διδάσκοντες πραγματοποιούν κοινή
διδασκαλία σε ένα τμήμα.
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Συνδιδασκαλία τμημάτων και διδασκόντων: ΜΙΧ των παραπάνω δύο.

Το πλήθος των κατευθύνσεων και ο χρόνος υλοποίησης τους σε κάθε εκπαιδευτική σειρά θα
καθορίζεται από τον διαχειριστή του συστήματος.
4.2.1.8 Μαθήματα


Βασικά Χαρακτηριστικά
o Τίτλος Μαθήματος.
o Αν είναι προαιρετικό ή υποχρεωτικό ή επιλογής και σε ποια κατεύθυνση.
o Η βαρύτητα που έχει το μάθημα στη τελική βαθμολογία.
o Αν λαμβάνει βαθμολογία σε πρόοδο και τελικό στάδιο.
o Αν είναι μάθημα εξαγωγικού διαγωνισμού.
o Αν συνδέεται με κάποιο άλλο.

4.2.2

Οθόνες Εφαρμογής

4.2.2.1 Σπουδαστών
Κάθε σπουδαστής έχει τη δική του προσωποποιημένη καρτέλα στις οποία θα έχει πρόσβαση και η
γραμματεία της σχολής. Η πρόσβαση θα γίνει με τη χρήση μοναδικού κωδικού χρήσης που
αποκτάει ο Σπουδαστής από το στάδιο του Εισαγωγικού Διαγωνισμού. Η καρτέλα των
σπουδαστών θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να είναι φιλική προς τον χρήστη
με διακριτά πεδία/καρτέλες για κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προσωπικών
του στοιχείων. Κάθε πεδίο είναι ενεργό μόνο και όταν ο σπουδαστής έχει περάσει στο επόμενο
στάδιο σπουδών. Οι καρτέλες με τα προσωπικά και οικονομικά στοιχεία είναι πάντα ενεργές καθ’
όλη τη διάρκεια του κύκλου σπουδών του σπουδαστή. Με την επιβεβαίωση της επιτυχίας των
υποψηφίων σπουδαστών αποστέλλεται από το πρόγραμμα email που οδηγεί τους Σπουδαστές
στο πρόγραμμα της γραμματείας με σκοπό τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της
καρτέλας Προσωπικά Στοιχεία.
Οι ελάχιστες οθόνες που θα πρέπει να περιλαμβάνει η καρτέλα ενός σπουδαστή είναι:


Προσωπικά Στοιχεία
o Υποβάλει την Αίτηση Εγγραφής Σπουδαστή και των υπεύθυνων δηλώσεων.
o Επιλέγει τη κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει. Με την οριστικοποίηση της
κατεύθυνσης το σύστημα ενημερώνει τα υπόλοιπα στοιχεία που θα γίνονται εμφανή στο
Σπουδαστή.
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o Μπορεί να τυπώνουν βεβαιώσεις σπουδών και άλλες ύστερα από την καταχώρηση
αιτήματος και την έκδοση τους από το σύστημα. Οι τελικές βεβαιώσεις που θα μπορεί να
εκδίδει το σύστημα θα προσδιορισθούν από την Ε.Σ.Δι. κατά την μελέτη εφαρμογής.
o Αίτημα Δικαιολόγησης Απουσίας προς γραμματεία ανά μάθημα/κύκλο σπουδών και
ημερομηνία.
o Αίτηση Δικαιολόγησης Απουσίας
o Συμπλήρωση Απογραφικού Εισόδου και Εξόδου με σύνδεση στην υφιστάμενη εφαρμογή
της Ε.Σ.Δι. Η μεθοδολογία διασύνδεσης θα προσδιορισθεί στη μελέτη εφαρμογής.
o Υπάρχουν πεδία που είναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση από τον σπουδαστή και θα
οριστικοποιηθούν κατά τη μελέτη εφαρμογής.
o Υπάρχουν πεδία που δεν θα μπορούν να τροποποιηθούν μετά την αποδοχή της αίτησης
σπουδών και θα οριστικοποιηθούν κατά τη μελέτη εφαρμογής.
o Άλλα πεδία που θα προσδιορισθούν στη μελέτη εφαρμογής.


Οικονομικά Στοιχεία
o iban
o Φορολογικά στοιχεία
o Ασφαλιστικά στοιχεία
o Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης
o Άλλα πεδία που θα προσδιορισθούν στη μελέτη εφαρμογής.
o Διασύνδεση με Λογισμικό Λογιστικής για την μηνιαία αποστολή του Status του
Σπουδαστή.



Εισαγωγικός Διαγωνισμός
o Μεταφορά της αρχικής αίτησης συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό
o Μεταφορά του εισαγωγικού βαθμού και της σειράς κατάταξής του στον εισαγωγικό
διαγωνισμό.



Πρώτο στάδιο σπουδών
o Προβολή προγράμματος σπουδών (σε εβδομαδιαία, μηνιαία βάση)
o Λίστα μαθημάτων και ωρών ανά μάθημα.


Τα ολοκληρωμένα μαθήματα θα εμφανίζονται με άλλο χρωματισμό



Πεδίο με την βαθμολογία που έχει λάβει σε κάθε μάθημα.
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o Παρουσίες1 και δικαιολογημένες / αδικαιολόγητες απουσίες


Δεύτερο στάδιο σπουδών
o Προβολή προγράμματος σπουδών (σε εβδομαδιαία, μηνιαία βάση)
o Λίστα μαθημάτων και ωρών ανά μάθημα.


Τα ολοκληρωμένα μαθήματα θα εμφανίζονται με άλλο χρωματισμό



Πεδίο με την βαθμολογία που έχει λάβει σε κάθε μάθημα.

o Παρουσίες2 και δικαιολογημένες / αδικαιολόγητες απουσίες


Εξαγωγικός διαγωνισμός
o Ημερομηνίες Διενέργειας Εξαγωγικού Διαγωνισμού


Πρόγραμμα εξετάσεων.

o Μαθήματα εξαγωγικού διαγωνισμού


Βαθμολογία εξετάσεων
 Μάθημα (παραπάνω από δύο βαθμολογίες)
 Προφορικά (παραπάνω από δύο βαθμολογίες)

o Σε περίπτωση που ο «βαθμός επιτυχίας» ενός σπουδαστή δεν του επιτρέπει να ξεκινήσει
πρακτική άσκηση θα πρέπει να γίνεται παύση πληρωμής και να ενημερώνεται το
υφιστάμενο πρόγραμμα Μισθοδοσίας.


Πρακτική
o

Οθόνη Επιλογής Δικαστηρίου


Ηλεκτρονική αίτηση επιλογής δικαστηρίου για πραγματοποίηση πρακτικής
άσκησης



Λίστα επιλογής δικαστηρίου πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης (μέσα από
λίστα που ορίζει ο Administrator του συστήματος)


o

Βαθμός Εξαγωγικού Διαγωνισμού.

Οθόνη Διενέργειας Πρακτικής


Προβολή προγράμματος σπουδών (σε εβδομαδιαία, μηνιαία βάση) με τις
υπηρεσίες τους.



Ημερήσιες παρουσίες σπουδαστών με διασύνδεση με το σύστημα «Σύστημα
Ωρομέτρησης και Χρονοπαρουσίας»

1
2

Σύνδεση με σύστημα Χρονοπαρουσίας
Σύνδεση με σύστημα Χρονοπαρουσίας
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Υπεύθυνος Εκπαιδευτής Πρακτικής (Επιλογή μέσα από λίστα που ορίζει ο
Administrator του συστήματος)



Υπεύθυνος Επόπτης Πρακτικής (Επιλογή μέσα από λίστα που ορίζει ο
Administrator του συστήματος)




Βαθμολογία Πρακτικής (Εισάγεται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης)

Αιτήματα Μετακίνησης και Διαμονής σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
o Αίτημα μετακίνησης (συμπληρώνει φόρμα αιτήματος)
o Αίτημα διαμονής (συμπληρώνει φόρμα αιτήματος)
o Upload των εγγράφων Μετακίνησης και Διανομής



Σύνδεση με Λογισμικό Οδοιπορικών. Η μεθοδολογία διασύνδεσης και τα στοιχεία που θα
ανταλλάσσουν οι εφαρμογές θα προσδιορισθεί στη μελέτη εφαρμογής.

4.2.2.2 Βάση Δεδομένων Διδασκόντων / Εισηγητών και Συμμετεχόντων σε Σεμινάριο
Η οθόνη της βάσης δεδομένων των διδασκόντων, εισηγητών και συμμετεχόντων σε σεμινάριο θα
περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία που επιθυμεί η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών να
διατηρεί στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιεί. Αυτά είναι:


Αιτήσεις
o

Περιλαμβάνει το σύνολο των πεδίων της Ηλεκτρονικής Αίτησης Διδασκαλίας


o

Η αίτηση συνοδεύεται από τα μαθήματα που επιθυμεί να διδάξει.

Περιλαμβάνει το σύνολο των πεδίων της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εισήγησης


Η αίτηση συνοδεύεται από τα σεμινάρια/ημερίδες που επιθυμεί να
πραγματοποιήσει εισήγηση με υποχρεωτικά πεδία την θεματική, τον
τίτλο, το abstract ή τη δυνατότητα επισύναψης τους.

o

Περιλαμβάνει το σύνολο των πεδίων της Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρακολούθησης
Σεμιναρίου.


Η αίτηση συνοδεύεται από μικρό ερωτηματολόγιο που θα συγκεντρώνει
στοιχεία σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο και την εμπειρία πάνω στη
θεματική του σεμιναρίου.

o

Σε περίπτωση που η καρτέλα με τα προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε αιτούντος
είναι συμπληρωμένη τότε τα αντίστοιχα πεδία σε κάθε μια από τις παραπάνω
αιτήσεις πρέπει να είναι προσυμπληρωμένα με την είσοδο του στο σύστημα και
την επιλογή της αίτησης.
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Προσωπικά Στοιχεία (Όσα στοιχεία περιλαμβάνονται στην αίτηση αποθηκεύονται
αυτόματα στη καρτέλα.)
o

Όνομα

o

Επίθετο

o

Ιδιότητα

o

Επάγγελμα

o

Φορέας Απασχόλησης

o

Βαθμός/Θέση Ευθύνης

o

Διεύθυνση Κατοικίας

o

Περιφέρεια Εργασίας.

o

Χρόνια προϋπηρεσίας

o

Αντικείμενο/α εξειδίκευσης/α (προσθήκη πεδίων από τον χρήστη)

o



Επαγγελματική εμπειρία ανά αντικείμενο



Επιστημονική εμπειρία ανά αντικείμενο

Εκπαιδευτική Εμπειρία (προσθήκη πεδίων από τον χρήστη)


Εκπαιδευτικό αντικείμενο/Τίτλος μαθήματος και φορέας




Συνολικές εκπαιδευτικές ώρες

Αντικείμενο/Θεματική Σεμιναρίου και φορέας


Συνολικές εισηγήσεις σε σεμινάριο
o

o

Ξένες γλώσσες

o

Πιστοποιήσεις


Επισυνάπτεται το Abstract / Παραδοτέο / Μελέτη

Βεβαιώσεις από σεμινάρια της Ε.Σ.Δι. Οι συμμετοχές στα σεμινάρια της
Ε.Σ.Δι. θα εγγράφονται στο προφίλ κάθε χρήστη αυτόματα με την
ολοκλήρωση των σεμιναρίων.


o

Βεβαιώσεις από άλλους φορείς

Επιπλέον πεδία καθώς και τα υποχρεωτικά και όχι πεδία θα προσδιορισθούν στη
μελέτη εφαρμογής.

o


Edit κάθε στοιχείου με διατήρηση του ιστορικού αλλαγών.

Υποβολή Προτάσεων προς την Ε.Σ.Δι.
o

Σε ελεύθερο κείμενο κάθε χρήστης μπορεί να καταθέσει προτάσεις για την
διενέργεια σεμιναρίων.
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Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές των προγραμμάτων της
Αναθέτουσας Αρχής στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού και των εισηγητών. Οι χρήστες,
αφού δημιουργήσουν, τροποποιήσουν ή επικαιροποιήσουν το προσωπικό τους προφίλ όπως
περιεγράφηκε παραπάνω με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, μπορούν να κάνουν αίτηση ως
υποψήφιοι διδάσκοντες και εισηγητές μέσα στο σύστημα.
Να σημειωθεί ότι το σύστημα θα πρέπει να δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αποθηκεύουν
τα καταχωρημένα στοιχεία και πεδία σε κάθε σελίδα χωρίς να απαιτείται να οριστικοποιήσουν τις
εγγραφές τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα μπορούν να επιστρέφουν στην ίδια σελίδα
αργότερα και να συμπληρώνουν ή διορθώνουν τα δεδομένα προτού αποφασίσουν να
οριστικοποιήσουν την εκάστοτε ενέργεια.
Η μεθοδολογία εγγραφής στο σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί κανόνες ώστε οι εξωτερικοί
χρήστες των συστημάτων να έχουν έναν κωδικό πρόσβασης σε αυτά.
4.2.2.3 Διδασκόντων
Μετά την έγκριση της αίτησης διδασκαλίας στην Ε.Σ.Δι. και με την είσοδο του στο σύστημα ο διδάσκων
βλέπει το ίδιο περιβάλλον της παραγράφου 3.2.2.2 και τα παρακάτω επιπλέον στοιχεία
 Οικονομικά Στοιχεία
o

Iban

o

Φορολογικά στοιχεία

o

Ασφαλιστικά στοιχεία

o

Upload των εγγράφων Μετακίνησης και Διανομής


Σύνδεση με Λογισμικό Οδοιπορικών. Η μεθοδολογία διασύνδεσης και τα
στοιχεία που θα ανταλλάσσουν οι εφαρμογές θα προσδιορισθεί στη μελέτη
εφαρμογής.

o

Ολοκληρωμένες ώρες διδασκαλίας ανά μήνα (Σύνδεση με πρόγραμμα Μισθοδοσίας). Ο
υπολογισμό των ωρών θα γίνεται με βάση τις πραγματοποιημένες ώρες εκπαίδευσης
και ο τρόπος υπολογισμού τους θα καθοριστεί στην μελέτη εφαρμογής.

o


Άλλα πεδία που θα προσδιορισθούν στη μελέτη εφαρμογής.

Οθόνη Διδασκαλίας Μαθήματος
o

Υποχρεωτική συμπλήρωση τελικών στοιχείων για την ανάληψη της διδασκαλίας του
μαθήματος. Τα στοιχεία που είναι υποχρεωτικά πρέπει να αποτυπώνονται με ξεκάθαρο
τρόπο στον διδάσκων ώστε να τα συμπληρώσει.
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Πρώτου Σταδίου


Μαθήματα που διδάσκει στο πρώτο στάδιο σπουδών



Διαθεσιμότητα

σε

κάθε

κύκλο

σπουδών.

(Αυτόματος

Προγραμματισμός Προγράμματος Κύκλου Σπουδών)
o

Το λογισμικό θα πρέπει να καθοδηγεί τον χρήστη να επιλέξει
περισσότερες από μια ημερομηνίες που είναι ή δεν είναι
διαθέσιμος.

o

Σε περίπτωση που ένας διδάσκων που υπηρετεί εκτός της
Έδρας της Σχολής (Θεσσαλονίκη) έχει επιλεγεί να διδάξει σε
μια κατεύθυνση που έχει περισσότερα από ένα τμήματα τότε
το σύστημα θα του ζητάει να επιλέξει δύο συνεχόμενες
ημέρες.

o

Σε περίπτωση που ένας διδάσκων επιτρέπει στη γραμματείας
της σχολής να ορίσει για αυτόν ημερομηνίες εκπαίδευσης
αυτό θα γίνεται μέσα από την εφαρμογή με κατάλληλη
επιλογή.

o

Στη περίπτωση που το πρόγραμμα διαμορφώνεται κάθε μήνα
τότε ο διδάσκων θα πρέπει να ενημερώνει στο σύστημα την
διαθεσιμότητα του για τον επόμενο μήνα.

o

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το σύστημα θα ζητάει
επιβεβαίωση πριν την οριστικοποίηση.



Προβολή του προγράμματος εκπαιδεύσεων του (σε εβδομαδιαία,
μηνιαία βάση)



Προβολή συνολικών ωρών διδασκαλίας και ωρών που έχουν
πραγματοποιηθεί ή υπολείπονται.



Λίστα σπουδαστών ανά μάθημα και πεδίο για την συμπλήρωση
βαθμολογίας/ων αν το μάθημα λαμβάνει βαθμολογία/ες. Το πεδίο της
βαθμολογίας θα ενεργοποιείται εφόσον έχει ολοκληρωθεί η
διδασκαλία του μαθήματος.



Δεύτερου Σταδίου


Μαθήματα που διδάσκει στο δεύτερο στάδιο σπουδών.
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Διαθεσιμότητα

σε

κάθε

κύκλο

σπουδών.

(Αυτόματος

Προγραμματισμός Προγράμματος Κύκλου Σπουδών)
o

Το λογισμικό θα πρέπει να καθοδηγεί τον χρήστη να επιλέξει
περισσότερες από μια ημερομηνίες που είναι ή δεν είναι
διαθέσιμος.

o

Σε περίπτωση που ένας διδάσκων που υπηρετεί εκτός της
Έδρας της Σχολής (Θεσσαλονίκη) έχει επιλεγεί να διδάξει σε
μια κατεύθυνση που έχει περισσότερα από ένα τμήματα τότε
το σύστημα θα του ζητάει να επιλέξει δύο συνεχόμενες
ημέρες.

o

Σε περίπτωση που ένας διδάσκων επιτρέπει στη γραμματείας
της σχολής να ορίσει για αυτόν ημερομηνίες εκπαίδευσης
αυτό θα γίνεται μέσα από την εφαρμογή με κατάλληλη
επιλογή.

o

Στη περίπτωση που το πρόγραμμα διαμορφώνεται κάθε μήνα
τότε ο διδάσκων θα πρέπει να ενημερώνει στο σύστημα την
διαθεσιμότητα του για τον επόμενο μήνα.

o

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το σύστημα θα ζητάει
επιβεβαίωση πριν την οριστικοποίηση.



Προβολή του προγράμματος εκπαιδεύσεων του (σε εβδομαδιαία,
μηνιαία βάση)



Προβολή συνολικών ωρών διδασκαλίας και ωρών που έχουν
πραγματοποιηθεί ή υπολείπονται.



Λίστα σπουδαστών ανά μάθημα και πεδίο για την συμπλήρωση
βαθμολογίας/ων αν το μάθημα λαμβάνει βαθμολογία/ες. Το πεδίο της
βαθμολογίας θα ενεργοποιείται εφόσον έχει ολοκληρωθεί η
διδασκαλία του μαθήματος.



Εξαγωγικού Διαγωνισμού


Προβολή των μαθημάτων που έχουν οριστεί για την εξέταση του
εξαγωγικού διαγωνισμού



Σπουδαστές και βαθμολογία ανά μάθημα/μαθήματα.
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4.2.2.4 Εισηγητών/Προεδρευόντων
Μετά την έγκριση της αίτησης εισήγησης στην Ε.Σ.Δι. ο υποψήφιος μετατρέπεται σε εισηγητή. Με
την είσοδο στην εφαρμογή της γραμματείας ο εισηγητής ή ο προεδρεύον βλέπει το ίδιο
περιβάλλον της παραγράφου 3.2.2.2 και τα παρακάτω επιπλέον στοιχεία


Οικονομικά Στοιχεία
o

iban

o

Φορολογικά στοιχεία

o

Ασφαλιστικά στοιχεία

o

Άλλα πεδία που θα προσδιορισθούν στη μελέτη εφαρμογής.

o

Upload των εγγράφων Μετακίνησης και Διανομής


Σύνδεση με Λογισμικό Οδοιπορικών. Η μεθοδολογία διασύνδεσης και τα
στοιχεία που θα ανταλλάσσουν οι εφαρμογές θα προσδιορισθεί στη
μελέτη εφαρμογής.

o

Ολοκληρωμένες ώρες
Μισθοδοσίας).

Ο

εισηγήσεων ανά μήνα

υπολογισμό

των

ωρών

(Σύνδεση με

θα

γίνεται

με

πρόγραμμα
βάση

τις

πραγματοποιημένες ώρες εκπαίδευσης και ο τρόπος υπολογισμού τους θα
καθοριστεί στην μελέτη εφαρμογής.


Καρτέλα Σεμιναρίου/ών
Κατά το διάστημα επιλογής ενός εισηγητή για τη πραγματοποίηση εισήγησης σε ένα
σεμινάριο υπάρχει ενδεχόμενο να είναι ενεργά και άλλα σεμινάρια για τα οποία δεν έχει
επιλεγεί κάθε εισηγητής θα έχει πρόσβαση μόνο στις καρτέλες των σεμιναρίων για τα
οποία έχει επιλεγεί. Η καρτέλα κάθε σεμιναρίου θα ενεργοποιείται όταν εγκριθεί η
συμμετοχή του Εισηγητή.
o

Τίτλος Εισήγησης

o

Abstract Εισήγησης μέχρι 200 λέξεις

o

Upload την Εισήγηση/Παρουσίαση

o

Οριστικοποίηση των ημερών διενέργειας του σεμιναρίου/ημερίδας


Αποδοχή ή όχι του εισηγητή με βάση τη διαθεσιμότητα του.

o

Βλέπουν το πρόγραμμα της ημερίδας

o

Αιτήματα Μετακίνησης και Διαμονής


Αίτημα μετακίνησης (συμπληρώνει φόρμα αιτήματος)



Αίτημα διαμονής (συμπληρώνει φόρμα αιτήματος)
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Αίτημα

αποζημίωσης

(συμπληρώνει

φόρμα

σε

περίπτωση

που

μετακινηθεί με όχημα)


Upload των εγγράφων Μετακίνησης και Διαμονής.



Ολοκληρωμένες ώρες εισήγησης ανά μήνα (Σύνδεση με πρόγραμμα
Μισθοδοσίας)

4.2.2.5 Συμμετεχόντων σε σεμινάριο
Μετά την έγκριση της αίτησης παρακολούθησης σεμιναρίου από τις γραμματείες των
πρωτοδικείων και κατόπιν της Ε.Σ.Δι. ενεργοποιούνται στη καρτέλα των συμμετοχόντων τα
παρακάτω πεδία. Με την είσοδο στην εφαρμογή της γραμματείας ο συμμετέχον σε σεμινάριο
βλέπει το ίδιο περιβάλλον της παραγράφου 3.2.2.2 και τα παρακάτω επιπλέον στοιχεία


Οικονομικά Στοιχεία
o

Iban

o

Φορολογικά στοιχεία

o

Ασφαλιστικά στοιχεία

o

Άλλα πεδία που θα προσδιορισθούν στη μελέτη εφαρμογής.

o

Upload των εγγράφων Μετακίνησης και Διανομής


Σύνδεση με Λογισμικό Οδοιπορικών. Η μεθοδολογία διασύνδεσης και τα
στοιχεία που θα ανταλλάσσουν οι εφαρμογές θα προσδιορισθεί στη
μελέτη εφαρμογής.

o

Ολοκληρωμένες ώρες συμμετοχής σε σεμινάρια ανά μήνα (Σύνδεση με
πρόγραμμα Μισθοδοσίας). Συμπλήρωση Απογραφικού Δελτίου Εισόδου και
Εξόδου με σύνδεση στην υφιστάμενη εφαρμογή της Ε.Σ.Δι. Η μεθοδολογία
διασύνδεσης θα προσδιορισθεί στη μελέτη εφαρμογής.



Καρτέλα Σεμιναρίου
o

Συμπληρώνουν ερωτήματα που θέλουν να αποστείλουν στον εισηγητή μιας
θεματικής.

o

Αξιολογούν τα σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει

4.2.2.6 Υπάλληλοι Ε.Σ.Δι.
Αρχικά τα δικαιώματα της κάθε κατηγορίας χρηστών ορίζονται ως εξής:


Admin:
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o

Έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που έχουν ο Supervisor και ο Employee.

o

Δημιουργεί χρήστες και αναθέτει ρόλους.

o

Κάνει Edit σε όλες τις καρτέλες της εφαρμογής.

o

Οριστικοποιεί το χρόνο διάρκειας ενός κύκλου σπουδών, τον αριθμό των ωρών
κάθε εκπαιδευτικής σειράς, τον αριθμό των μαθημάτων κάθε εκπαιδευτικής
σειράς, τα μαθήματα κάθε κύκλου σπουδών και κάθε παραμετροποίηση
οντότητας ή στοιχείου του συστήματος που κρίνεται απαραίτητο για την
ολοκληρωμένη και εύρυθμη σε βάθος χρόνους λειτουργία του συστήματος.

o

Διατηρεί την mailing list όλων των δικαστηρίων της χώρας για την κοινοποίηση
των προγραμμάτων των σεμιναρίων

●

Supervisor Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης:
o

Έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που έχει ο Employee.

o

Οριστικοποιεί την απόφαση σχετικά με τις αιτήσεις σπουδαστών.

o

Οριστικοποιεί τη τελική λίστα σπουδαστών κάθε κατεύθυνσης κάθε σειράς μετά
την υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων από τους σπουδαστές.

o

Ορίζει τα μαθήματα και τις ώρες κάθε κύκλου σπουδών κάθε κατεύθυνσης.

o

Λαμβάνει μέσω της εφαρμογής τα αιτήματα των διδασκόντων.

o

Επεξεργάζεται και οριστικοποιεί τον πίνακα μοριοδότησης των διδασκόντων.

o

Οριστικοποιεί τη τελική λίστα διδασκόντων ανά μάθημα και κατεύθυνση.

o

Οριστικοποιεί τα μαθήματα που έχουν πρόοδο και αυτά που παίρνουν
βαθμολογία.

o

Οριστικοποιεί τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε κύκλου σπουδών.

o

Οριστικοποιεί τα μαθήματα του εξαγωγικού διαγωνισμού

o

Οριστικοποιεί το σημείο πρακτικής άσκησης κάθε σπουδαστή

o

Οριστικοποιεί τους επιβλέποντες της πρακτικής άσκησης κάθε σπουδαστή

o

Οριστικοποιεί τον εξαγωγικό βαθμό των σπουδαστών.

o

Καταχωρεί τα δεδομένα εισόδου που απαιτεί το module του αυτόματου
προγραμματισμού προγράμματος.

o

Εκδίδει βεβαιώσεις

o

Καταχωρεί βαθμολογίες γραπτών υποψηφίων.

o

Επεξεργάζεται το πρόγραμμα μέσω του λογισμικού επεξεργασίας προγράμματος

o

Διαχειρίζεται τα εκτυπωτικά.
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o

Οριστικοποιεί τις ώρες διδασκαλίας των διδασκόντων για την αποστολή στη
μισθοδοσίας.

●

Supervisor Σεμιναρίων
o

Έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που έχει ο Employee.

o

Οριστικοποιεί των πίνακα των τελικών εκπαιδευόμενων ενός σεμιναρίου.

o

Επεξεργάζεται και οριστικοποιεί τον πίνακα μοριοδότησης των εισηγητών.

o

Λαμβάνει μέσω της εφαρμογής τα αιτήματα των εισηγητών/προεδρεύοντων και
εκπαιδευτομένων.

o

Οριστικοποιεί την τελική λίστα εισηγητών/προεδρεύοντων και εκπαιδευόμενων.

o

Για κάθε σεμινάριο εισάγει

o

▪

Την πόλη στην οποία πραγματοποιείται

▪

Την ιδιότητα των δικαστικών λειτουργών στο οποίο απευθύνεται

▪

Την θεματική ενότητα

▪

Τον αναλυτικό σκοπό του

▪

Το περιεχόμενο ανά session

▪

Τον μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων ανά session

Μετά την έγκριση υλοποίησης που λαμβάνει από τον Administrator δημοσιεύει τη
διενέργεια του σεμιναρίου στη mailing list και στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Δι.

o

Καταχωρεί τις απουσίες/παρουσίες κάθε συμμετέχοντα σε σεμινάριο στις
προγραμματισμένες συναντήσεις ενός σεμιναρίου

o

Δημιουργεί βεβαιώσεις παρακολούθησης

o

Δημιουργεί τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης του σεμιναρίου.

o

Δημιουργεί την απολογιστική έκθεση σεμιναρίου

o

Συμπληρώνει τα στατιστικά στοιχεία κάθε σεμιναρίου.

o

Οριστικοποιεί τις ώρες διδασκαλίας των εισηγητών για την αποστολή στη
μισθοδοσίας (Σύνδεση με πρόγραμμα Μισθοδοσίας).

●

Υπάλληλοι πρωτοδικείων
o

Έχουν πρόσβαση μόνο σε μια καρτέλα όπου περιλαμβάνει τις παρακάτω
πληροφορίες:

o

▪

Λίστα Ενεργών Σεμιναρίων Ε.Σ.Δι.

▪

Ονόματα όλων όσων που έχουν αιτηθεί συμμετοχή σε σεμινάριο.

Ενέργειες:
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▪

Δίπλα από κάθε όνομα υπάρχει η επιλογή της έγκρισης και της απόρριψης
του αιτήματος. Όσες αιτήσεις δέχονται έγκριση προχωράνε στο επόμενο
στάδιο.

Για

όσες

απορρίπτονται

το

σύστημα

ενημερώνει

με

προτυποποιημένο email τους αιτούντες.
●

Τα βασικά δικαιώματα του Employee είναι
o

Δυνατότητα εισόδου σε όλα τα προφίλ με αναζήτηση με βάση το Όνομα, το
Επίθετο και την ιδιότητα.

o

Upload εγγράφων και δικαιολογητικών σε καρτέλα Εισηγητή, Διδάσκοντα και
Συμμετέχοντα σε Σεμινάριο.

4.2.3

o

Αναζήτηση στοιχείων από το σύνολο της βάσης

o

Δημιουργία εκτυπώσεων.

o

Δημιουργία ερωτηματολογίων.

o

Χειρισμό και λειτουργία του notification system.

Notification System

Εντός της εφαρμογής θα υπάρχει ένα notification system το οποίο θα ενεργοποιεί και θα στέλνει
αμφίδρομα μηνύματα από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες σχετικά με


Συμπλήρωση αιτημάτων, προτάσεων και ερωτημάτων από τους εξωτερικούς χρήστες



Αποστολή ενημέρωσης σχετικά με σεμινάρια, αποφάσεις της σχολής και θέματα
εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.



Αποστολή μηνύματος σε έναν ή σε ομάδα παραληπτών με επιλογή από λίστα.



Στο λογισμικό θα πρέπει να υπάρχει ειδικό πεδίο για την λήψη, ανάγνωση και
αποθήκευση όλων των μηνυμάτων.



Κατά τη μελέτη εφαρμογής θα οριστικοποιούν οι κανόνες επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης.

4.2.4

Διαχείριση Αιτήσεων

Η γραμματεία της Ε.Σ.Δι. δέχεται μια σειρά αιτημάτων όπως


Αίτηση του σπουδαστή



Αίτηση του διδάσκοντα.



Αίτηση του Προεδρεύοντα/ουσας



Αίτηση του εισηγητή και
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Αίτηση του εκπαιδευόμενου για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο.

Οι αιτήσεις αυτές είναι συγκεκριμένες φόρμες που παράγουν αρχείο word ή pdf και
αποθηκεύονται σε φάκελο του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων και λαμβάνουν
αυτόματα πρωτόκολλο από το σύστημα. Με την υποβολή του αιτήματος και μέσα από το
λογισμικό της γραμματείας δημιουργούνται για κάθε κατηγορία λίστες που περιλαμβάνουν τις
αντίστοιχες πληροφορίες


Αίτηση του σπουδαστή: Όνομα, Επίθετο, Εκπαιδευτική Σειρά.



Αίτηση του διδάσκοντα: Όνομα, Επίθετο, Εκπαιδευτική Σειρά, Στάδια Κατάρτισης ,
Μάθημα/Μαθήματα.



Αίτηση του Προεδρεύοντα/ουσας: Όνομα, Επίθετο, Τίτλος Σεμιναρίου, Θεματική
Σεμιναρίου.



Αίτηση του εισηγητή: Όνομα, Επίθετο, Τίτλος Σεμιναρίου, Θεματική Σεμιναρίου.



Αίτηση του εκπαιδευόμενου: Όνομα, Επίθετο, Σεμινάριο.

Σε κάθε γραμμή/αίτησης η οθόνη του συστήματος έχει δύο επιλογές αποδοχή και απόρριψη. Η
γραμματεία της σχολής λαμβάνει τα αποτελέσματα των αιτήσεων από τα αρμόδια όργανα της
σχολής και ενημερώνει το σύστημα για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.
Δημιουργείται ο πίνακας μοριοδότησης για τους εισηγητές που έχουν υποβάλλει αίτηση.
Αυτόματα δημιουργείται προτυποποιημένο email που ενημερώνει τον αιτούντα για το
αποτέλεσμα της αίτησης του. Ανάλογα με το αποτέλεσμα ενεργοποιούνται και τα αντίστοιχα
πεδία και λειτουργικότητες που περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους.
4.2.5

Αυτόματος Προγραμματισμός Προγράμματος Σπουδών

Εντός του λογισμικού της γραμματείας υπάρχει το εργαλείο αυτόματου προγραμματισμού των
μαθημάτων του πρώτου και του δευτέρου σταδίου κατάρτισης. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος
της Ε.Σ.Δι. εισάγει σε κατάλληλες φόρμες τα παρακάτω πεδία:


Χρονική διάρκεια σταδίου κατάρτισης.



Αργίες και ημέρες που δεν πραγματοποιούνται μαθήματα στην Ε.Σ.Δι.



Συνολικός αριθμός μαθημάτων και αριθμός ωρών κάθε μαθήματος.



Μέγιστος αριθμός εκπαιδευτικών ωρών ημερησίως.



Τον αριθμό των κατευθύνσεων



Τον αριθμό των τμημάτων κάθε κατεύθυνσης
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Από τις πληροφορίες που εισάγει ο Διδάσκων (παρ. 3.2.2.3) το σύστημα λαμβάνει αυτόματα τα
παρακάτω δεδομένα:


Προεπιλεγμένες ημερομηνίες κάθε διδάσκοντα.

Κανόνες προγραμματισμού


Στόχος είναι να προγραμματιστεί στον διαθέσιμο χρόνο του κάθε σταδίου κατάρτισης το
σύνολο των μαθημάτων/εκπαιδευτικών ωρών.



Κατά τον προγραμματισμό προτεραιότητα έχουν οι ανώτεροι σε ιδιότητα διδάσκοντες.



Οι μετακινήσεις των διδασκόντων να είναι οι λιγότερες δυνατές. Για παράδειγμα ένας
διδάσκων πρέπει να διδάξει ένα μάθημα σε μια κατεύθυνση που έχει δύο τμήματα. Ο
αλγόριθμος θα προγραμματίσει τα μαθήματα του σε δύο συνεχόμενες ημέρες.



Οι τελικοί κανόνες του προγραμματισμού θα οριστικοποιηθούν κατά το στάδιο της
μελέτης εφαρμογής.

Αποτελέσματα αλγορίθμου


Πρόγραμμα καθημερινών μαθημάτων



Αδυναμία προγραμματισμού μαθήματος (λίστα μαθημάτων που δεν προγραμματίστηκαν).

4.2.5.1 Επεξεργασία προγράμματος
Το module θα τρέχει σε web περιβάλλον και θα περιλαμβάνει:


Αποτύπωση του εβδομαδιαίου ή μηνιαίου προγράμματος σπουδών ανά κατεύθυνση και
τμήμα



Λίστα μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν την τρέχουσα εβδομάδα / μήνα.



Λίστα μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος
εκπαιδευτικός χρόνος.



Search Μαθήματος ή Διδάσκοντα.



Σε περίπτωση που ζητηθεί η ακύρωση μιας προγραμματισμένης διδασκαλίας ο αρμόδιος
υπάλληλος της Ε.Σ.Δι. πραγματοποιεί τις παρακάτω ενέργειες:
o

Επιλογή του μαθήματος από το πρόγραμμα και ορισμό του ως αναβληθέν.

o

Επιλογή του κενού σημείου του προγράμματος και αναζήτηση του πιθανότερου
μαθήματος προς αντικατάσταση:


Το πιθανότερο μάθημα για την αντικατάσταση του αναβληθέντος είναι
αυτό που:


Δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι εκείνη της στιγμή.
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Ο διδάσκων έχει δηλώσει στον αρχικό προγραμματισμό
διαθεσιμότητα για τη συγκεκριμένη ημερομηνία και το μάθημα
του δεν έχει ολοκληρωθεί.





Διδάσκεται από διδάσκοντα που μένει στη Θεσσαλονίκη.



Λίστα των διδασκόντων με ευέλικτο πρόγραμμα.

Αναζήτηση με search από το σύνολο της βάσης των διδασκόντων που δεν
έχουν ολοκληρώσει τη διδασκαλία τους



Με την εύρεση του διδάσκοντα που θα αντικαταστήσει το αναβληθέν μάθημα, το
πρόγραμμα μαθημάτων τροποποιείται και απελευθερώνεται η μέρα από όπου
μετακινήθηκε το νέο μάθημα. Το αναβληθέν μάθημα παραμένει σε λίστα μαθημάτων
προς ορισμό.

4.2.6

Οργάνωσης και Διαχείρισης Σεμιναρίων

Υποβολή Προγραμμάτων
O εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Ε.Σ.Δι. δημιουργεί τα βασικά στοιχεία κάθε σεμιναρίου. Κάθε
νέο υποβαλλόμενο πρόγραμμα θα λαμβάνει αυτόματα έναν μοναδικό κωδικό από το σύστημα για
να διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα. Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποθηκεύει
τα παραπάνω στοιχεία χωρίς να χρειάζεται να τα καταχωρήσει οριστικά, ενώ η οριστική
καταχώρησή τους θα αποθηκεύεται προκειμένου ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε αυτή σε
μεταγενέστερο χρόνο.
Τα βασικά στοιχεία που θα συμπληρώνει για τη δημοσίευση του σεμιναρίου είναι:
 Τίτλος σεμιναρίου
 Ημερομηνία/ες διενέργειας.
 Τόπος διενέργειας.
 Ποιους αφοράς (Ιδιότητες περισσότερες από μία).
 Αριθμός διαθέσιμων θέσεων.
 Και άλλα πεδία που θα προσδιορισθούν στη μελέτη εφαρμογής.
Διαχείριση Προγραμμάτων
Η ενότητα της διαχείρισης ενός προγράμματος ξεκινά από τη στιγμή που το εν λόγω πρόγραμμα
έχει υποβληθεί μέσω του συστήματος και έχει εγκριθεί από τον Administrator τού λογισμικού.
Μετά την έγκριση του ανοίγει η λίστα υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης.
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Συνολικά, στη διαδικασία διαχείρισης ενός σεμιναρίου εμπλέκονται όλες οι κατηγορίες χρηστών
του συστήματος, η κάθε κατηγορία ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν καταγραφεί και δοθεί
από το διαχειριστή. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας διαχείρισης ενός σεμιναρίου, ο χρήστης θα
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τα καταχωρημένα στοιχεία χωρίς να απαιτείται η
οριστικοποίηση ή δημοσίευση των δεδομένων στο σύστημα.
Μετά την δημοσίευση του σεμιναρίου ο χρήστης της σχολής μπορεί να μεταβάλει την κατάσταση
του σε Δημοσιευμένο, Αναβληθέν, Ολοκληρωμένο.
Δημοσίευση Λίστας Σεμιναρίων
Η δημοσίευση των σεμιναρίων θα γίνεται με τρεις τρόπους:


Ηλεκτρονική ενημέρωση όλων των δικαστηρίων της χώρας
o

Μέσω του συστήματος θα αποστέλλεται η δημοσίευση του σεμιναρίου που
πρόκειται να υλοποιήσει η Ε.Σ.Δι..



Μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Σ.Δι., όπου θα προσφέρεται και η δυνατότητα υποβολής
αίτησης.



Με email στο σύνολο ή σε ομάδες της mailing list της Βάσης Δεδομένων. Ο τρόπος
επιλογής θα οριστικοποιηθεί στη μελέτη εφαρμογής.

Δηλώσεις Ενδιαφέροντος
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη σελίδα που θα
υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου και θα αποτελεί ένα subdomain του υφιστάμενου url της
ιστοσελίδας της Ε.Σ.Δι..
Στην ειδική σελίδα θα αποτυπώνονται, σε πραγματικό χρόνο, οι παρακάτω πληροφορίες:


Τίτλος σεμιναρίου



Ημερομηνία/ες διενέργειας.



Τόπος διενέργειας.



Ποιους αφοράς.



Αριθμός διαθέσιμων θέσεων.



Αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί



Και άλλα πεδία που θα προσδιορισθούν στη μελέτη εφαρμογής.



Κατάσταση

σεμιναρίου

(ενεργό/έχουν

συμπληρωθεί

οι

θέσεις/αναβληθέν/ολοκληρωμένο)
Για να γίνει δήλωση παρακολούθησης ενός σεμιναρίου, ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο
σεμινάριο και θα υποβάλει δήλωση ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου
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σεμιναρίου. Η εφαρμογή τον μεταφέρει στη οθόνη

3.2.2.2 της Βάσης Δεδομένων

Εκπαιδευόμενων.
Πρώτη Αποδοχή Αίτησης από την γραμματεία πρωτοδικείου
Μέσα από το λογισμικό της γραμματείας, η εκάστοτε γραμματεία πρωτοδικείου που θα έχει
πρόσβαση στο λογισμικό γραμματείας σε ξεχωριστή καρτέλα ελέγχου των αιτήσεων και έγκρισης
ή απόρριψης τους. Αντίστοιχα το σύστημα στέλνει αυτοματοποιημένο email.
Με την ολοκλήρωση της επιλογής των συμμετεχόντων στο σεμινάριο από την γραμματεία του
πρωτοδικείου, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα έγγραφο που περιλαμβάνει σταθερό κείμενο και
τη λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων που εγκρίθηκε η συμμετοχή τους στο σεμινάριο. Το
έγγραφο αυτό εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο του πρωτοδικείου και
επισυνάπτεται στην εφαρμογή. Με την επισύναψη του

εγγράφου στην εφαρμογή

πραγματοποιείται αυτόματη αποθήκευση του στο πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Διακίνησης
Εγγράφων και λαμβάνει μοναδικό πρωτόκολλο.
Δεύτερη Αποδοχή Αίτησης από την Ε.Σ.Δι.
Μόνο οι αιτήσεις που έχουν λάβει έγκριση από τα πρωτοδικεία ενημερώνουν το υποσύστημα των
αιτήσεων 3.2.4. Η λίστα με τους τελικούς συμμετέχοντες ενσωματώνεται σε
Στάδια διαδικασίας και αυτόματες ενημερώσεις συστήματος
Το σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να ειδοποιεί αυτόματα τους χρήστες βάσει γεγονότων,
χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση των διαχειριστών του συστήματος. Οι τρόποι ειδοποιήσεων που
θα χρησιμοποιούνται είναι:


αποστολή e-mail στο προσωπικό e-mail που έχει δηλώσει



εμφάνιση ειδοποίησης στην ειδική σελίδας της ιστοσελίδας της Ε.Σ.Δι.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα στάδια και οι ενέργειες του συστήματος:

Α/Α

1

Χρήστης

Υπάλληλος
Ε.Σ.Δι.

Ενέργεια

Εργαλείο

Δημοσίευση

Δημιουργία
και
οριστικοποίηση
Σεμιναρίου

Λογισμικό
Γραμματείας και
Ιστοσελίδα
Ε.Σ.Δι.

155

●

Λίστα email
Πρωτοδικείων

●

Mailing List
Βάσης
Δεδομένων

●

Ιστοσελίδα
Ε.Σ.Δι.

Ειδοποίηση

Χρήστης
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2

Δικαστικοί
Λειτουργοί

Υποβολή
Αιτημάτων

Βάση
Δεδομένων

ΝΑΙ

Υπάλληλοι
γραμματείας
Πρωτ/κείων

3

Υπάλληλοι
Πρωτοδικείων

Πρώτη
Έγκριση από
Πρωτοδικείο

Λογισμικό
γραμματείας

ΝΑΙ

Δικαστικοί
Λειτουργοί
και
Γραμματεία
Ε.Σ.Δι.

4

Υπάλληλος
Ε.Σ.Δι.

Δεύτερη
Έγκριση από
Ε.Σ.Δι.

Λογισμικό
Γραμματείας

ΝΑΙ

Δικαστικοί
Λειτουργοί

5

Σύστημα

Ενημέρωση
Λογισμικό
για
Γραμματείας
συμπλήρωση
απογραφικό
εισόδου με
ειδικό url

ΝΑΙ

Δικαστικοί
Λειτουργοί
που θα
συμμετέχουν
στο
σεμινάριο

6

Σύστημα

Ενημέρωση
Ιστοσελίδας
με τον
αριθμό των
διαθέσιμων
θέσεων, με
τις αιτήσεις
συμμετοχής
που έχουν
εγκριθεί.

7

Υπάλληλος
Ε.Σ.Δι.

Έκτακτες
Λογισμικό
αλλαγές ή
Γραμματείας
ακύρωση σε
προγραμματι
σμένα
σεμινάρια

ΝΑΙ

Δικαστικοί
Λειτουργοί
που θα
συμμετέχουν
στο
σεμινάριο

8

Υπάλληλος
Ε.Σ.Δι.

Συμπλήρωση
εντύπου
αξιολόγησης
σεμιναρίου

ΝΑΙ

Δικαστικοί
Λειτουργοί
που θα
συμμετέχουν
στο
σεμινάριο

●

Λογισμικό
Γραμματείας

Λογισμικό
Γραμματείας
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9

Σύστημα

Αποστολή
βεβαίωσης
συμμετοχής

Λογισμικό
Γραμματείας

ΝΑΙ

Δικαστικοί
Λειτουργοί
που
παρακολούθ
ησαν το
σεμινάριο

Πίνακας 1 Ενέργειες Ειδοποιήσεων Χρηστών
Παρουσιολόγιο Εκπαιδευομένων
Το σύστημα θα επικοινωνεί με το σύστημα του Lot Γ «Σύστημα Ωρομέτρησης Χρονοπαρουσίας»
για την αυτόματη καταγραφή της παρουσίας των εκπαιδευομένων. Ο τρόπος διασύνδεσης και τα
στοιχεία που θα ανταλλάσσουν τα δύο συστήματα θα οριστικοποιηθεί στο στάδιο της μελέτης
εφαρμογής.
Δημιουργία Αναφορών
Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αρχείων PDF ή/και Word για τις ακόλουθες
αναφορές και έγγραφα, όπως:


Σχέδιο επιστολής για την ενημέρωση των δικαστηρίων που θα αποσταλεί με email ή με
courier.



Σχέδιο παρουσίασης σεμιναρίων και προγράμματος ενός σεμιναρίου.



Αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίου (διάρκειας μία ή και παραπάνω ημερών)



Παρουσιολόγιο εκπαιδευόμενων με πεδίο υπογραφών ανά σεμινάριο και ενότητα
σεμιναρίου



Παρουσιολόγιο προεδρευόντων και εισηγητών ανά σεμινάριο και ενότητα σεμιναρίου.



Ενημερωτικό έντυπο σεμιναρίων.



Βεβαιώσεις Παρακολούθησης συμμετοχής και παρακολούθησης με τα ονόματα και την
ιδιότητα των επιμορφούμενων.



Αναφορά εκπαιδευομένων ανάλογα με την ιδιότητα, το φύλλο, την έδρα εργασίας.



Αναφορά με πλήθος σεμιναρίων που έχει συμμετάσχει κάθε εκπαιδευόμενος και
εμφάνιση της πληροφορίας στη καρτέλα του στη Βάση Δεδομένων.

4.2.7

Ερωτηματολόγια

Η εφαρμογή δημιουργίας και διαχείρισης ερωτηματολογίων μπορεί να αποτελεί εξωτερική
εφαρμογή του λογισμικού γραμματείας είτε μέρος αυτής. Στόχος του συγκεκριμένου module είναι
να μπορεί η γραμματεία να δημιουργεί ερωτηματολόγια και να τα προωθεί στους:
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σπουδαστές και του Δικαστικούς Λειτουργούς που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά
προγράμματα,



σε επιλεγμένους παραλήπτες τα στοιχεία των οποίων όπου θα αντλούνται από το
Λογισμικό της Γραμματείας,

με σκοπό την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και άλλων θεμάτων που άπτονται της
λειτουργίας της Σχολής.
Το ερωτηματολόγιο κατ’ ελάχιστο πρέπει να καλύπτει τα παρακάτω:


Είναι προσβάσιμο μέσα από url.



Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της εφαρμογής
του ερωτηματολογίου.



Ο διαχειριστικής τού λογισμικού μπορεί να
o

Δημιουργήσει νέο ερωτηματολόγιο που θα πάρει αυτόματα από το σύστημα ένα
μοναδικό αριθμό.

o

Ορίσει την ημερομηνία ενεργοποίησης και λήξης του.

o

Ορίσει το τίτλο του ερωτηματολογίου.

o

Ορίσει τον αριθμό των αποδεκτών.

o

Σχεδιάσει το ερωτηματολόγιο με τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τύπους
ερωτήσεων.

o



Matrix (10 point – select)



Rating



Yes/Not



Ελεύθερο κείμενο

Έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα των μεμονωμένων καθώς και των
συγκεντρωτικών

απαντήσεων

σε

μορφή

excel/πινάκων

και

γραφικών

αναπαραστάσεων και άλλους τρόπους που μπορεί να υποστηρίξει η προτεινόμενη
λύση.


Οι συγκεντρωτικές απαιτήσεις θα αφορούν και τις επιμέρους ερωτήσεις
ενός ερωτηματολογίου και το σύστημα θα μπορεί να απομονώσει τα
συνολικά αποτελέσματα του.

o

Να ανακτά το σύνολο των απαντήσεων σε ξεχωριστό και ενιαίο αρχείο.

o

Να μπορεί να ανακαλέσει ένα έτοιμο ερωτηματολόγιο και να το επεξεργαστεί
ώστε να το αποθηκεύσει και χρησιμοποιήσει ως νέο για ένα νέο survey.
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Μετά τη δημιουργία του url του ερωτηματολογίου ο διαχειριστής επιλέγει τους αποδέκτες
που θα αποσταλεί το email με το url του ερωτηματολογίου.



Τα ερωτηματολόγια πρέπει να τυπώνονται στα Α4 ώστε να διατίθενται σε hard copy.



Τα ερωτηματολόγιο αποθηκεύονται σε φάκελο της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.

4.2.8

Διαχείριση και Διάθεση μέσω της Ιστοσελίδας

Ψηφιακών Εκπαιδευτικών

Αρχείων
o

Η εφαρμογή θα διαθέτει μια ξεχωριστή ενότητα όπου οι διαχειριστές θα μπορούν να
χαρακτηρίζουν και να αποθηκεύουν σε ξεχωριστή βάση δεδομένων ψηφιοποιημένα
εκπαιδευτικά αρχεία video, pdf, podcast. Τα αρχεία αυτά θα είναι προσβάσιμα από τους
χρήστες μέσω της ιστοσελίδας και να τα αναζητούν βάσει θεματικής, αντικειμένου,
ημερομηνίας κ.ά.

o

Η πρόσβαση στα αρχεία αυτά θα γίνεται με τα credentials που θα αποκτήσουν οι χρήστες από
την εγγραφή τους στη Βάση Δεδομένων 3.2.2.6.

4.2.9

Μετάπτωση δεδομένων από την υφιστάμενη βάση δεδομένων και το

υφιστάμενο σύστημα των απογραφικών
Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται και η μετάπτωση των υφιστάμενων πληροφοριών που
βρίσκονται στην υφιστάμενη βάση δεδομένων του μαθητολογίου και το σύστημα των
απογραφικών. Το σύνολο των δεδομένων θα είναι διαθέσιμο προς λήψη και επεξεργασία από τον
ανάδοχο του έργου. Στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής θα προσδιορισθούν τα στοιχεία που θα
μεταφερθούν στο νέο πληροφοριακό σύστημα καθώς και η μεθοδολογία της μετάπτωσης τους.
4.2.10 Διασύνδεση με το σύστημα εισαγωγικού διαγωνισμού
Το υφιστάμενο σύστημα εισαγωγικού διαγωνισμού περιλαμβάνει μια σειρά εργαλείων για την
οργάνωση και διαχείριση των αιτήσεων των υποψηφίων, την επεξεργασία των βαθμολογιών και
την παραγωγή της οριστικής λίστας επιτυχόντων. Το νέο λογισμικό της γραμματείας θα πρέπει να
συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα του εισαγωγικού διαγωνισμού για τη λήψη των
πληροφοριών που απαιτούνται για την μεταφορά των στοιχείων των επιτυχόντων σπουδαστών.
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα πρέπει να συνδεθεί και να αντλήσει δεδομένα από τους παρακάτω
πίνακες:
●

applicationrecords (ApplicationRecord): Η καρτέλα ενός χρήστη.
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●

documents (Document): Πίνακας με τα αρχεία που έχουν ανέβει στο λογισμικό.

●

foreignlanguages (ForeignLanguage): Βοηθητικός πίνακας με τις ξένες γλώσσες.

●

genders (Gender): Βοηθητικός πίνακας με τα φύλα.

●

graduatedegrees (GraduateDegree): Πίνακας με τα μεταπτυχιακά/διδακτορικά μίας αίτησης.

●

graduatedegreetypes

(GraduateDegreeType):

Βοηθητικός

πίνακας

με

τους

τύπους

μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό),
●

languagegradings (LanguageGrading): Βαθμολογίες σχετικά με τις προαιρετικές ξένες
γλώσσες.

●

militaryoffices (MilitaryOffice): Βοηθητικός πίνακας με τα στρατολογικά γραφεία.

●

occupations (Occupation): Βοηθητικός πίνακας με τις διαθέσιμες επιλογές στο πεδίο
Επάγγελμα της αίτησης χρήστη.

●

oralgradings (OralGrading): Πίνακας με τις βαθμολογίες σχετικά με τις προφορικές εξετάσεις.

●

workexperiences (WorkExperience): Βοηθητικός πίνακας με τις επιλογές προϋπηρεσίας που
εμφανίζονται στην αίτηση.

Η βάση δεδομένων του λογισμικού του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι MySQL.
Η λίστα επιτυχόντων που θα μεταφερθεί στο νέο σύστημα της γραμματείας θα πρέπει να
περιλαμβάνει και τους επιλαχόντες καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ένας εκ των επιτυχόντων
να είναι δηλωμένος σε πάνω από μια κατεύθυνση (διοικητική, πολιτική, εισαγγελέων) και με την
επιλογή του να ελευθερώσει μια θέση στην αντίστοιχη λίστα.
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αναλύσει τη μεθοδολογία διασύνδεσης των δύο συστημάτων
και τις ενέργειες για τη διασφάλιση των δεδομένων καθώς επίσης και τον τρόπο που θα
διαχειριστεί τις διαδικασίες ασφαλούς πρόσβασης στις νέες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα
στοιχεία εγγραφής του συστήματος της προεισαγωγικής εκπαίδευσης.
4.2.11 Διασύνδεση με το σύστημα μισθοδοσίας
Στο λογισμικό γραμματείας καταγράφονται οι καρτέλες με τα στοιχεία των Σπουδαστών, των
Διδασκόντων, των Εισηγητών και των Εκπαιδευομένων της Ε.Σ.Δι. Αντίστοιχα το Λογισμικό
Μισθοδοσίας διατηρεί μέρος των πληροφοριών αυτών προκειμένου να ολοκληρώσει τις
διαδικασίες πληρωμών. Μέρος του έργου είναι η διασύνδεση των δύο λογισμικών, τα πεδία και η
μεθοδολογία διασύνδεση θα οριστικοποιηθεί στη μελέτη εφαρμογής και οι υποψήφιοι ανάδοχοι
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θα πρέπει να περιγράψουν στη τεχνική προσφορά τους τη προτεινόμενη μεθοδολογία
διασύνδεσης.
Παράλληλα, στο τέλος κάθε μήνα η γραμματεία της σχολής πρέπει να διαθέσει στο τμήμα
οικονομικού προγραμματισμού τις βεβαιώσεις για τις συνολικές ώρες εκπαίδευσης κάθε
διδάσκοντα. Σε περίπτωση που ο διδάσκων απασχολείται με σύμβαση στη σχολή τότε θα πρέπει
να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις για την ενημέρωση της λογιστικής ενώ αν είναι
δημόσιος υπάλληλος (μέλος ΔΕΠ, Ανώτερος Δικαστικός κ.ά.) θα πρέπει να ενημερωθεί το σύστημα
μισθοδοσίας.
Στη δεύτερη περίπτωση η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:


Με την ολοκλήρωση κάθε μήνα η γραμματεία της σχολής θα επιβεβαιώνει μέσα από το
σύστημα της γραμματείας λίστα που θα δημιουργεί το σύστημα με τους διδάσκοντες που
δίδαξαν στην Ε.Σ.Δι. και τις ώρες διδασκαλίας του κάθε ενός.



Με την επιβεβαίωση της συγκεκριμένης λίστας από την γραμματεία ενημερώνεται αυτόματα
το σύστημα της μισθοδοσίας3 και συγκεκριμένα εγγράφονται στη καρτέλα του εκάστοτε
διδάσκοντα οι ώρες διδασκαλίας.



Οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ωρών διδασκαλίας και των δύο περιπτώσεων δημιουργούνται
εσωτερικά από το λογισμικό. To έντυπο που θα δημιουργείται θα είναι προτυποποιημένο και
θα διαφοροποιείται στα παρακάτω πεδία:
o Εκπαιδευτική Σειρά
o Μήνας
o Όνομα και επίθετο διδάσκων.
o Μάθημα
o Ώρες διδασκαλίας

4.2.12 Διασύνδεση με την ιστοσελίδα την Ε.Σ.Δι.
Στα πλαίσια του έργου ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει μια σελίδα που θα
μπορεί να ενσωματωθεί (σε url www.esdi.gr/seminaria) είτε στην υφιστάμενη είτε στη νέα σελίδα
ώστε να πραγματοποιείται αυτόματα η δημοσίευση των σεμιναρίων και να εγγράφονται μέσα
από την ίδια εφαρμογή οι χρήστες.
4.2.13 Διασύνδεση με Ηλεκτρονικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων.

3

Διασύνδεση με μισθοδοσία
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Σε όλα τα σημεία του λογισμικού γραμματείας που υπάρχει λειτουργικότητα υποβολής αίτηση ή
ανέβασμα αρχείου το σύστημα θα αντλεί απευθείας τα δεδομένων από τον κοινόχρηστο χώρο,
για παράδειγμα «Φάκελος Αιτήσεων Εισήγησης» που θα δημιουργηθεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
Διακίνησης Εγγράφων. Τα έγγραφα θα αποθηκεύονται απευθείας από το σύστημα γραμματείας
στο Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, θα επεξεργάζονται τοπικά στο σύστημα αυτό και θα
επιλέγονται προς αποστολή μέσα από το πρόγραμμα της γραμματείας.
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4.2.14 Διασύνδεση με Λογισμικό Διαχείρισης Έργων
Το λογισμικό γραμματείας θα αποστέλλει στο λογισμικό Διαχείρισης Έργων τις παρακάτω
πληροφορίες.


Αριθμός σπουδαστών.



Αριθμός Γυναικών και Ανδρών.



Στάδιο έναρξης και λήξης Α’ σταδίου σπουδών.



Στάδιο έναρξης και λήξης Β’ σταδίου σπουδών.



Στάδιο έναρξης και λήξης Πρακτικής Άσκησης.



Αριθμός διδασκόντων ανά ιδιότητα.



Αριθμός Γυναικών και Ανδρών Διδασκόντων.



Συνολικές εκπαιδευτικές ώρες ανά στάδιο σπουδών.



Συνολικός αριθμός μαθημάτων ανά κατεύθυνση.



Καταχώρηση στοιχείων έργων επιμόρφωσης που έχουν ολοκληρωθεί και έργων που
βρίσκονται σε εξέλιξη:
o

Αριθμός σεμιναρίων ανά έτος.

o

Τίτλοι σεμιναρίων.

o

Συνολικός αριθμός επιμορφούμενων.

o

Συνολικός αριθμός Γυναικών και Ανδρών που επιμορφώθηκαν.

o

Συνολικός αριθμός επιμορφούμενων ανά ιδιότητα και ανά έδρα (Ειρηνοδικείο,
Πρωτοδικείο, Εφετείο, Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Εισαγγελίες Εφετών, Αρ. Πάγου κτλ).

o

Αριθμός Εισηγητών ανά ιδιότητα.

o

Αριθμός προεδρευόντων ανά σεμινάριο/ημερίδα.

o

Στοιχεία (ονόματα, ιδιότητες) του συμβουλίων σπουδών

4.2.15 Γενικά στοιχεία βάσης δεδομένων
Ακολουθώντας τις διαδικασίες και τους κανόνες που διέπουν την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων ο
ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στο τέλος μια καλά δομημένη, ικανοποιητικά λειτουργική και
αποδοτική βάση δεδομένων που:


Θα ικανοποιεί τους αντικειμενικούς στόχους και τις απαιτήσεις οργάνωσης της υπηρεσίας.



Θα είναι ενσωματωμένη ή θα αποτελεί επέκταση της υφιστάμενης βάσης δεδομένων του
λογισμικού εισαγωγικού διαγωνισμού.
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Θα περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα χωρίς επαναλήψεις (εκτός εάν κατ΄ εξαίρεση
σχεδιαστεί και αιτιολογηθεί κατάλληλα).



Θα εξυπηρετεί διαφορετικές ‘όψεις’/ ‘εικόνες’ (views) των δεδομένων.



Θα ξεχωρίζει λειτουργίες που συντηρούν τα δεδομένα από αυτές που τα χρησιμοποιούν.

4.2.16 Ενιαίας πρόσβασης χρηστών
Το σύνολο των εκπαιδευομένων, των δικαστικών λειτουργών και των εισηγητών των σεμιναρίων
της σχολής που θα χρησιμοποιήσουν τις νέες και τις υφιστάμενες υπηρεσίες της σχολής θα πρέπει
να εγγράφονται σε αυτές μια φορά και ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης ή την ιδιότητα τους θα
έχουν πρόσβαση σε κάθε μια από τις υπηρεσίες.
Η ροή διεργασιών που απαιτείται για τη σύνδεση ενός χρήστη σε ένα υποσύστημα είτε αυτό είναι
υφιστάμενο είτε νέο, τα διαφορετικά σενάρια (μερική πρόσβαση στα υποσυστήματα) λογισμικού,
τα εργαλεία και τα πρωτόκολλα που θα χρησιμοποιηθούν για την ασφαλή λειτουργία της
υπηρεσίας, η επικοινωνία μεταξύ των υποσυστημάτων καθώς και η εφαρμογή και λήψη των
credentials των χρηστών αποτελούν αντικείμενο που οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να
περιγράψουν αναλυτικά στη τεχνική τους προσφορά. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η
ενσωμάτωση των υφιστάμενων λογισμικών του Εισαγωγικού Διαγωνισμού και του Moodle στις
διαδικασίες κοινής πρόσβασης που πρόκειται να αναπτυχθούν.
Επίσης, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου θα προσφερθεί εργαλείο δημιουργίας κωδικού μιας
χρήσης σε περίπτωση που κάποιος χρήστης έχει ξεχάσει ή κλειδώσει τους κωδικούς πρόσβασης
στις υπηρεσίες της σχολής. Η ταυτοποίηση των χρηστών αυτών θα γίνεται με τη χρήση του email
και του αριθμού κινητού τηλεφώνου τους. Σε αυτό θα λαμβάνουν τον μοναδικό κωδικό σύντομης
διάρκειας ώστε να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ε.Σ.Δι. Ο SMS Server που θα
χρησιμοποιηθεί θα επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή από λίστα διαθέσιμων υπηρεσιών που θα
προτείνει ο Ανάδοχος κατά το στάδιο της μελέτης εφαρμογής.
4.2.17 Report Generator
Το σύστημα πρέπει να διαθέτει γεννήτρια αναφορών (report generator) ώστε να επιτρέπει σε
εξουσιοδοτημένους χρήστες να σχεδιάζουν τις δικές τους εξειδικευμένες (ad hoc) αναφορές. Η
γεννήτρια αναφορών πρέπει να είναι φιλική προς τον χρήστη και να μην απαιτεί γνώσεις SQL.
Τα ελάχιστα ειδικότερα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:


Γραφικό user interface
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Ευελιξία



WYSIWIG προεπισκόπηση εκτύπωσης



Υποστήριξη ιεράρχησης κριτηρίων τουλάχιστον έως 5 επίπεδα



Υποστήριξη μερικών και συνολικών αθροισμάτων



Υποστήριξη ταξινόμησης (sort) αλφαβητική, αριθμητική αύξουσα, φθίνουσα



Υποστήριξη μορφοποίησης (έντονα γράμματα, italics κλπ)



Υποστήριξη εξαγωγής σε διάφορα format (ASCII, Excel, Word, open document, rtf, κλπ)



Υποστήριξη παραγωγής γραφικών

4.3 Ομάδα έργου
Κατά το στάδιο της υποβολής της τεχνικής τους προσφοράς οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
συμπεριλάβουν στη προσφορά τους τα στοιχεία, το ρόλο (προγραμματιστές, εκπαιδευτές κ.ά.) και
την εμπειρία των στελεχών της ομάδας έργου που θα απασχοληθεί στο έργο.

4.4

Λειτουργικότητα και περιεχόμενο υποσυστήματων

Το παρόν Lot διαθέτει σημαντική πολυπλοκότητα και ιδιαιτερότητες στις λειτουργίες των
επιμέρους λογισμικών. Για την εξασφάλιση της ομαλής ροής των πληροφοριών, της ευχρηστίας
του συστήματος και της κάλυψης των αναγκών της αναθέτουσας αρχής είναι πιθανό κατά το
στάδιο της μελέτης εφαρμογής να προσδιορισθούν και να οριστικοποιηθούν λειτουργικότητες και
περιεχόμενο που δεν περιγράφονται στη παρούσα τεχνική μελέτη. Σε κάθε περίπτωση οι
παραπάνω προσθήκες θα ορίζονται ως συνέχεια των απαιτήσεων που καταγράφονται στο Lot και
δεν θα αποτελούν νέες εφαρμογές ή λογισμικά.
Επίσης, τα πληροφοριακά συστήματα του Lot Β είναι απαραίτητο να διασυνδέονται με τα
υφιστάμενα συστήματα του Lot A συνεπώς αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου του Lot Β να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία
μεταξύ των συστημάτων και την προσαρμογή των προσφερόμενων λογισμικών στις ανάγκες της
Ε.Σ.Δι. με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των χρόνων/βημάτων διεκπεραίωσης διαδικασιών.
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5. Lot Γ: Προμήθεια και Παραμετροποίηση των Συστημάτων
Διαχείρισης Βιβλιοθηκών και Ωρομέτρησης – Χρονοπαρουσίας
5.1

Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών διαθέτει εντός του κτιρίου της Σχολή δύο βιβλιοθήκες με
επιστημονικά βιβλία. Οι βιβλιοθήκες αυτές λειτουργούν ως δανειστικές βιβλιοθήκες ενώ στη μια
παρέχονται και οι αντίστοιχες υποδομές στους σπουδαστές της σχολής για την διεκπεραίωση
εργασιών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές κ.ά.)

Σήμερα στην βιβλιοθήκη υπάρχουν

περίπου 6.000 βιβλία και ο δανεισμός τους πραγματοποιείται μέσω της γραμματείας της σχολής.
Οι βιβλιοθήκες βρίσκονται σε διαφορετικούς ορόφους ενώ η σχολή θα διαθέσει στον ανάδοχο τις
ανάλογες υποδομές (VM Server, UPS, intranet) καθώς και subdomain στο http://www.esdi.gr/ για
την υποστήριξη και λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.
Συγκεντρωτικά το έργο περιλαμβάνει προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για
τον δανεισμό, την επιστροφή, την απογραφή και την γενικότερη ασφάλεια και διαχείρισης του
υλικού των βιβλιοθηκών της Ε.Σ.Δι. Στόχος αποτελεί η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας
δανεισμού και επιστροφής εκμηδενίζοντας τον ανθρώπινο παράγοντας ενώ ταυτόχρονα
απαιτείται η αυτοματοποίηση του συστήματος διαχείρισης των πληροφοριών δανεισμού και
ενημέρωσης προς τους ενδιαφερόμενους των διαθέσιμων προς δανεισμό βιβλίων.
Με το λογισμικό του προτεινόμενου έργου


Ελαχιστοποιείται η απαίτηση βιβλιοθηκάριου για τη διαχείριση των βιβλιοθηκών,



ενημερώνεται σε πραγματικό

χρόνο

η διαθεσιμότητα βιβλίων για όλους τους

ενδιαφερόμενους δημιουργώντας μια ενεργή πηγή αναφορών κατά την προεισαγωγική
εκπαίδευση,


διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των βιβλιοθηκών της σχολή και πέραν του ωραρίου
πραγματοποίηση των μαθημάτων της προεισαγωγικής εκπαίδευσης



καταγραφή στατιστικών στοιχείων και δεικτών αξιολόγησης βιβλίων.

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά λογισμικού:


Εφαρμογή web-based περιβάλλον λειτουργίας (GUI) για την αποδοτική χρήση της εφαρμογής
και την ευκολία εκμάθησης του.



Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) ώστε αν υποστηρίζεται η μελλοντική
επαναχρησιμοποίηση της εφαρμογής.
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Σύστημα ασφάλειας και υποστήριξη πρωτοκόλλου SSL για κρυπτογράφηση των δεδομένων.



Βάση δεδομένων ανοιχτών προτύπων. (πχ MySQL)

Εξοπλισμός


RFID (6.000) ετικέτες βιβλίων



Τρεις (3) Πύλες ασφαλείας με ηχητική και οπτική ένδειξη σε περίπτωση που κάποιο βιβλίο
βγει εκτός βιβλιοθήκης.



Δύο (2) Σταθμοί αυτοεξυπηρέτησης για δανεισμό και επιστροφή βιβλίων.



Ένας (1) Φορητός αναγνώστης RFID ετικετών για την απογραφή των βιβλίων από το
προσωπικό της σχολής χωρίς αυτά να μετακινηθούν από τις βιβλιοθήκες.



Μια (1) συσκευή Ανάγνωσης και Εγγραφής Δεδομένων στις RFID ετικέτες.



Ένας (1) Εκτυπωτής RFiD καρτών



800 Rfid κάρτες για τους σπουδαστές και τους διδάσκοντες της Ε.Σ.Δι.



Υποδομές/Δικτύωση

Λογισμικό και Υπηρεσίες


Κεντρικό λογισμικό διαχείρισης βιβλιοθήκης (1 άδεια χρήσης – 3 χρηστών)



Λογισμικό σταθμού αυτοεξυπηρέτησης (2 άδειες χρήσης)



Λογισμικό φορητού αναγνώστη (1 άδεια χρήσης)



Υπηρεσίες αρχικοποίησης (περιλαμβάνουν την καταγραφή του συνόλου των βιβλίων της
Σχολής, της καταχώρησης του σημείου που βρίσκονται με βάση της αρίθμηση των
βιβλιοθηκών)



Υπηρεσίες επικόλλησης ετικετών και φόρτωσης πληροφοριών (ελάχιστη πληροφορίες ανά
βιβλίο: Τίτλος, Συγγραφές, Έτος, Εκδότης, Σύντομη Περιγραφή)



Υπηρεσίες

διασύνδεσης

με

το

λογισμικό

γραμματείας

(χρέωση

βιβλίου/φοιτητή,

παρουσιολόγιο Καταρτιζόμενων/Καθηγητών
5.1.1

Κεντρικό Λογισμικό Διαχείρισης Βιβλιοθήκης

Η λογική λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος για
κράτηση/δέσμευση κάποιου βιβλίου προς δανεισμό είναι εγγεγραμμένο μέλος της βιβλιοθήκης,
δηλαδή διαθέτει κάρτα μέλους. Η κάρτα μέλους διατίθεται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών σε κάθε ενεργό φοιτητή κατά την έναρξη των σπουδών σε αυτή ενώ ύστερα από
αντίστοιχο αίτημα του Δικαστικού Λειτουργού που έχει αποφοιτήσει από την σχολή η κάρτα
μπορεί να παραμείνει ενεργή για τη χρήση της δανειστικής βιβλιοθήκης.
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Το κεντρικό λογισμικό διαχείρισης και πρόσβασης των χρηστών θα είναι web-based και το τμήμα
του λογισμικού που αφορά τους διαχειριστές του συστήματος θα είναι προσβάσιμο μέσω του
εσωτερικού δικτύου της σχολής ενώ το λογισμικό για τους χρήστες θα λειτουργεί μέσω internet
χρησιμοποιώντας ένα subdomain της υφιστάμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης της σχολής. Στην
προσφορά του ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά καθώς και με Mock up την
προτεινόμενη λειτουργικότητα για όλες τις δυνατότητες που δίνονται στον χρήστη. Επίσης θα
πρέπει να προτείνει τουλάχιστον δύο (2) σχεδιαστικά Interfaces τόσο για τους διαχειριστές όσο
και για τους εξωτερικούς χρήστες. Στα Interfaces θα πρέπει να φαίνονται οι διαφορετικές
δυνατότητες της προσφερόμενης λύσης. Τα προσφερόμενα λογισμικά θα υποστηρίζουν τη
λειτουργία πολυγλωσσικού περιβάλλοντος και τα παραδοτέα θα υποστηρίζουν τουλάχιστον την
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Η βασική λειτουργία του λογισμικού Διαχείρισης Βιβλιοθήκης θα επικεντρώνει στα εξής:


Στην εξυπηρέτηση των μελών της βιβλιοθήκης, δίνοντάς τους την δυνατότητα αναζήτησης και
ευρετηρίασης βιβλίων, αλλά και κράτησης / δέσμευσης βιβλίων προς δανεισμό. Ο δανεισμός
θα απαιτεί τη φυσική παρουσία του μέλους στη βιβλιοθήκη.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα ψηφιοποιήσει περιεχόμενο 4 (τεσσάρων)
σελίδων – μεταξύ των οποίων το εξώφυλλο και το εσώφυλλο – 6 χιλιάδων (6.000) βιβλίων για την
εισαγωγή του στη βάση δεδομένων του λογισμικού. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει και την
τεκμηρίωση του κάθε βιβλίου με τουλάχιστον έξι (6) πεδία ανά βιβλίο
Το λογισμικό των χρηστών θα είναι διασυνδεδεμένο και θα διαλειτουργεί με το web site της
Ε.Σ.Δι. ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και ομαλή επικοινωνία και συνεργασία με αυτή αλλά και με
την βάση δεδομένων της. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα απολαμβάνει διαδικτυακά τις υπηρεσίες του
λογισμικού διαμέσου του Παγκοσμίου Ιστού, με χρήση του πράκτορα πλοήγησής του (Web
Browser) ενώ θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση από σταθμούς εργασίας ανεξαρτήτως λειτουργικού
συστήματος και λογισμικού περιήγησης (Web Browser).
Ο επισκέπτης/χρήστης θα έχει τη δυνατότητα ευρετηρίασης/ αναζήτησης βιβλίων βάσει:


Τίτλου,



Συγγραφέα,



Κωδικού ISBN

Για το κάθε βιβλίο θα δίνονται/αντλούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 Τίτλος,
 Συγγραφέας,
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 Κωδικός ISBN,
 Εξώφυλλο,
 Εσώφυλλο,
 Περιγραφή,
 Διαθεσιμότητα (δηλαδή, Δανεισμένο, Δεσμευμένο προς δανεισμό, Διαθέσιμο, Απαγόρευση
Δανεισμού)
5.1.1.1 Κράτησης/Δέσμευση Βιβλίων
Η κράτηση/δέσμευση βιβλίων προς δανεισμό θα επιτρέπεται μόνο για μέλη της δανειστικής
βιβλιοθήκης ενώ θα ορίζεται και μέγιστος αριθμός βιβλίων προς κράτηση ανά μέλος της
δανειστικής βιβλιοθήκης
Υποχρεωτικά Στοιχεία για την κράτηση/δέσμευση βιβλίου προς δανεισμό:


Στοιχεία Ταυτοποίησης/ Ταυτότητας Αιτούντος/ούσης,



Στοιχεία Βιβλίου (ISBN, Τίτλος, Συγγραφέας)

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής το λογισμικό θα αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/ης αιτούντος/ούσας, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία
της κράτησης.
5.1.1.2 Διαχειριστές Βιβλιοθήκης
Οι διαχειριστές της βιβλιοθήκης θα έχουν τις εξής δυνατότητες :


Πλήρους διαχείρισης (Εισαγωγή/ Τροποποίηση/ Διαγραφή στοιχείων) της βάσης δεδομένων
της δανειστικής βιβλιοθήκης



Δυνατότητα διαχείρισης μελών (δηλ. Εισαγωγή/ Τροποποίηση/ Διαγραφή στοιχείων μελών,
επόπτευση στατιστικών στοιχείων ανά μέλος – π.χ. βιβλία που έχει δανειστεί, κλπ.)
δανειστικής βιβλιοθήκης



Δυνατότητα αναζήτησης βιβλίου (θέση στη βιβλιοθήκη, όνομα δανειζόμενου)



Δυνατότητα επιλογής προτεινόμενων βιβλίων από τον διαχειριστή με δυναμική εμφάνιση
στην ιστοσελίδα του τελικού χρήστη



Ενημερώσεις για την μη έγκαιρη επιστροφή βιβλίου/ων.



Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας του λογισμικού από τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους
χρήστες, σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας
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Διαχείριση χρηστών συστήματος διαχείρισης με δικαιώματα πρόσβασης ανά βιβλιοθήκη της
ομάδας βιβλιοθηκών για την αποκλειστική πρόσβαση των Δικαστικών Λειτουργών σε μια
Βιβλιοθήκη και των Σπουδαστών και στις δύο.



Δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών αντιτύπων με λεπτομερή στοιχεία χρόνου απόκτησης
και στοιχείων αγοράς, ανά αντίτυπο.



Δυνατότητα δανεισμών με αναλυτική παρακολούθηση από τον διαχειριστή.



Δυνατότητα καταχώρησης και παρακολούθησης εκδοτικών σειρών.



Δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων αναλυτικών στοιχείων ανά βιβλίο, εμπλεκομένων
φυσικών προσώπων με κωδικοποίηση θέσεις και ρόλους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
(συγγραφείς, μεταφραστές, επιμελητές, παραγωγοί κτλ).



Δυνατότητα διαχείρισης συνδέσμων (links).



Προβολή στατιστικών στοιχείων κρατήσεων και δανεισμών ανά ημερολογιακή περίοδο.



Προβολή στατιστικών στοιχείων ημέρας και περιόδου ανά θεματική ενότητα.



Δυνατότητα παρακολούθησης ιστορικού χρήστη (ενεργές κρατήσεις, δανεισμοί, επιστροφές).



Καταγραφή δραστηριοτήτων (αριθμό προβολών, αξιολόγηση χρηστών, αριθμό δανεισμών)
και χρήση των στοιχείων για προβολή προτάσεων βιβλίων στην δικτυακή πύλη



Εξαγωγή στατιστικών και αναφορών από τις καταγεγραμμένες πληροφορίες



Δυνατότητα επιβολής μέγιστου αριθμού βιβλίων προς κράτηση ανά εγγεγραμμένο μέλος



Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας από το διαχειριστικό σύστημα.



Ελεγχόμενη δημοσίευση περιεχομένων.



Δυνατότητα καταχώρησης θεματικών όρων και χρήση των θεματικών όρων στην αναζήτηση
των τελικών χρηστών



Πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης.



Υποστήριξη για το λειτουργικό σύστημα Windows



Υποστήριξη διαχειριστών συστήματος από ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης (ticketing). Για
το σύστημα υποστήριξης των διαχειριστών ο ανάδοχος θα πρέπει να ενσωματώσει στην
προσφορά του αναλυτικά mockup από την προτεινόμενη λύση στην οποία να φαίνεται ο
τρόπος αλληλεπίδρασης με τους διαχειριστές στις περιπτώσεις που αυτοί αποστέλλουν
αιτήματα τεχνικής υποστήριξης
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5.1.1.3 Χρήστες λογισμικού


Πλήρη λειτουργία / διαχείριση συστήματος μέσω φυλλομετρητή Ιστού (Web Browser) χωρίς
την ανάγκη εγκατάστασης επιπρόσθετου λογισμικού



Διασφάλιση πρόσβασης από σταθμούς εργασίας ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και
λογισμικού περιήγησης (Web Browser)



Πολυγλωσικό περιβάλλον



Responsive σχεδιασμός για προβολή σε φορητές συσκευές



Εύκολη αναζήτηση (συνδυαστική αναζήτηση με πολλά κριτήρια)



Δυναμική επιλογή προτεινόμενων βιβλίων με βάση χαρακτηριστικά αριθμών προβολής,
αριθμού δανεισμών, καλύτερης αξιολόγησης και πρότασης διαχειριστών



Εύκολος τρόπος επιλογής και επεξεργασίας δεδομένων



Σύστημα διαχείρισης προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης



Δυνατότητα διαχείρισης και κατηγοριοποίησης περιεχομένου

5.1.2

Λογισμικό σταθμού αυτοεξυπηρέτησης

Το λογισμικό σταθμού αυτοεξυπηρέτησης θα καλύπτει:


Την ανάγνωση της κάρτας RFID του χρήστη



Την ερώτηση αν επιθυμεί τον δανεισμό ή την επιστροφή βιβλίου/ων



Την ανάγνωση του RFID του/ων βιβλίων



Την αποδοχή του χρήστη για τον δανεισμό ή την επιστροφή του βιβλίου/ων με την
ταυτόχρονο προβολή των στοιχείων του βιβλίου



Σε περίπτωση που ένας χρήστης έχει δεσμεύσει ένα βιβλίο τότε με την ανάγνωση του RFID
του βιβλίου το λογισμικό ενημερώνει με ενδεικτικό μήνυμα ότι το βιβλίο αυτό είναι
δεσμευμένο.



Σε περίπτωση που ένας χρήστης επιχειρεί να δανειστεί βιβλίο που έχει δανειστεί και στο
παρελθόν, το σύστημα θα τον ενημερώνει με σχετικό μήνυμα. Στο μήνυμα θα
περιλαμβάνονται στοιχεία του προηγούμενου δανεισμού.



Σε περίπτωση που ο χρήστης ζητήσει τον δανεισμό βιβλίου που είναι ήδη δανεισμένο, το
σύστημα θα τον ενημερώνει για την πιθανή ημερομηνία επιστροφής.



Αυτόματη ενημέρωση της κεντρικής βάσης του κεντρικού λογισμικού



Την αναζήτηση βιβλίων με προβολή της διαθεσιμότητάς τους
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Την αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος αυτοπροστασίας στην RFID ετικέτα ώστε να
είναι δυνατή η διέλευση του βιβλίου από τις πύλες ασφαλείας χωρίς την ενεργοποίηση του
συναγερμού



Την αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος αυτοπροστασίας στην RFID ετικέτα ώστε να μην
είναι δυνατή η διέλευση του βιβλίου από τις πύλες ασφαλείας χωρίς την ενεργοποίηση του
συναγερμού



Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με εισαγωγή θεματικών όρων, τίτλου
βιβλίου, συγγραφέα, εκδότη, εκδοτικής σειράς, ISBN, ταξινομικού συμβόλου, κωδικού
βιβλίου, φυσικών προσώπων με επιλογή ρόλων, θεματικής ενότητας με επιλογή από λίστα
ήδη καταχωρημένων ενοτήτων και συντομογραφίας. Η επιστροφή των αποτελεσμάτων θα
περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία των τίτλων με χρωματικό κώδικα των αντιτύπων κάθε τίτλου
σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά του.

5.1.3

Λογισμικό φορητού αναγνώστη

Το λογισμικό φορητού αναγνώστη θα πρέπει:


Να διαβάζει το RDIF του κάθε βιβλίου και ενημερώνει τον χρήστη για τη θέση που πρέπει να
τοποθετηθεί στη βιβλιοθήκη.



Να εμφανίζει γενικά στοιχεία του βιβλίου (τίτλος, συγγραφέας)



Να εμφανίζει στοιχεία τελευταίων δανεισμών του βιβλίου



Να εμφανίζει την διαθεσιμότητα του βιβλίου με χρωματικό κώδικα σε περίπτωση κράτησης
από το διαδίκτυο



Να διαβάζει το RFID του κάθε βιβλίου για την απογραφή των βιβλιοθηκών.



Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει το σκανάρισμα ενός βιβλίου με ταυτόχρονη
χρέωση και απενεργοποίηση του antitheft tag με μία κίνηση. Δεν γίνονται αποδεκτές λύσης
με δύο (2) ετικέτες καθώς επιτρέπουν σε κάποιο να χρεώσει ένα βιβλίο, να απενεργοποιήσει
το antitheft και να πάρει άλλο βιβλίο.

5.1.4

Εξοπλισμός Συστήματος

Οι τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με


RFID Σταθμό αυτοεξυπηρέτησης χρηστών



RFID πύλης ασφαλείας



Σύστημα ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων στις RFID ετικέτες και κάρτες
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Φορητών Σαρωτής RFID για απογραφή τεκμηρίων



Εκτυπωτή RFID καρτών και



τις RFID ετικέτες και κάρτες

βρίσκονται στον πίνακα συμμόρφωσης της παραγράφου 8.1.3.
5.1.5


Εκπαίδευση

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της
βιβλιοθήκης του Ιδρύματος ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει στη συνέχεια την παραγωγική
λειτουργία του RFID συστήματος.



Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στη χορήγηση φυλλαδίων – οδηγιών χρήσης του
συστήματος RFID.

5.1.6 Εγγύηση
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του
λογισμικού για δύο χρόνια μετά την οριστική παραλαβή του έργου. Ως καλή λειτουργία ορίζεται:
 Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του εξοπλισμού εντός 72 ώρες από την καταγραφή
προβλήματος.
 Επιπλέον 80 ώρες παραμετροποίησης του λογισμικού βιβλιοθήκης εφόσον απαιτηθούν από
την Ε.Σ.Δι.
 Ανανεώσεις του Λογισμικού βιβλιοθήκης και του Λογισμικού των σημείων αυτοεξυπηρέτησης.

5.2

Σύστημα Ωρομέτρησης και Χρονοπαρουσίας

Στα πλαίσια των εργασιών της γραμματείας της σχολής είναι η καθημερινή οργάνωση, ενημέρωση
και συγκέντρωση των παρουσιολογίων των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών της Σχολής. Οι
προαναφερθείσες

ενέργειες

παρακολουθούνται

χειρόγραφα

και

τα

αποτελέσματα

χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά αφενός για τη πληρωμή των εκπαιδευτών και αφετέρου για την
καταγραφή των απουσιών των σπουδαστών. Το έργο περιλαμβάνει τη προμήθεια και
εγκατάσταση σταθερού εξοπλισμού στις αίθουσες διδασκαλίας της Ε.Σ.Δι., την προμήθεια
φορητού εξοπλισμού και το λογισμικό καταγραφής της χρονοπαρουσίας των σπουδαστών. O
εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στις 9 αίθουσες θα ελέγχει τον χρόνο εισόδου και εξόδου των
σπουδαστών. Οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα και οι βιβλιοθήκες διανέμονται σε τρεις ορόφους:
 στο υπόγειο υπάρχει μία βιβλιοθήκη
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 στο πρώτο όροφο 4 αίθουσες και ένα αμφιθέατρο,
 στον δεύτερο όροφο υπάρχουν δύο αίθουσες και μία βιβλιοθήκη
Συγκεκριμένα στους εννιά (9) προαναφερθέντες χώρους διδασκαλίας θα τοποθετηθεί εξοπλισμός
ανάγνωσης καρτών εισόδου και εξόδου. Με την είσοδο και την έξοδο τους οι καταρτιζόμενοι και
οι διδάσκοντες θα προσεγγίζουν τη κάρτα στον αντίστοιχο αναγνώστη όπου θα καταγράφεται η
ώρα εισόδου και εξόδου. Η ίδια λειτουργικότητα θα ικανοποιείται και από εννιά (9) φορητούς
αναγνώστες που θα χρησιμοποιηθούν στα σημεία που υλοποιείται το στάδιο της πρακτικής
άσκησης (σε διαφορετικά δικαστήρια των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης). Παράλληλα, σε ειδικά
προσαρμοσμένο λογισμικό στις ανάγκες της Ε.Σ.Δι. θα αποθηκεύονται οι παραπάνω ώρες με τα
ονόματα των καταρτιζόμενων και των καθηγητών ενώ θα αποτυπώνονται ξεχωριστά και οι
ενδιάμεσες «κινήσεις» εισόδου/εξόδου που θα αφορούν τα διαλείμματα. Τέλος, το λογισμικό θα
παρέχει δυνατότητες πολλαπλών αναφορών καθώς και δημιουργίας αρχείων για τη
λήψη/ανάγνωση από το λογισμικό του μαθητολογίου.
Οι κάρτες των σπουδαστών και των καθηγητών θα είναι αυτές που θα χρησιμοποιηθούν στο
σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης.
5.2.1

Λογισμικό Καταγραφής Χρονοπαρουσίας

Ο σκοπός του λογισμικού είναι η καταγραφή της παρουσίας των μαθητών στις αίθουσες
διδασκαλίας, των ωρών παρουσίας τους και των διαλειμμάτων τους. Για να επιτυγχάνεται αυτό,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι μαθητές να κτυπούν την κάρτα τους κατά την είσοδο και έξοδο
τους από την αίθουσα κάθε φορά. Το λογισμικό θα αντλεί στοιχεία από το λογισμικό της
γραμματείας (τμήμα, στάδιο κατάρτισης, μάθημα, διδάσκων, ονόματα μαθητών) ώστε να μην
γίνεται διπλή καταχώρηση από τον χρήστη. Στα πλαίσια του έργου θα διασυνδεθεί το λογισμικό
της Ωρομέτρησης και Χρονοπαρουσίας με το λογισμικό της Γραμματείας.


Εφαρμογή web-based περιβάλλον λειτουργίας (GUI) για την αποδοτική χρήση της εφαρμογής
και την ευκολία εκμάθησης του.



Το μενού του συστήματος θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα.



Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) ώστε αν υποστηρίζεται η μελλοντική
επαναχρησιμοποίηση της εφαρμογής.



Σύστημα ασφάλειας και υποστήριξη πρωτοκόλλου SSL για κρυπτογράφηση των δεδομένων.



Βάση δεδομένων ανοιχτών προτύπων. (πχ MySQL)
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Αυτόματη ανάγνωση και ενημέρωση της βάσης δεδομένων με τα κτυπήματα (χρόνος από 1-5
δευτερόλεπτα).



Δυνατότητα καταχώρησης ή/και διόρθωσης εγγραφών.



Εξαγωγή αναφορών σε Pdf, excel κλπ



Σύστηματα με δυνατότητα ανάγνωσης πολλών τύπων (τεχνολογιών) καρτών ταυτόχρονα.



Η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα μέσω του δικτύου.



Ο εξοπλισμός είναι διαχειρίσιμος μέσω δικτύου (web interface).



Το λογισμικό θα δέχεται στοιχεία μέσω φορητών τερματικών από απομακρυσμένα σημεία.



Παραμετρικός καθορισμός των ημερών και των ωραρίων παρουσίας των εκπαιδευόμενων. Η
εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τρεις περιόδους εκπαίδευσης (για
παράδειγμα 9.00π.μ. με 10.30 π.μ., 10.45 π.μ. με 12.15μ.μ. και 12.45 μ.μ. με 14.15 μ.μ.) εντός
της ημέρας.



Δυνατότητα μαζικών μεταβολών στα ημερήσια ή μηνιαία προγράμματα με βάση πολλαπλά
και συνδυαζόμενα κριτήρια.



Δυνατότητα ευέλικτης αντιμετώπισης σφαλμάτων ωροσήμανσης.



Το σύστημα θα πρέπει να πραγματοποιεί μόνο του το φιλτράρισμα και τη διαγραφή
πληροφοριών που δεν έχουν αξία παρακολούθησης όπως η διπλή καταγραφή μιας κάρτας
κατά την είσοδο ή την έξοδο.

Στα πλαίσια του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να:


Ενσωματώσει τη φόρμα παρουσιολόγιου του Παραρτήματος.

5.2.2

Εξοπλισμός

5.2.2.1 Τερματικές Συσκευές Ανάγνωσης Ψηφιακών Καρτών
Ιδιότητες:


Σε κάθε πόρτα αίθουσας διδασκαλίας θα τοποθετηθούν δύο αναγνώστες καρτών. Ο ένας θα
διαβάζει την είσοδο στην αίθουσα και ο άλλος την έξοδο. Η τοποθέτηση τους θα γίνει σε
σημείου που να είναι εύκολα προσβάσιμο κατά τη φορά της κίνησης.



Ethernet interface για σύνδεση σε TCP/IP δίκτυο.



Η συσκευή ανάγνωσης καρτών θα πρέπει να ενημερώνει τον σπουδαστή ότι η κάρτα του
αναγνώστηκε σωστά. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με ηχητικό μήνυμα είτε με LED.



Διαφορετικός κωδικός τερματικού για εγκατάσταση πολλαπλών τερματικών.
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Ενσωματωμένος αναγνώστης RF proximity που αναγνωρίζει τον τύπο των καρτών του
συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης.



Εξοπλισμός διαχειρίσιμος μέσω δικτύου (web interface)

5.2.2.2 Φορητές Συσκευές Ανάγνωσης Ψηφιακών Καρτών
Ιδιότητες:


Φορητή συσκευή με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.



Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας.



Οθόνη για την προβολή των στοιχείων καταγραφής του reader.



WiFi και 3G Modem για τα τοποθέτηση κάρτας SIM.



Ανθεκτικό στη χρήση και στη πτώση από ύψος 1.5 μέτρο.



Λογισμικό – Client του λογισμικού για τη λειτουργία της συσκευής και την αποστολή των
δεδομένων στη βάση δεδομένων του συστήματος.

5.3
Για

Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Υποδομές
την

εγκατάσταση

του

εξοπλισμού

των

παραπάνω

υποσυστημάτων

απαιτούνται

ηλεκτρολογικές εργασίες, το κόστος των οποίων θα αναλάβει ο Ανάδοχος όπως επίσης και το
κόστος των κατασκευαστικών εργασιών εάν αυτό προκύψει. Για το σκοπό αυτό κρίνεται
απαραίτητο οι υποψήφιοι ανάδοχοι να επισκεφθούν τον χώρο (Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών) που πρόκειται να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός και να συμπεριλάβουν επί ποινή
αποκλεισμού στη Τεχνική Προσφορά, Σχέδιο Μελέτης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης που θα
φέρει και υπογραφή Μηχανικού Ηλεκτρολόγου.
Επίσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι του Lot Γ θα πρέπει να συμπεριλάβουν στη προτεινόμενη ομάδα
έργου τον/τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς που θα αναλάβουν τις εργασίες εγκατάστασης του
εξοπλισμού.

5.4 Ομάδα έργου
Κατά το στάδιο της υποβολής της τεχνικής τους προσφοράς οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
συμπεριλάβουν στη προσφορά τους τα στοιχεία, το ρόλο (προγραμματιστές, εκπαιδευτές,
μηχανικούς, ηλεκτρολόγους) και την εμπειρία των στελεχών της ομάδας έργου που θα
απασχοληθεί στο έργο.
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5.5

Report Generator

Τα συστήματα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης και Ωρομέτρησης και Χρονοπαρουσίας πρέπει να
διαθέτουν γεννήτρια αναφορών (report generator) ώστε να επιτρέπουν σε εξουσιοδοτημένους
χρήστες να σχεδιάζουν τις δικές τους εξειδικευμένες (ad hoc) αναφορές. Η γεννήτρια αναφορών
πρέπει να είναι φιλική προς τον χρήστη και να μην απαιτεί γνώσεις SQL.
Τα ελάχιστα ειδικότερα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:


Γραφικό user interface



Ευελιξία



WYSIWIG προεπισκόπηση εκτύπωσης



Υποστήριξη ιεράρχησης κριτηρίων τουλάχιστον έως 5 επίπεδα



Υποστήριξημερικών και συνολικών αθροισμάτων



Υποστήριξη ταξινόμησης (sort) αλφαβητική, αριθμητική αύξουσα, φθίνουσα



Υποστήριξη μορφοποίησης (έντονα γράμματα, italics κλπ)



Υποστήριξη εξαγωγής σε διάφορα format (ASCII, Excel, Word, open document, rtf, κλπ)



Υποστήριξη παραγωγής γραφικών
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6. Lot Δ: Αναβάθμιση υφιστάμενης ιστοσελίδας ΕΣΔι
6.1

Διαδικτυακή πύλη

Στόχος του Lot Δ είναι η αναβάθμιση της υφιστάμενης ιστοσελίδας της ΕΣΔι. Η ιστοσελίδα της
σχολής αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την προβολή και προώθηση του εκπαιδευτικού της
έργου. Παράλληλα, η παρουσίαση ενός σύγχρονου προφίλ κρίνεται απαραίτητο στις διεθνείς
σχέσεις που συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με συνέργειες που προκύπτουν με τα
αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού. Επίσης, ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον
θα εξασφαλίσει την εύκολη πρόσβαση των διδασκόντων και των σπουδαστών της σχολής σε αυτό.
Τέλος, θα αποτελέσει και ένα εργαλείο διάχυσης των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Η νέα διαδικτυακή πύλης θα περιλαμβάνει ένα σύνολο λειτουργιών και εργαλείων που είναι:
1. Βασικά Χαρακτηριστικά Ιστοσελίδας:
o

Θα βασίζεται σε γνωστά (wordpress, drupal, joomla) CMS εργαλεία.

o

Θα υποστηρίζει την αναζήτηση στο σύνολο του ελεύθερου περιεχομένου της
ιστοσελίδας. .

o

Υποστήριξη κατ’ επιλογή του χρήστη η γλώσσα εμφάνισης ( 4 γλώσσες) και
μετάφραση του περιεχομένου στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά. Οι
σελίδες των ξένων γλωσσών θα περιλαμβάνουν το βασικό πληροφοριακό υλικό
και όχι το σύνολο των πληροφοριών που θα περιλαμβάνονται στην Ελληνική
έκδοση της ιστοσελίδας.

o

Ενσωμάτωση

Video

Streaming

Services,

πολυμέσων

για

παρουσίαση

περιεχομένου σε ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word,
excel, pdf, power point, βάσεις δεδομένων) με την κατάλληλη γραφιστική
επεξεργασία.
2. Παρουσίαση Ε.Σ.Δι.
o

o

Παρουσίαση


Έδρα



Ιστορία



Νομοθετικό Πλαίσιο

Διεύθυνση


Οργανόγραμμα
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o



Διεύθυνση



Υπαλληλικό Προσωπικό

Προγράμματα Σπουδών


Κατάρτιση (Θεωρητική – Πρακτική)



Διαρκής Επιμόρφωση

o

Η Διδασκαλία στην Ε.Σ.Δι. Προσανατολισμοί και Μεθοδολογία

o

Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

3. Ημερολόγιο εκδηλώσεων, δράσεων και σεμιναρίων.
o

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, των δράσεων και των σεμιναρίων θα αναρτάται
στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Δι. με ημερολογίου και λίστας εκδηλώσεων από όπου οι
επισκέπτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τη θεματολογία, τις ώρες έναρξης
και λήξης και θα μπορούν να αιτούνται της συμμετοχής τους. Το ημερολόγιο θα
ανανεώνεται αυτόματα από το αντίστοιχο εργαλείο της παραγράφου 3.2.11 και
θα αποτελεί το interface των εργαλείων υποβολής αιτήσεων.

4. Εισαγωγή στις υπηρεσίες της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
o

Module του εισαγωγικού διαγωνισμού

o

Module της γραμματείας

o

Moodle

o

Module Ερωτηματολογίων

o

Module Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

5. Γραφιστική επεξεργασία ιστοσελίδας (αισθητικός/εικαστικός σχεδιασμός όψης) και βίντεο
παρουσίασης Ε.Σ.Δι.
Δημιουργία υψηλής ποιότητας γραφικών με υψηλή αισθητική (εικόνες, banners, μενού
πλοήγησης κ.ο.κ.). Τα δικαιώματα των εικόνων που θα δημιουργηθούν ή θα αγοραστούν
στο πλαίσιο του έργου θα ανήκουν στην Ε.Σ.Δι. Το Logo της Ε.Σ.Δι. θα διατεθεί στον
ανάδοχο σε πλήρως επεξεργάσιμη μορφή.
o

Σχεδιασμός εικαστικής προσέγγισης του ιστοτόπου ώστε να ανταποκρίνεται στο
ύφος και το χαρακτήρα της Ε.Σ.Δι. και να προτρέπει τους επισκέπτες να
επισκεφθούν τον ιστοτόπο.

o

ο σχεδιασμός πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του «δυναμικά προσαρμοσμένου
σχεδιασμού» (responsive design) ώστε το περιεχόμενο να εμφανίζεται άψογα σε
οποιαδήποτε συσκευή (pc, laptops, tablets, smartphones). Ο όρος 'responsive
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design' σημαίνει ότι η ιστοσελίδα προσαρμόζεται δυναμικά στην οθόνη που
εμφανίζεται ως προς όλα τα στοιχεία της, όπως το layout, το μέγεθος των
γραμματοσειρών, τις εικόνες και το περιεχόμενο.
o

Σημείο για την κατάλληλη τοποθέτηση των Logo του επιχειρησιακού
προγράμματος καθώς και των Logo Ευρωπαίων συνεργατών και προγραμμάτων
χρηματοδότησης.

o

Γραφιστικά για τα button πρόσβασης στα υποσυστήματα της Ε.Σ.Δι.

6. Δημιουργία υψηλής ποιότητας βίντεο χρονικής διάρκειας μέχρι 5 λεπτών που θα
παρουσιάζει την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και θα περιγράφει το σύνολο των
εκπαιδευτικών δράσεων. Για τη δημιουργία του βίντεο ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα
δικά του μέσα και θα ακολουθήσει τους κανόνες σχεδιασμού που προσδιορισθούν στο
στάδιο της μελέτης εφαρμογής. Μετάπτωση περιεχομένου υφιστάμενης ιστοσελίδας.
o

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει από την υφιστάμενη σελίδα το
περιεχόμενο, να το επεξεργαστεί με τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής και να το
δημοσιεύσει με νέο περιεχόμενο στη νέα ιστοσελίδα.

7. Απαιτήσεις ασφαλείας
o

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

o

τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ),

o

τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices),

8. Εγγύηση καλής λειτουργίας και αναβάθμισης περιεχόμενο για τουλάχιστον 3 χρόνια
6.1.1

CMS περιβάλλον

Η διαχείριση του περιεχομένου της Πύλης πρέπει να γίνεται μέσα από τη χρήση ολοκληρωμένου,
απόλυτα σταθερού και αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), που να
εξασφαλίζει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα:


Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση
ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν:
o

Την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου των εφαρμογών της
Διαδικτυακής Πύλης και των υποσυστημάτων της.
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o

Την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και
αρχιτεκτονική τους.



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



Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ
κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του
δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του.



Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων, που θα αποτελέσουν
διακριτά τμήματα της Διαδικτυακής Πύλης, σε ένα ενιαίο web-based διαχειριστικό περιβάλλον, το οποίο θα αποτελεί το βασικό «χώρο εργασίας», με στόχο τα εξής:
o

Επίτευξη ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών μεταξύ των λειτουργικών
χαρακτηριστικών και υποσυστημάτων.

o

Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές
χρηστών με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της Πύλης.



Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των
λειτουργικών χαρακτηριστικών και την ευκολία εκμάθησής τους.



Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη
απόδοση της Διαδικτυακής Πύλης.



Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από ενσωματωμένο editor
(WYSIWYG) και να υποστηρίζονται διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων,
στοιχείων φορμών, κλπ.).



Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διαχείριση πολλαπλών εκδόσεων για κάθε κατηγορία
περιεχομένου.



Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε νέα και
ανακοινώσεις. Η διαχείριση των νέων/ανακοινώσεων θα πρέπει να γίνεται από ένα
κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής ή τροποποίησης/διαγραφής των υπαρχόντων,
ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας RSS feed.



Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης εικαστικών προτύπων / του look & feel
της Πύλης (themes, templates, styles).



Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δημιουργία και διαχείριση καταλόγων δεδομένων, με
δυναμικό και ευέλικτο τρόπο.
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Θα πρέπει να υποστηρίζεται λειτουργία αναβαθμισμένης αναζήτησης.

Ειδικότερα, για τα σημαντικότερα εκ των ανωτέρω τεχνικών χαρακτηριστικών του Συστήματος
Διαχείρισης Περιεχομένου, θα πρέπει να υποστηρίζονται αναλυτικότερα κατ’ ελάχιστον οι εξής
λειτουργικές δυνατότητες:
Διαχείριση μέσω Web
Όλη η διαχείριση της πύλης θα πρέπει να γίνεται με την χρήση ενός web περιβάλλοντος, έτσι ώστε
η διαχείριση τόσο του περιεχομένου, όσο και των λειτουργιών της πύλης να μπορεί να διεξαχθεί
από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Δεν θα πρέπει να απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε εξειδικευμένου λογισμικού στους
σταθμούς εργασίας των διαχειριστών του συστήματος, παρά μόνο ένας προσωπικός υπολογιστής
(PC) με σύνδεση Internet και έναν κοινό web browser.
Διαχείριση σελίδων
Το CMS θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο και οικείο για τους χρήστες του περιβάλλον εργασίας,
μέσα από το οποίο οι διαχειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν δυναμικά το περιεχόμενο των
υφιστάμενων σελίδων, καθώς και να δημιουργούν νέες σελίδες, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.
Οι διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν τις νέες σελίδες ή να
ενημερώσουν τις υπάρχουσες με απλό και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
γνώση προγραμματισμού.
Η διαχείριση των σελίδων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει:


Δενδρική απεικόνιση της δομής της Διαδικτυακής πύλης.



Εύκολη και γρήγορη τροποποίηση της δομής της (menu, sub-menu).



Περιεχόμενο σε απεριόριστο αριθμό γλωσσών.



Ανεξάρτητη δομή σελίδων ή κατοπτρική δομή μεταξύ γλωσσών.



Εύχρηστο HTML Editor του τύπου WYSIWYG (What You See Is What You Get).



Δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας.

6.1.2

User Interface Design

Ο δημιουργικός σχεδιασμός θα αποσκοπεί τόσο στην ελκυστική εικαστική παρουσίαση του
περιεχομένου, ώστε οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίζουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει
εύκολα και γρήγορα, όσο και στην ευχρηστία της Διαδικτυακής Πύλης, ώστε να ολοκληρώνουν τις
ενέργειες που απαιτούνται για τη χρήση του με τον πλέον απλό και λειτουργικό τρόπο.
Η δημιουργική προσέγγιση θα πρέπει να περιλαμβάνει:
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Χρήση των τελευταίων τεχνολογιών web για την κατασκευή ενός state-of-the-art εικαστικού
look & feel



Εμφανής δομή, ιεράρχηση πληροφορίας και πλοήγηση.



Αυστηρή συμβατότητα κατ’ ελάχιστον με την κοινότερη ανάλυση οθόνης των χρηστών
Internet στην Ελλάδα και το εξωτερικό (1024x768).



Φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός με περιορισμούς τύπου KByte/σελίδα ώστε να μην
αυξηθεί ο όγκος τους και να μπορούν να ολοκληρώνονται σε αποδεκτό χρόνο από μια μέση
Ευρωπαϊκή ταχύτητα σύνδεσης στο Internet.



Η πύλη θα μπορεί να προσφέρει περιεχόμενο σε μια πλειάδα πολυμεσικών μορφών
(multimedia format).

6.1.3

Database

Η βάση δεδομένων θα είναι Mysql και ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τις
διαδικασίες και τα εργαλεία που θα εφαρμόσει για το Backup/Restore της ιστοσελίδας.
6.1.4

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της νέας ιστοσελίδας της Ε.Σ.Δι. θα βασιστεί στο υφιστάμενο περιεχόμενο ενώ για
το περιεχόμενο των νέων υποσυστημάτων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Ε.Σ.Δι. θα διαθέσουν το
αντίστοιχο περιεχόμενο. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει στη προσφορά του
το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα συνεργαστεί με την αναθέτουσα αρχή για τον
προσδιορισμό του περιεχομένου του website. Επίσης, στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι ο
έλεγχος των κειμένων πριν αυτά δημοσιευτούν.
6.1.5

SEO

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν με σαφήνεια τις ενέργειες που θα
ενσωματώσουν στην ιστοσελίδα καθώς και τους παράγοντες στο περιβάλλον αυτής ώστε η σελίδα
να έχει τη βέλτιστη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης.
6.1.6

Hosting

6.1.6.1 Data Center
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει το DataCenter που θα φιλοξενηθεί η
Ιστοσελίδα για τρία (3) χρόνια μετά την οριστική παραλαβή του από την Ε.Σ.Δι.. Στα πλαίσια του
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έργου θα αξιολογηθούν οι διαδικασίες και μεθοδολογία που θα εφαρμόσει ο ανάδοχος για τη
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και τα πιστοποιητικά ασφαλείας (ISO 27001) του
DataCenter.
6.1.7

Ασφάλεια

Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει:
 την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών,
 την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων.
Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος
πρέπει να λάβει υπόψη του:


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



τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices),

Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα πρέπει να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της
υλοποίησης του έργου της Διαδικτυακής Πύλης. Στο σύνολό της, η Διαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να
υποστηρίζει

σύστημα

ασφάλειας

που

θα

λαμβάνει

υπόψη

ομάδες

χρηστών

με

διαφορετικά/διαβαθμισμένα δικαιώματα, όσον αφορά στη διαχείριση του περιεχομένου, στη
συμπεριφορά τους κατά την πλοήγηση, αλλά και στη διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας
της Διαδικτυακής Πύλης.
6.1.8

Ομάδα έργου

Κατά το στάδιο της υποβολής της τεχνικής τους προσφοράς οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
συμπεριλάβουν στη προσφορά τους τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά (προγραμματιστές,
γραφίστες/web designers) και την εμπειρία των στελεχών της ομάδας έργου που θα απασχοληθεί
στο έργο.
6.1.9 Πολυκαναλική προσέγγιση
Η προσέγγιση των χρηστών μέσα από πολλά κανάλια είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί το
βέλτιστο αποτέλεσμα. Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας πρέπει να γίνει με γνώμονα την ευχρηστία από
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC), από φορητές συσκευές όπως Smartphones και υπολογιστές
τύπου Tablet. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του «δυναμικά
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προσαρμοσμένου σχεδιασμού» (responsive design) ώστε το περιεχόμενο να εμφανίζεται άψογα
σε οποιαδήποτε συσκευή (pc, laptops, tablets, smartphones).
Εξαιρετικής σημασίας είναι και η υιοθέτηση των κανόνων και αρχών του του «Σχεδιάζοντας για
Όλους» και συγκεκριμένα του προτύπου WAI/WCAG (Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Ιστό
(Web Accessibility Initiative, WAI) της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web
Consortium - W3C) για την υποστήριξη των οδηγιών WCAG 2.0).
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7. Υπηρεσίες Υποέργων
7.1

Υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής

Στα πλαίσια της Φάσης 1 του έργου, θα πραγματοποιηθεί η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής
των Lot A, B, Γ και Δ η οποία θα παραδοθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης
και του τελευταίου υποέργου σε υποψήφιο ανάδοχο. Στη μελέτη εφαρμογή συμμετέχουν οι
ανάδοχοι και των Lot Α, Β,Γ και Δ.
Η Μελέτη Εφαρμογής θα συνιστά τον «οδηγό υλοποίησης» και τη βάση αναφοράς για την
παρακολούθηση της προόδου των εργασιών και όλων των επί μέρους δραστηριοτήτων καθ’ όλη
τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου. Η Μελέτη Εφαρμογής δύναται να διαφοροποιηθεί κατά την
εκτέλεση του έργου μετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Το παραδοτέο της Μελέτης Εφαρμογή είναι η Έκθεση με τίτλο «Οριστική Μελέτη Εφαρμογής».

7.2

Υπηρεσίες παραμετροποίησης Moodle και Λογισμικού Εισαγωγικού

Διαγωνισμού
Στα πλαίσια του τμήματος Lot B κρίνεται απαραίτητη και η παραμετροποίηση του e-learning που
χρησιμοποιεί η Ε.Σ.Δι καθώς και του Λογισμικού Εισαγωγικού Διαγωνισμού . Συγκεκριμένα τα
συστήματα θα πρέπει να παραμετροποιηθούν ώστε να διασυνδεθούν με το λογισμικό
γραμματείας για τη λήψη των στοιχείων των σπουδαστών κάθε σειράς, των αιθουσών και των
διδασκόντων. Τα οριστικά στοιχεία που θα λαμβάνει το πρόγραμμα του Moodle από το λογισμικό
γραμματείας θα οριστικοποιηθούν κατά τη μελέτη εφαρμογής.

7.3

Δράσεις δημοσιότητας

Οι υπηρεσίες Δράσεων Δημοσιότητας θα έχουν ως στόχο τη διάχυση των ωφελειών του Έργου και
την προώθηση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του στο σύνολο των εμπλεκόμενων.
Πιο συγκεκριμένα οι Δράσεις Δημοσιότητας που αφορούν το τμήμα Lot B, θα πρέπει να
περιλαμβάνουν:


Δύο (2) ημερίδες ενημέρωσης στην έδρα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Μία
ημερίδα θα αφορά τις νέες υπηρεσίες που θα απολαμβάνουν οι σπουδαστές της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και μια (1) ημερίδα θα αφορούν τις υπηρεσίες που θα
απολαμβάνουν οι επιμορφούμενοι της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
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500 τετρασέλιδα φυλλάδια Α5 περιγραφής του τρόπου εγγραφής στη Βάση Δεδομένων
Διδασκόντων και Εισηγητών, της υποβολής αιτήματος εισήγησης και για την εγγραφή σε
σεμινάριο. Οι υπηρεσίες Δράσεων Δημοσιότητας του έργου, θα γίνουν σύμφωνα με το
«Σχέδιο Δράσεων Προβολής» που θα εκπονηθεί κατά την διάρκεια της Φάσης 1: «Μελέτη
Εφαρμογής» και θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της Φάσης 7 «Δημοσιότητα και Διοίκηση του
Έργου» του έργου.

Για την προβολή του έργου θα κατατεθεί κατά τη Φάση 1 του έργου αναλυτικό, «Σχέδιο Δράσεων
Δημοσιότητας», το οποίο θα εξειδικεύσει τις προτεινόμενες δράσεις, τον προγραμματισμό των
Ημερίδων, τα ΜΜΕ που θα επιλεγούν για τις καταχωρήσεις και τον προγραμματισμό και
οργάνωση του συνόλου των δράσεων.
Παράλληλα, για το τμήμα Lot Δ οι Δράσεις Δημοσιότητας θα περιλαμβάνουν:


Ένα (1) βίντεο διάρκειας πέντε (5) λεπτών στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα που το
περιεχόμενο του θα παρουσιάζει το σκοπό λειτουργίας της Ε.Σ.Δι, τις εκπαιδευτικές δράσεις
της Ε.Σ.Δι., το δίκτυο συνεργαζόμενων οργανισμών και τις πηγές χρηματοδότησης της.



Παρουσίαση σε PPT στα Αγγλικά κα Ελληνικά που το περιεχόμενο της θα παρουσιάζει το
σκοπό λειτουργίας της Ε.Σ.Δι, τις εκπαιδευτικές δράσεις της Ε.Σ.Δι., το δίκτυο
συνεργαζόμενων οργανισμών και τις πηγές χρηματοδότησης της.

7.4

Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι να εκπαιδευτούν τα Στελέχη της Ε.Σ.Δι. καθώς επίσης
και οι σπουδαστές, οι διδάσκοντες και οι επιμορφούμενοι. Επίσης, εκπαιδευτικές δράσεις θα
γίνουν για την εκπαίδευση δικαστικών λειτουργών που συμμετέχουν στα σεμινάρια που
διοργανώνει η σχολή. Μέρος των παραδοτέων της εκπαίδευσης είναι και η δημιουργία του
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό θα περιλαμβάνει:
 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης που θα καλύπτει
το σύνολο των υποσυστημάτων του έργου, συγκεκριμένα:
o

Εγχειρίδιο χρήστη (Lot A, B, Γ και Δ): Το εγχειρίδιο χρήστη περιλαμβάνει τη περιγραφή
των εργασιών που πραγματοποιούνται για κάθε θέση εργασίας υπαλλήλου της Ε.Σ.Δι.
από το αντίστοιχο λογισμικό έτσι ώστε να είναι εύκολη η προσαρμογή στις απαιτήσεις
λειτουργίας από κάθε νέο υπάλληλο της Ε.Σ.Δι. Στο εγχειρίδιο θα περιλαμβάνονται
print screens τού λογισμικού και δείκτες περιγραφής κάθε εργαλείου των εφαρμογών
και των λογισμικών που θα προμηθευτεί η Ε.Σ.Δι.
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o

Εκπαιδευτικά βίντεο (Lot B): Οι ανάδοχοι θα πρέπει να παραδώσουν στην αναθέτουσα
αρχή εκπαιδευτικά βίντεο των εφαρμογών και των λογισμικών που θα προμηθευτεί η
Ε.Σ.Δι. Συγκεκριμένα για τα παρακάτω παραδοτέα θα δημιουργηθούν video που θα
περιγράφουν με σαφήνεια τον τρόπο εγγραφής στην υπηρεσία και τον τρόπο
λειτουργίας και χρήσης τού λογισμικού. Τα Video θα ανέβουν στο λογισμικό του
Moodle και θα είναι προσβάσιμα από τους χρήστες αυτού.

o

Εγχειρίδια τεχνικής χρήση (Lot Γ): Τα εγχειρίδια τεχνικής χρήσης αφορούν τα υποέργα
που περιλαμβάνουν και εξοπλισμό. Στα εγχειρίδια τεχνικής χρήσης θα αποτυπώνεται η
τοπολογία του συστήματος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, τα βήματα για
την επανεκκίνηση των συστημάτων και των διαδικασιών ελέγχου καλής λειτουργίας.



Πρακτική παρακολούθηση και συμβουλευτική εκπαιδευόμενων κατά την αρχικοποίηση (Lot B
και Γ).



Δύο παρουσιάσεις στους σπουδαστές της τρέχουσας κατά την περίοδο υλοποίησης του
έργου, εκπαιδευτικής σειράς για τη παρουσίαση τού λογισμικού Γραμματείας (Lot B).



Εκπαίδευση κατόπιν ραντεβού των διδασκόντων της Ε.Σ.Δι. στο λογισμικό Γραμματείας. Οι
συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται είτε μέσω Skype είτε στη έδρα της Ε.Σ.Δι. (Lot B).



15λέπτη παρουσίαση του αναδόχου του Lot B σε τουλάχιστον 8 σεμινάρια που θα υλοποιήσει
η Ε.Σ.Δι τα έτη 2020 και 2021 στην έδρα της στη Θεσσαλονίκη καθώς και υποστήριξη στα
διαλλείματα των σεμιναρίων αυτών στην εγγραφή στη Β.Δ. των Δικαστικών Λειτουργών και
Εισηγητών.



Εκπαίδευση των διαχειριστών όλων των Υποσυστημάτων της Ε.Σ.Δι. (Lot A, B, Γ και Δ ).



Εκπαίδευση στο τρόπο λειτουργίας του CMS του Lot Δ και ειδικότερα στο τρόπο ανανέωσης
του περιεχομένου κειμένου και φωτογραφιών καθώς και άλλων λειτουργιών που θα κριθούν
αναγκαίες.



Εκπαίδευση των χρηστών των συστημάτων του Lot Γ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι όλων των Lot θα πρέπει, κατά το σχηματισμό της ομάδας έργου που θα
προτείνουν στην τεχνική τους προφορά να προβλέψουν και τους αντίστοιχους ρόλους για τη
κάλυψη των απαιτήσεων εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χακτηριστικά των
εκπαιδευόμενων υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών.
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7.5

Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας

Η πιλοτική λειτουργία συστημάτων Lot A,B και Γ θα διαρκέσει πέντε μήνες. Σε αυτό το χρονικό
διάστημα οι ανάδοχοι θα προσφέρουν τις παρακάτω υπηρεσίες:


Έλεγχος ορθότητας εκτέλεσης των λειτουργιών του συστήματος και όλων των ενοτήτων του
που θα αναπτυχθούν και θα εγκατασταθούν στη διάρκεια των προηγούμενων Φάσεων.



Συλλογή παρατηρήσεων χρηστών και πραγματοποίηση των απαραίτητων βελτιώσεων και
διορθώσεων.



Ανταπόκριση εντός δύο ωρών από την καταχώρηση του αιτήματος.



Επιτόπια παρουσία του αρμόδιου μηχανικού/τεχνικού/αναλυτή την επόμενη εργάσιμη μέρα
της κατάθεσης του ηλεκτρονικού αιτήματος (email) για τον προσδιορισμό του προβλήματος
και τον καθορισμό των ενεργειών διόρθωσης.



Επίλυση προβλημάτων που υποσυστημάτων καθώς και προβλημάτων διαλειτουργικότητας
μεταξύ των συστημάτων.



Παράδοση τελικής έκδοσης εφαρμογών του Έργου και θέση τους σε πλήρη παραγωγική
λειτουργία.

7.6

Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης

Η Περίοδος Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» των νέων υποσυστημάτων έχει έναρξη την οριστική
παραλαβή του Έργου και χρονική διάρκεια ένα (1) έτος.
Οι ανάδοχοι των

Lot A και Lot B υποχρεούνται να παρέχουν Υπηρεσίες Εγγύησης του

προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών και του βασικού λογισμικού καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εγγύησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα παρακάτω:


Υπεύθυνο Τεχνικού Υποστήριξης (Service Desk Agent)



Έλεγχος συστήματος για πιθανά προβλήματα λειτουργίας.



Οργάνωση και λειτουργία Helpdesk για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος.



Καταγραφή προβλημάτων και διορθώσεων στο Helpdesk.



Πρόσβαση των χρηστών στο Γραφείο Υποστήριξης (HelpDesk) του Αναδόχου μέσω
τηλεφώνου, email, fax, ή web.



Απόκριση στα αιτήματα της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή πληροφοριών, διόρθωση
σφαλμάτων ή επίλυση προβλημάτων.
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Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing). Ο χρόνος
αποκατάστασης των σφαλμάτων αυτών είναι κατά το μέγιστο 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες
από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης (μέσω τηλεφώνου, email, fax). H αποκατάσταση
είναι δυνατόν να επιτελείται είτε με λήψη οδηγιών από μακριά (μέσω τηλεφώνου, email, fax
ή web) είτε με επί τόπου επίσκεψη των στελεχών του Αναδόχου στους χώρους εγκατάστασης
των εφαρμογών.



Διόρθωση κρίσιμων προβλημάτων και λαθών στο σύνολο του συστήματος.



Συλλογή παρατηρήσεων χρηστών και πραγματοποίηση των απαραίτητων βελτιώσεων και
διορθώσεων.



Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη, εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του προσφερόμενου
λογισμικού εφαρμογών (releases & new versions) όταν αυτές είναι εμπορικά διαθέσιμες από
τον Ανάδοχο.



Αναβαθμίσεις του λογισμικού Μισθοδοσίας και Λογιστικής και προκύπτουν ύστερα από τη
μεταβολή της υφιστάμενης Εθνικής Νομοθεσίας.

Ο Ανάδοχος του Lot Γ υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης του
Λογισμικού και του Εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2)
χρόνια μετά την οριστικά παραλαβή του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εγγύησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα παρακάτω:


Έλεγχος συστήματος για πιθανά προβλήματα λειτουργίας



Απόκριση στα αιτήματα της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή πληροφοριών, διόρθωση
σφαλμάτων ή επίλυση προβλημάτων.



Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing). Ο χρόνος
αποκατάστασης των σφαλμάτων αυτών είναι κατά το μέγιστο 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες
από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης (μέσω τηλεφώνου, email, fax). H αποκατάσταση
είναι δυνατόν να επιτελείται είτε με λήψη οδηγιών από μακριά (μέσω τηλεφώνου, email, fax
ή web) είτε με επί τόπου επίσκεψη των στελεχών του Αναδόχου στους χώρους εγκατάστασης
των εφαρμογών.



Διόρθωση σφαλμάτων κακής λειτουργίας του εξοπλισμού.



Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει
τον εξοπλισμό διασφαλίζοντας τη καλή λειτουργία του συστήματος.
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Ο Ανάδοχος του Lot Δ υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης, Περιεχομένου και Hosting
για τρία (3) χρόνια μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή. Πιο
συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εγγύησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα παρακάτω:


Έλεγχος συστήματος για πιθανά προβλήματα λειτουργίας



Οργάνωση και λειτουργία Helpdesk για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος



Καταγραφή προβλημάτων και διορθώσεων στο Helpdesk



Πρόσβαση των χρηστών στο Γραφείο Υποστήριξης (HelpDesk) του Αναδόχου μέσω
τηλεφώνου, email, fax, ή web



Απόκριση στα αιτήματα της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή πληροφοριών, διόρθωση
σφαλμάτων ή επίλυση προβλημάτων



Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing). Ο χρόνος
αποκατάστασης των σφαλμάτων αυτών είναι κατά το μέγιστο 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες
από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης (μέσω τηλεφώνου, email, fax). H αποκατάσταση
είναι δυνατόν να επιτελείται είτε με λήψη οδηγιών από μακριά (μέσω τηλεφώνου, email, fax
ή web) είτε με επί τόπου επίσκεψη των στελεχών του Αναδόχου στους χώρους εγκατάστασης
των εφαρμογών.



Αναβάθμιση Περιεχομένου Ιστοσελίδας κατόπιν ενημέρωσης από αρμόδιο υπάλληλο της
Ε.Σ.Δι.



7.7

Hosting του Website.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου

Οι ανάδοχοι είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Αυτό περιλαμβάνει
τη συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του έργου, την υλοποίηση του ή των υποέργων που έχουν
αναλάβει και τον συντονισμό για την εξασφάλιση της ομαλής συνεργασίας με τους αναδόχους των
υπόλοιπων υποέργων.
Κάθε ανάδοχος των αντίστοιχων τμημάτων Α, Β, Γ και Δ θα ορίσουν τον Υπεύθυνο έργου. Οι
υπεύθυνοι των Lot A, B και Γ θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε όλη τη διάρκεια των δεκαέξι μηνών
της παρούσας φάσης και μέχρι την παράδοση των Π.6.1 και Π.6.2 παραδοτέων ενώ αντίστοιχα ο
υπεύθυνος του Lot Δ θα πρέπει να είναι διαθέσιμος μέχρι και την ολοκλήρωση του παραδοτέου
του Π.5.1, Π.5.2, Π.5.3.
Ο Υπεύθυνος θα έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
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καθορισμό του σχεδίου εργασιών και των κρίσιμων σημείων ώστε να διασφαλιστεί η
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έγκαιρη υλοποίηση των επιμέρους
δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβαση



συνολική ευθύνη για την παράδοση των αποτελεσμάτων (παραδοτέα, παρεχόμενες
υπηρεσίες) της Σύμβασης,



προετοιμασία των Εκθέσεων Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου, Προόδου (μηνιαίες εκθέσεις)
και Ολοκλήρωσης, με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί,



συντονισμός των εμπειρογνωμόνων του αναδόχου που εκπροσωπούν και που θα συμμετέχει
στην υλοποίηση του έργου,



διατήρηση στενής και μόνιμης συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και τον Αρμόδιο
Διαχειριστή Έργου αυτής και ενημέρωσή της για την πρόοδο υλοποίησης, τις εργασίες που
έχουν πραγματοποιηθεί και τις λύσεις ή επιλογές που έχουν υιοθετηθεί.
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8. Παραδοτέα – Διαδικασία Παραλαβής
8.1

Παραδοτέα

Α/Α

Τίτλος Παραδοτέων

LOTA

1

Μελέτη Εφαρμογής

√

√

2

Νέες Άδειες Χρήσης Λογισμικού

√

√

3

Αναφορά ενεργειών αρχικοποίησης,
παραμετροποίησης και διασύνδεσης
υποσυστημάτων

√

√

4

Εκπαίδευση στα Λογισμικά
(Παρουσιολόγια εκπαιδεύσεων χρηστών,
Εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών και
συστημάτων)

√

5

Παρουσιολόγια εκπαιδεύσεων χρηστών,
Εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών και
συστημάτων, Εκπαιδευτικά βίντεο.

6

Άδειες χρήσης λογισμικού και
εξοπλισμού

√

7

Ψηφιοποιημένα αρχεία, Ψηφιοποίηση
και Τεκμηρίωση Αρχείων

√

8

Παρουσιολόγια εκπαιδεύσεων χρηστών,
Τεχνικά εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών
και συστημάτων

√

9

Σχέδια Ηλεκτρολογικών Υποδομών και
Δικτυώσεων

√

10

Ιστοσελίδα Ε.Σ.Δι.

√

11

Βίντεο παρουσιάσεων Ε.Σ.Δι.

√

12

Μηνιαίες εκθέσεις προόδου και έκθεση
ολοκλήρωσης

LOT Γ
√

LOΤ Δ
√

√

√

√
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9. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου
Ακολουθεί συνοπτικό χρονοδιάγραμμα και περιγραφή των ελαχίστων διακριτών φάσεων
υλοποίησης με στόχο την παράδοση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Στη
περιγραφή των φάσεων υπάρχουν πίνακες όπου ορίζουν τα ελάχιστα ζητούμενα παραδοτέα και
τα χρονικά περιθώρια παράδοσης τους. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να
συμμορφωθούν πλήρως με τις χρονικές απαιτήσεις και τα ζητούμενα παραδοτέα.

9.1

Πρώτη Φάση

Φάση

Πρώτη

Τίτλος

Μελέτη Εφαρμογής

Διάρκεια

3 Μήνες

Μήνας Έναρξης

1

Στόχοι

Βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης Φάσης είναι:

Μήνας Λήξης

3



η οριστικοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του προς ανάπτυξη έργου
και



η οριστικοποίηση του πλάνου υλοποίησης του έργου.



η οριστικοποίηση της μεθοδολογίας διασύνδεσης των υποσυστημάτων των
Lot.



η οριστικοποίηση του σχεδίου δράσεων προβολής του έργου.

Στη φάση συμμετέχουν οι ανάδοχοι των Lot A, B, Γ και Δ όπου είναι
υποχρεωμένοι να συνεργαστούν με σκοπό την σύνταξη μιας ολοκληρωμένης
μελέτης που καλύπτει με σαφήνεια ενεργειών, ρόλων και χρόνου τα παραδοτέα
του έργου. Για το σκοπό αυτό οι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέσουν προσωπικό με
κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία στην υλοποίηση και διασύνδεση
πληροφοριακών συστημάτων.
Περιγραφή

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Φάσης θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω
εργασίες:


Η καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης.



Ο προσδιορισμός των υποδομών (Servers, Δίκτυο
εγκατασταθούν τα υποσυστήματα.



Η δημιουργία του Work Breakdown Structure του έργου.



Ο προσδιορισμός των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση του
έργου, η σειρά και χρόνος διεκπεραίωσης τους.



Τα δικαιωμάτων χρήσης που θα χρειαστούν οι ανάδοχοι.
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Η ανάλυση απαιτήσεων χρηστών και καθορισμό σεναρίων χρήσης.



Ο καθορισμός των βάσεων δεδομένων καθώς και των ενδιάμεσων βάσεων
επικοινωνίας μεταξύ των υποσυστημάτων.



Η ανάλυση και καθορισμός των διαδικασιών που θα ενσωματωθούν στο
σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.



Η ανάλυση και σχεδιασμός σημασιολογικής διαλειτουργικότητας σε επίπεδο
δεδομένων υποσυστημάτων.



Τα μοντέλα αξιολόγησης επίτευξης της ζητούμενης διαλειτουργικότητας.



Ο προσδιορισμός της τελικής αρχιτεκτονικής του συστήματος.



Ο σχεδιασμός του χρονοπρογράμματος του έργου.



Ο καθορισμός των milestones και των ενεργειών που εμπεριέχουν ρίσκο.



Το σχέδιο δράσεων προβολής του έργου.



Η οριστικοποίηση του Πλάνου Υλοποίησης Έργου

Επισημαίνεται, ότι κατά τη διάρκεια της παρούσας Φάσης, το αντικείμενο της
σύμβασης θα παραμείνει αναλλοίωτο και δε δύναται η Μελέτη Εφαρμογής να
τροποποιήσει το φυσικό αντικείμενο του Έργου όπως αποτυπώνεται στην
παρούσα διακήρυξη.
Παραδοτέο Παραδοτέο προϊόν της παρούσας Φάσης αποτελεί:


Π1.1: Μελέτη Εφαρμογής
o Π.1.1.1. Τεχνική μελέτη υλοποίησης του έργου
o Π.1.1.2. Πλάνο υλοποίησης του έργου
o Π.1.1.3 Σχέδιο δράσεων προβολής του έργου

9.2

Δεύτερη Φάση

Φάση

Δεύτερη

Τίτλος

Παραμετροποίηση των υποσυστημάτων του
Lot A

Διάρκεια

4 μήνες

Μήνας Έναρξης

4

Στόχοι

Βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης Φάσης του Έργου αποτελούν:

Μήνας Λήξης

7



η παραμετροποίηση των υποσυστημάτων και διασύνδεση με περιφερειακά
συστήματα.



η θέση σε λειτουργία προς καθημερινή χρήση των λογισμικών.
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Περιγραφή

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Φάσης θα πραγματοποιηθεί η παραμετροποίηση
των υφιστάμενων λογισμικών που χρησιμοποιεί η Ε.Σ.Δι. και η διασύνδεση τους
με τα νέα λογισμικά του Lot B. Παράλληλα, θα σχεδιαστούν σενάρια ελέγχου και
αποδοχής συστήματος για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας τους πριν την
παράδοση τους στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ειδικότερα, ο σχεδιασμός του Έργου περιλαμβάνει τα εξής:


Παραμετροποίηση των υφιστάμενων λογισμικών,



Σχεδιασμός και ανάπτυξη των πινάκων και της δομής των βάσεων
δεδομένων των υφιστάμενων λογισμικών για τη διασύνδεση τους με τα
λογισμικά του Lot B.



Το σχεδιασμό σεναρίων ελέγχου και αποδοχής από τους χρήστες.

Εκπαίδευση Χρηστών


Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης
που θα καλύπτει το σύνολο των υποσυστημάτων του έργου, συγκεκριμένα:
o

Εγχειρίδιο χρήστη: Το εγχειρίδιο χρήστη περιλαμβάνει τη περιγραφή
των εργασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε θέση εργασίας από το
αντίστοιχο λογισμικό έτσι ώστε να είναι εύκολη η προσαρμογή στις
απαιτήσεις λειτουργίας από κάθε νέο υπάλληλο της Ε.Σ.Δι. Στο
εγχειρίδιο θα περιλαμβάνονται print screens του λογισμικού και
δείκτες περιγραφής κάθε εργαλείου των εφαρμογών και των
λογισμικών που θα προμηθευτεί η Ε.Σ.Δι.

Παραδοτέο Παραδοτέα της Φάσης θα αποτελέσουν:


Π.2.1: Νέες άδειες λογισμικού:
o Λογισμικού Διαχείρισης Έργου
o Λογισμικού Λογιστικής
o Λογισμικού Μισθοδοσίας



Π.2.2: Αναφορά ενεργειών
διασύνδεσης υποσυστημάτων



Π.2.3: Εκπαίδευση στα Λογισμικά

αρχικοποίησης,

o Παρουσιολόγια εκπαιδεύσεων χρηστών
o Εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών και συστημάτων.
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9.3 Τρίτη Φάση
Φάση

Τρίτη

Τίτλος

Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση των
υποσυστημάτων του Lot B

Διάρκεια

10 μήνες

Μήνας Έναρξης

4

Στόχοι

Βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης Φάσης του Έργου αποτελούν:
 η εγκατάσταση των αδειών χρήσης των έτοιμων λογισμικών.
 η ανάπτυξη/Εγκατάσταση λογισμικού γραμματείας.
 η αρχικοποίηση Λογισμικών
 η παραμετροποίηση Υφιστάμενων Λογισμικών και Διασύνδεση νέων.
 η θέση σε λειτουργία προς καθημερινή χρήση των λογισμικών.
 η εκπαίδευση των χρηστών.

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Φάσης θα πραγματοποιηθεί οι παρακάτω
ενέργειες:
Εγκατάσταση Έτοιμων Λογισμικών
 Εγκατάσταση τον δεύτερο μήνα του έργου των αδειών χρήσης των
Λογισμικών των Οδοιπορικών, της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, της
Διαχείρισης Αποθήκης και του Λογισμικού των Προμηθειών και Συμβάσεων.
Ανάπτυξη/Εγκατάσταση Λογισμικών
 Ανάπτυξη Λογισμικού Γραμματείας
Αρχικοποίηση Λογισμικών
 Καταχώρηση στη Βάση Δεδομένων Διδασκόντων και Εισηγητών του
Λογισμικού Γραμματείας των υφιστάμενων αιτήσεων που διαθέτει η Ε.Σ.Δι.
Ο αριθμός των υφιστάμενων αιτήσεων είναι περίπου 200 και κάθε αίτηση
περιέχει 2 σελίδες και το βιογραφικό.
 Καταχώρηση στο Υποσύστημα της Γραμματείας των Σεμιναρίων που
υλοποιήθηκαν το 2019.
 Καταχώρηση στο λογισμικό Γραμματείας των στοιχείων της τρέχουσας
εκπαιδευτικής σειράς.
 Καταχώρηση στο Υποσύστημα Διαχείρισης Έργων τα στοιχεία της τρέχουσας
πράξης.
 Το σχεδιασμό σεναρίων ελέγχου και αποδοχής από τους χρήστες.
Παραμετροποίηση και Διασύνδεση Υφιστάμενων και Νέων Λογισμικών
 Παραμετροποίηση συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.
 Παραμετροποίηση συστήματος Moodle.
 Παραμετροποίηση Λογισμικού Εισαγωγικού Διαγωνισμού
 Διασύνδεση Λογισμικού Γραμματείας με το Λογισμικό της Μισθοδοσίας, της
ΗΔΕ, και των υποσυστημάτων του Lot Γ..
Εκπαίδευση Χρηστών

197

Μήνας Λήξης

13

20PROC007582735 2020-11-03


Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης
που θα καλύπτει το σύνολο των υποσυστημάτων του έργου, συγκεκριμένα:
o Εγχειρίδιο χρήστη: Το εγχειρίδιο χρήστη περιλαμβάνει τη περιγραφή των
εργασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε θέση εργασίας από το
αντίστοιχο λογισμικό έτσι ώστε να είναι εύκολη η προσαρμογή στις
απαιτήσεις λειτουργίας από κάθε νέο υπάλληλο της Ε.Σ.Δι. Στο εγχειρίδιο
θα περιλαμβάνονται print screens του λογισμικού και δείκτες περιγραφής
κάθε εργαλείου των εφαρμογών και των λογισμικών που θα προμηθευτεί
η Ε.Σ.Δι.
o Εκπαιδευτικά βίντεο: Οι ανάδοχοι θα πρέπει να παραδώσουν στην
αναθέτουσα αρχή εκπαιδευτικά βίντεο του λογισμικού γραμματείας που
αφορά την εγγραφή σε σεμινάρια της Ε.Σ.Δι. και στη Βάση Δεδομένων.
 Δύο παρουσιάσεις στους σπουδαστές της τρέχουσας εκπαιδευτικής σειράς
για τη παρουσίαση του λογισμικού Γραμματείας.
 Εκπαίδευση κατόπιν ραντεβού των διδασκόντων της Ε.Σ.Δι. του Λογισμικού
Γραμματείας.
 15λέπτη παρουσίαση σε τουλάχιστον 8 σεμινάρια που θα υλοποιήσει η
Ε.Σ.Δι το έτος 2021 καθώς και υποστήριξη στα διαλλείματα των σεμιναρίων
αυτών στην εγγραφή στο Λογισμικό Γραμματείας.
Παραδοτέο Παραδοτέα της Φάσης θα αποτελέσουν:
 Π.3.1:Αδειες χρήσης Λειτουργίας
o Λογισμικού Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
o Λογισμικού Διαχείρισης Οδοιπορικών
o Λογισμικού Διαχείρισης Αποθήκης
o Λογισμικού Προμηθειών και Δημοσιών Συμβάσεων
 Π.3.2: Άδειες χρήσης Λειτουργίας Λογισμικού Γραμματείας
 Π.3.3 Παρουσιολόγια εκπαιδεύσεων χρηστών
 Π.3.4: Εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών και συστημάτων
 Π.3.5: Εκπαιδευτικά βίντεο.
 Π.3.6: Αναφορά ενεργειών αρχικοποίησης, παραμετροποίησης
διασύνδεσης υποσυστημάτων.
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9.4 Τέταρτη Φάση
Φάση

Τέταρτη

Τίτλος

Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και θέση σε
πιλοτική λειτουργία των υποσυστημάτων του
Lot Γ

Διάρκεια

10 μήνες

Μήνας Έναρξης

4

Στόχοι

Βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης Φάσης του Έργου αποτελούν:

Περιγραφή

Μήνας Λήξης

13



η εγκατάσταση εξοπλισμού και θέση σε πιλοτική λειτουργία των
υποσυστημάτων,



η παραμετροποίηση και προδιαγραφές ελέγχου αποδοχής (σενάρια χρήσης).



το σχεδιασμό σεναρίων ελέγχου και αποδοχής από τους χρήστες.



Η αρχικοποίηση υποσυστημάτων



η θέση σε λειτουργία προς καθημερινή χρήση των υποσυστημάτων



η διασύνδεση των υποσυστημάτων ώστε να επιτευχθεί η τεχνολογική
ολοκλήρωση τους.



Η εκπαίδευση Χρηστών

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Φάσης θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του
εξοπλισμού και η θέση σε πιλοτική λειτουργία των υποσυστημάτων ενώ θα
καθοριστούν οι προδιαγραφές ελέγχου αποδοχής και θα προχωρήσει η
εγκατάσταση καθώς και παραμετροποίηση και διασύνδεση του συστήματος με
περιφερειακά λογισμικά. .
Εκπαίδευση χρηστών
Η εκπαίδευση των στελεχών της Ε.Σ.Δι. και των χρηστών των υποσυστημάτων έχει
πολύ κρίσιμο ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση και μελλοντική λειτουργία του έργου.
Συγκεκριμένα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εκπαίδευσης των χρηστών, θα
περιλαμβάνονται τα εξής:


Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης
που θα καλύπτει το σύνολο των υποσυστημάτων του έργου, συγκεκριμένα:
o

Εγχειρίδιο χρήστη: Το εγχειρίδιο χρήστη περιλαμβάνει τη περιγραφή των
ενεργειών που πραγματοποιούν οι χρήστες του συστήματος (σπουδαστές,
διδάσκοντες, εισηγητές, επιβλέποντες πρακτικής άσκησης) και οι
διαχειριστές των συστημάτων που είναι τα στελέχη της Ε.Σ.Δι. Η
περιγραφή θα περιλαμβάνει καταγραφή των βημάτων και των
λειτουργιών και σε επίπεδο εξοπλισμού και σε επίπεδο λογισμικού.

o

Εγχειρίδια τεχνικής χρήση: Τα εγχειρίδια τεχνικής χρήσης αφορούν τον
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εξοπλισμό. Στα εγχειρίδια τεχνικής χρήσης θα αποτυπώνεται η τοπολογία
του συστήματος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, τα βήματα
για την επανεκκίνηση των συστημάτων και των διαδικασιών ελέγχου
καλής λειτουργίας


Εκπαίδευση χρηστών
o

Δύο παρουσιάσεις στους σπουδαστές της τρέχουσας ή της επόμενης
εκπαιδευτικής σειράς για τη παρουσίαση της χρήστης των
υποσυστημάτων. Οι παρουσιάσεις στη χρήση του εξοπλισμού θα γίνει σε
ομάδες των 10 ατόμων (συνολικός αριθμός σπουδαστών 150) και για τη
χρήση του λογισμικού σε ομάδες των 25.

o

Δέκα παρουσιάσεις στους επιβλέποντες της πρακτικής άσκησης στα
πρωτοδικεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Οι παρουσιάσεις θα
είναι συνολικής διάρκειας μιας ώρας και θα αφορούν στη χρήση του
φορητού αναγνώστη καρτών.

o

Δύο δίωρες παρουσιάσεις των υποσυστημάτων στα στελέχη της Ε.Σ.Δι. σε
επίπεδο διαχειριστή προγράμματος. Στις παρουσιάσεις θα περιγράφονται
και τεχνικά θέματα λειτουργίας των υποσυστημάτων καθώς και first level
troubleshooting.

Παραδοτέο Παραδοτέα της Φάσης θα αποτελέσουν:


Π.4.1: Άδειες χρήσης λογισμικού και εξοπλισμός Συστήματος Διαχείρισης
Βιβλιοθήκης



Π.4.2: Άδειες χρήσης και εξοπλισμός Συστήματος Ωρομέτρησης Χρονοπαρουσίας



Π.4.3 Καταχώρηση στο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης των Ψηφιακών
Αρχείων κάθε βιβλίου καθώς και την αντιστοίχιση τους με το αντίστοιχο RFid.



Π.4.4: Εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών και συστημάτων



Π.4.5: Τεχνικά εγχειρίδια συστημάτων



Π.4.6: Παρουσιολόγια εκπαιδεύσεων.



Π.4.7: Αναφορά ενεργειών
διασύνδεσης υποσυστημάτων.



Π.4.8: Σχέδια Ηλεκτρολογικών Υποδομών και Δικτυώσεων (Θεωρημένα από
Ηλεκτρολόγο)



Π..4.9. Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση
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9.5

Πέμπτη Φάση

Φάση

Πέμπτη

Τίτλος

Lot Δ: Αναβάθμιση Ιστοσελίδας Ε.Σ.Δι

Διάρκεια

3 μήνες

Μήνας Έναρξης

4

Στόχοι

Βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης Φάσης του Έργου αποτελούν:
 η αναβάθμιση ή δημιουργία νέα ιστοσελίδας της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Φάσης θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση ή η
δημιουργία νέας ιστοσελίδας για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών που
θα καλύπτει τις ανάγκες της Ε.Σ.Δι. με βάση του στόχους της και το εκπαιδευτικό
αντικείμενο της. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στη
τεχνική τους προσφορά mock up ή υπόδειγμα (themes CMS) της προτεινόμενης
ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής λαμβάνοντας υπόψη το ύφος και το
αντικείμενο εργασιών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Στις υποχρεώσεις των αναδόχων είναι η καλή λειτουργίας της και η φιλοξενία της
ιστοσελίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) χρόνων μετά την παράδοση της
καθώς και η ανανέωση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας με περιεχόμενο που θα
διαθέτει η Ε.Σ.Δι.

Μήνας Λήξης

6

Παραδοτέο Παραδοτέα της Φάσης θα αποτελέσουν:
 Π.5.1: Νέα αναβαθμισμένη Ιστοσελίδα Ε.Σ.Δι και διασύνδεση της με
περιφερειακά υποσυστήματα.
 Π.5.2: Βίντεο Παρουσίασης Ε.Σ.Δι.
 Π.5.3 Εκπαίδευση διαχειριστών ιστοσελίδας

9.6

Έκτη Φάση

Φάση

Έκτη

Τίτλος

Πιλοτική
Λειτουργία
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος

Διάρκεια

10 μήνες

Μήνας Έναρξης

8

Στόχοι

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης Φάσης αποτελεί η πιλοτική λειτουργία του
Έργου και η πραγματοποίηση των τελικών διορθώσεων πριν την οριστική του
παράδοση.

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Φάσης θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική
λειτουργία, οι τελικές διορθώσεις του συστήματος του Έργου όπου θα
περιλαμβάνονται τα εξής:
 Έλεγχος ορθότητας εκτέλεσης των λειτουργιών του συστήματος και όλων των
ενοτήτων του που θα αναπτυχθούν και θα εγκατασταθούν στη διάρκεια των
προηγούμενων Φάσεων
 Συλλογή παρατηρήσεων χρηστών και πραγματοποίηση των απαραίτητων
βελτιώσεων και διορθώσεων
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Ανταπόκριση εντός δύο ωρών από την καταχώρηση του αιτήματος.
Επιτόπια παρουσία του αρμόδιου μηχανικού/τεχνικού/αναλυτή την επόμενη
εργάσιμη μέρα της κατάθεσης του ηλεκτρονικού αιτήματος (email) για τον
προσδιορισμό του προβλήματος και τον καθορισμό των ενεργειών
διόρθωσης.
 Επίλυση προβλημάτων που υποσυστημάτων καθώς και προβλημάτων
διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων.
 Παράδοση τελικής έκδοσης εφαρμογών του Έργου και θέση τους σε πλήρη
παραγωγική λειτουργία.
 Κατά το στάδιο της μελέτης εφαρμογής και με βάση το οριστικό
χρονοδιάγραμμα εργασιών κάθε αναδόχου θα υπάρχει η δυνατότητα κάθε
προμηθευτής να ορίσει το διάστημα πιλοτικής λειτουργίας λαμβάνοντας
υπόψη τη διαθεσιμότητα των άλλων προμηθευτών.
 Η έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας κάθε Lot μπορεί να πραγματοποιηθεί
νωρίτερα του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος και μόνο εφόσον έχουν
παραληφθεί και πιστοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής της Ε.Σ.Δι. τα
ανάλογα παραδοτέα. .
 H ελάχιστη πιλοτική λειτουργεία κάθε Lot ορίζεται ως εξής:
• Lot A: 2 μήνες
• Lot B: 4 μήνες
• Lot Γ: 4 μήνες.
Παραδοτέο Παραδοτέα προϊόντα της Φάσης θα αποτελέσουν:
 Π6.1: Τελική Έκδοση Υποσυστημάτων
 Π6.2: Τελική Έκδοση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

9.7

Έβδομη Φάση

Φάση

Έβδομη

Τίτλος

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Συστήματος Lot
A, B και Γ.

Διάρκεια

12 μήνες

Μήνας Έναρξης

17

Στόχοι

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης Φάσης αποτελεί η επίβλεψη της καλής
λειτουργίας του συστήματος που θα έχει αναπτυχθεί. Η Φάση αυτή περιλαμβάνει
τη διόρθωση προβλημάτων και σφαλμάτων (bugs) που παρουσιάζονται κατά τη
λειτουργία του συστήματος

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Φάσης, η οποία θα έχει διάρκεια δώδεκα (12)
μηνών, θα πραγματοποιηθεί η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του
αναπτυχθέντος συστήματος του Έργου, όπου θα περιλαμβάνονται τα εξής:
 Έλεγχος συστήματος για πιθανά προβλήματα λειτουργίας
 Οργάνωση και λειτουργία Helpdesk για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος
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Καταγραφή προβλημάτων και διορθώσεων στο Helpdesk
Απόκριση στα αιτήματα της Αναθέτουσας Αρχής για παροχή πληροφοριών,
διόρθωση σφαλμάτων ή επίλυση προβλημάτων
Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug
fixing). Ο χρόνος αποκατάστασης των σφαλμάτων αυτών είναι κατά το
μέγιστο 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της αναγγελίας της
βλάβης (μέσω τηλεφώνου, email, fax). H αποκατάσταση είναι δυνατόν να
επιτελείται είτε με λήψη οδηγιών από μακριά (μέσω τηλεφώνου, email, fax ή
web) είτε με επί τόπου επίσκεψη των στελεχών του Αναδόχου στους χώρους
εγκατάστασης των εφαρμογών.
Διόρθωση κρίσιμων προβλημάτων και λαθών στο σύνολο του συστήματος
Συλλογή παρατηρήσεων χρηστών και πραγματοποίηση των απαραίτητων
βελτιώσεων και διορθώσεων
Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη, εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του
προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών (releases & new versions) όταν
αυτές είναι εμπορικά διαθέσιμες από τον Ανάδοχο
Παράδοση τελικής έκδοσης του συστήματος του Έργου μετά το τέλος της
Περιόδου

Παραδοτέο Παραδοτέα θα αποτελέσουν:
 Π7.1: Πίνακας Προβλημάτων Περιόδου και Εφαρμοσμένων Λύσεων
 Π7.2: Τελική Έκδοση Συστήματος μετά το τέλος της Περιόδου

9.8

Όγδοη Φάση

Φάση

Όγδοη

Τίτλος

Δημοσιότητα και Διοίκησης Έργου

Διάρκεια

16 μήνες

Μήνας Έναρξης

1

Στόχοι

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης Φάσης αποτελεί η Διοίκηση του Έργου και η
Δημοσιότητα του.

Περιγραφή

Οι ανάδοχοι είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.
Αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του έργου, την υλοποίηση
του ή των υποέργων που έχουν αναλάβει και τον συντονισμό για την εξασφάλιση
της ομαλής συνεργασίας με τους αναδόχους των υπόλοιπων υποέργων.
Κάθε ανάδοχος των αντίστοιχων τμημάτων Α, Β, Γ και Δ θα ορίσουν τον Υπεύθυνο
έργου. Οι υπεύθυνοι των Lot A, B και Γ θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε όλη τη
διάρκεια των δεκαέξι μηνών της παρούσας φάσης και μέχρι την παράδοση των
Π.6.1 και Π.6.2 παραδοτέων ενώ αντίστοιχα ο υπεύθυνος του Lot Δ θα πρέπει να
είναι διαθέσιμος μέχρι και την ολοκλήρωση του παραδοτέου του Π. 5.1, Π.5.2,
Π.5.3.
Ο Υπεύθυνος θα έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
 καθορισμό του σχεδίου εργασιών και των κρίσιμων σημείων ώστε να
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διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η έγκαιρη
υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβαση
συνολική ευθύνη για την παράδοση των αποτελεσμάτων (παραδοτέα,
παρεχόμενες υπηρεσίες) της Σύμβασης,
προετοιμασία των Εκθέσεων Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου, Προόδου
(μηνιαίες εκθέσεις) και Ολοκλήρωσης, με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα
που έχουν επιτευχθεί,
συντονισμός των εμπειρογνωμόνων του αναδόχου που εκπροσωπούν και
που θα συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου,
διατήρηση στενής και μόνιμης συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και τον
Αρμόδιο Διαχειριστή Έργου αυτής και ενημέρωσή της για την πρόοδο
υλοποίησης, τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και τις λύσεις ή
επιλογές που έχουν υιοθετηθεί.

Παραδοτέο Παραδοτέα θα αποτελέσουν:
 Π.8.1 Μηνιαίες εκθέσεις προόδου.
 Π.8.2 Έκθεση ολοκλήρωσης.
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9.9

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

ΜΗΝΑΣ
ΦΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ
1
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ LOT A
3
4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15 16

28

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KAI ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ LOT B
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ LOT Γ

5

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΣΔΙ LOT Δ

6

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

7

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

8

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου δεν επιδέχεται οποιασδήποτε παρέκκλισης που θα επιφέρει καθυστερήσεις και κατ’ επέκταση
δυσμενείς επιπτώσεις στο επίπεδο της επιχειρησιακής λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστών καθώς επίσης και στη χρηματοδότηση της πράξης.
Προσφορά που θα αναφέρει σαν χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του προαναφερόμενου θα απορρίπτεται, ως
απαράδεκτη.
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9.10 Εκθέσεις
9.10.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι στην Τεχνική τους προσφορά να παρουσιάσουν ένα
ολοκληρωμένο πλάνο υλοποίησης του έργου, την ομάδα έργου που θα αναλάβει την υλοποίηση
καθώς και τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχοντας
διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το έργο και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία τους
από την υλοποίηση αντίστοιχων έργων θα πρέπει να περιγράψουν στη τεχνική προσφορά τους τις
παρακάτω πληροφορίες:


Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο σκοπεύουν να προσεγγίσουν το έργο. Σε
περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά μόνον για μέρος του έργου, για ένα ή
περισσότερα υποέργα, τότε θα πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να
προσεγγίσουν την υλοποίηση του υποέργου και σε σχέση με τα υπόλοιπα υποέργα.



Το ρίσκο που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την υλοποίηση του
έργου και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.



Τη μεθοδολογία και τους κανόνες επικοινωνίας μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και των
υπαλλήλων της Ε.Σ.Δι.



Τους πόρους σε υποδομές και λογισμικό που θα απαιτήσει ο Υποψήφιος Ανάδοχος από την
Ε.Σ.Δι. για την υλοποίηση του έργου.



Ενδεικτικά KPIs που θα χρησιμοποιήσει για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης
του έργου.

Οι ανάδοχοι με την ολοκλήρωση του πρώτου μήνα θα πρέπει να παραδώσουν στην αναθέτουσα
αρχή την οριστική μελέτη εφαρμογής βασισμένα στα:


Τα συμπεράσματα των αρχικών συζητήσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τους υπόλοιπους
αναδόχους του έργου και τις πρώτες διαπιστώσεις του αναδόχου σχετικά με τις συνθήκες του
αντικειμένου της Σύμβασης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξή του.



Το σχέδιο διαχείρισης και ποιότητας του έργου.



Την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.



Την ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος.



Την νέα αρχιτεκτονική του συστήματος.



Τις άμεσες ενέργειες που προτείνονται και τις προτεραιότητες που τίθενται.

206

20PROC007582735 2020-11-03


Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης, με
σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία.



Νέα KPIs που συνδέονται με το αντικείμενο εργασιών των υπολοίπων αναδόχων του έργου.



Τη μεθοδολογία διασύνδεσης και επικοινωνίας των υποσυστημάτων μεταξύ τους.



Τις εξαρτήσεις που έχει κάθε ανάδοχος υποέργου από τους άλλους αναδόχους υποέργων.



Τα παραδοτέα που αναμένει κάθε ανάδοχος από τους υπολοίπους.



Το προσχέδιο δοκιμών και ελέγχων όπου θα περιλαμβάνουν τα σενάρια ελέγχου και τα
εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία ελέγχων.



Τα παραδοτέα για την υλοποίηση των δράσεων Δημοσιότητας.



Επίσης, θα περιλαμβάνεται το πλάνο της προσφερόμενης εκπαίδευσης, με καθορισμένο
πρόγραμμα εκπαίδευσης και αναλυτικό καθορισμό του προβλεπόμενου υλικού της
εκπαίδευσης.

9.10.2 Εκθέσεις προόδου:
Οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν από τον δεύτερο μήνα και έπειτα και για κάθε
μήνα μέχρι το τέλος του παραδοτέου που τους αντιστοιχεί τις εκθέσεις προόδου που θα
περιλαμβάνουν:


Παρουσίαση της προόδου όλων των δραστηριοτήτων και της εκπόνησης όλων των
παραδοτέων (θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση των δραστηριοτήτων που είναι σε
εξέλιξη, αυτών που έχουν ολοκληρωθεί και αυτών που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει),
καταγραφή των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με στελέχη της Αναθέτουσας
Αρχής ή/και άλλων εμπλεκομένων φορέων.



Επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο μέχρι την υποβολή της επόμενης
Έκθεσης προόδου.



Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των ενεργειών που αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθούν για την επίλυση παλαιότερων προβλημάτων.



Εντοπισμό προβλημάτων και προτάσεις επίλυσής τους.
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9.10.3 Έκθεση ολοκλήρωσης
Ομοίως οι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλου στο τέλος του έργου (Στους 7 μήνες για το Lot A,
στους 6 μήνες το Lot Δ και στους 16 μήνες για όλα τα υπόλοιπα Lot) την έκθεση ολοκλήρωσης που
θα περιλαμβάνει:


Καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν και των παραδοτέων που
εκπονήθηκαν.



Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.



Προτάσεις για μελλοντικές ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σχετικές με το Αντικείμενο της
Σύμβασης που υλοποιήθηκε.

9.11 Τίτλος, τύπος και μήνας παράδοσης παραδοτέων έργου.
Α/Α Παραδοτέου
Π.1.1

Τύπος Παραδοτέου

Μήνας Παράδοσης

Μ

Τέλος Μ3

Λ, Υ, Ε/Α

Τέλος Μ7

Λ

Τέλος Μ4

Π.3.2., Π.3.6

Λ, Υ, Ε/Α

Μεταξύ Μ4 και Μ13

Π.4.1, 4.2, 4.8

Υ, Σ, ΥΠ

Μεταξύ Μ4 και Μ13

Π.2.1, 2.2.
Π.3.1

Τέλος Μ16
Π.5.1, Π2.2, Π2.3
Π.6.1,
Π.6.2.,Π.2.3,
Π.3.3, Π.3.4, Π.3.5,
Π.3.6, Π.4.3, Π.4.4,
Π.4.5, Π.4.6, Π.4.7,
Π.4.9
Π.7.1, Π.7.2
Π.8.1, Π.8.2

Λ, ΥΠ

Τέλος Μ6

ΥΠ, Ε/Α,.Σ

Τέλος Μ16

Ε/Α, Σ

Τέλος Μ28

Ε/Α

Τέλος Μ3, Μ4,
Μ5,Μ6,Μ7,Μ8,Μ9,
Μ10,Μ11,Μ12, Μ13, Μ14,
Μ15, Μ16.

Τύπος Παραδοτέου: Μ(Μελέτη), Ε/Α(Έκθεση/Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), ΥΠ
(Υπηρεσία), Σ(Σύστημα), Α (Άλλο). Μήνας Παράδοσης όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας του Έργου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

__ /__ / ____

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ημερομηνία
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Απόκτησης
Πτυχίου
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Απασχόληση
Έργο (ή Θέση)

Εργοδότης

Ρόλος4 και Καθήκοντα στο

Έργο

Έργο (ή Θέση)

Περίοδος (από
– έως)

στο

ΑΜ5

__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___

4

Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν
ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο.
5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό
της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον
προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα
με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για
κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
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ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει
να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..……
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει
ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

214

20PROC007582735 2020-11-03
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της
σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη
με αριθμό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Τμήμα Α: Αναβάθμιση Λογισμικών
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Άδειες Λογισμικού Διαχείρισης Έργων

Π.2.1

Λογισμικό

5

2

Άδειες Λογισμικού Λογιστικής

Π.2.1

Λογισμικό

4

3

Άδειες Λογισμικού Μισθοδοσίας

Π.2.1

Λογισμικό

4

4

Μελέτη Εφαρμογής, Παραμετροποίηση,
Αρχικοποίηση Λογισμικών Διαχείρισης
Έργων, Λογιστικής και Μισθοδοσίας

Π.1.1, Π.2.2.

Υπηρεσία σε
ώρες

500

5

Εκπαίδευση στα Λογισμικά Διαχείρισης
Έργων, Λογιστικής και Μισθοδοσίας

Π.2.3

Υπηρεσίες
σε ώρες

80

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

216

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ [€]

ΜΕ ΦΠΑ [€]
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Τμήμα Β: Οργάνωση και Διαχείρισης Φυσικού Αντικειμένου Ε.Σ.Δι.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Άδειες Λογισμικού Γραμματείας

Π.3.2

Λογισμικό

10

2

Μελέτη Εφαρμογής, Παραμετροποίηση και
Διασύνδεση με Περιφερειακά Λογισμικά
του Λογισμικού Γραμματείας

Π.1.1, Π.3.6,
Π.6.1, Π.6.2

Υπηρεσία
σε ώρες

300

3

Εκπαίδευση στο Λογισμικό Γραμματείας

Π.3.3, Π.3.4,
Π.3.5

Υπηρεσίες
σε ώρες

100

4

Άδειες Λογισμικού Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων

Π.3.1

Λογισμικό

20

5

Μελέτη Εφαρμογής, Παραμετροποίηση και
Διασύνδεση με Περιφερειακά Λογισμικά
του Λογισμικού Ηλεκτρονικής Διακίνησης
Εγγράφων

Π.1.1, Π.3.6,
Π.6.1, Π.6.2

Υπηρεσία
σε ώρες

80

6

Εκπαίδευση στο Λογισμικό Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων

Π.3.3, Π.3.4

Υπηρεσίες
σε ώρες

40

7

Άδειες Λογισμικού Οδοιπορικών

Π.3.1

Λογισμικό

3

8

Μελέτη Εφαρμογής, Παραμετροποίηση και
Διασύνδεση με Περιφερειακά Λογισμικά
του Λογισμικού Οδοιπορικών

Π.1.1, Π.3.6,
Π.6.1, Π.6.2

Υπηρεσία
σε ώρες

100
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9

Εκπαίδευση στο Λογισμικό Οδοιπορικών

Π.3.3, Π.3.4

Υπηρεσίες
σε ώρες

40

10

Άδειες Λογισμικού Διαχείρισης Αποθήκης

Π.3.1

Λογισμικό

3

11

Μελέτη Εφαρμογής, Παραμετροποίηση και
Διασύνδεση με Περιφερειακά Λογισμικά
του Λογισμικού Διαχείρισης Αποθήκης

Π.1.1, Π.3.6,
Π.6.1, Π.6.2

Υπηρεσία
σε ώρες

100

12

Εκπαίδευση στα Λογισμικό Διαχείρισης
Αποθήκης

Π.3.3, Π.3.4

Υπηρεσίες
σε ώρες

40

13

Άδειες Λογισμικού Προμηθειών και
Δημοσίων Συμβάσεων

Π.3.1

Λογισμικό

5

14

Μελέτη Εφαρμογής, Παραμετροποίηση και
Διασύνδεση με Περιφερειακά Λογισμικά
του Λογισμικού Προμηθειών και Δημοσίων
Συμβάσεων

Π.1.1, Π.3.6,
Π.6.1, Π.6.2

Υπηρεσία
σε ώρες

100

15

Εκπαίδευση στο Λογισμικό Προμηθειών και
Δημοσίων Συμβάσεων

Π.3.3, Π.3.4

Υπηρεσίες
σε ώρες

40

ΣΥΝΟΛΟ
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Τμήμα Γ: Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης και Χρονοπαρουσίας
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Εξοπλισμός RFID ετικέτες βιβλίων

Π.4.1

Εξοπλισμός

6000

2

Πύλες Ασφαλείας με ηχητική και
οπτική ένδειξη

Π.4.1

Εξοπλισμός

3

3

Σταθμοί αυτοεξυπηρέτησης

Π.4.1

Εξοπλισμός

2

Π.4.1

Εξοπλισμός

1

Π.4.1

Εξοπλισμός

1

4
5

Φορητός Αναγνώστης RFID
ετικετών
Έγχρωμος Εκτυπωτής RFID
καρτών

6

Ηλεκτρολογικές Υποδομές και
Δικτύωση

Π.4.8

Εξοπλισμός

1

7

Άδειες Κεντρικού Λογισμικού
Διαχείρισης Βιβλιοθήκης

Π.4.1

Λογισμικό

3

8

Λογισμικό Σταθερού
Αυτοεξυπηρετητή

Π.4.1

Λογισμικό

1

9

Λογισμικό Φορητού Αναγνώστη
Rfid Βιβλίων

Π.4.1

Λογισμικό

1

10

Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση

Π.4.9

Υπηρεσίες σε
πλήθος βιβλίων

6000
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11

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Συστήματος Διαχείρισης
Βιβλιοθήκης

Π.4.4, Π.4.5, Π.4.6

Υπηρεσίες σε
ώρες

35

12

Υπηρεσίες Επικόλλησης Ετικετών
και Φόρτωση Πληροφοριών στα
RFID

Π.4.3

Υπηρεσίες σε
πλήθος βιβλίων

6000

Π.4.7 , Π.1.1,
Π.6.1, Π.6.2

Υπηρεσίες σε
ώρες

100

Π.4.7 , Π.1.1,
Π.6.1, Π.6.2

Υπηρεσίες σε
ώρες

24

13

14

Υπηρεσίες Μελέτης Εφαρμογής,
Αρχικοποίησης,
παραμετροποίησης και
διασύνδεσης Ψηφιακής
Βιβλιοθήκης
Υπηρεσίες Μελέτης Εφαρμογής,
Αρχικοποίησης,
παραμετροποίησης και
διασύνδεσης Συστήματος
Ωρομέτρησης - Χρονοπαρουσίας

15

Σταθερός εξοπλισμός
Εισόδου/Εξόδου

Π.4.2

Εξοπλισμός

9

16

Φορητός Αναγνώστης RFID
Καρτών Σπουδαστών

Π.4.2

Εξοπλισμός

9

17

Λογισμικό Ωρομέτρησης Χρονοπαρουσίας

Π.4.2

Λογισμικό

2

18

Εκπαίδευση στο Λογισμικό
Ωρομέτρησης – Χρονοπαρουσίας

Π.4.4, Π.4.5, Π.4.6

Υπηρεσίες σε
ώρες

35

19

Κάρτες RFid

Π.4.2

Εξοπλισμός

500

ΣΥΝΟΛΟ
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Τμήμα Δ: Αναβάθμιση Ιστοσελίδας
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

1

Υλοποίηση Ιστοσελίδας Ε.Σ.Δι.

Υπηρεσίες

1

2

Υλοποίηση Γραφιστικών και Βίντεο
Παρουσαίασης

Υπηρεσίες

1

3

Hosting Ιστοσελίδας, Διασφάλιση
καλής λειτουργίας, Ανανέωση
περιεχομένου

Υπηρεσία σε μήνες

36

4

Εκπαίδευση Διαχειριστών

Υπηρεσίες σε ώρες

40

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΟ

221

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕ ΦΠΑ [€]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΕΕΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Σχέδιο Σύμβασης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Σ.ΔΙ. & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ &
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Ε.Σ.ΔΙ.» και/ή «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ» της πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2018-2021» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010725, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π.
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020.
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την [ΗΜΕΡ/ΝIΑ] [ΜΗΝΑΣ] του έτους 2020 [ΗΜΕΡΑ] οι πιο κάτω
συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που εδρεύει
στον Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Τέρμα Ικάρων Φοίνικα, Τ.Κ 55102, με Α.Φ.Μ.090287617,
ΔΟΥ Καλαμαριάς , νομίμως εκπροσωπούμενο από την κ. Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο Ελεγκτικού
Συνεδρίου, Διευθύντρια Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων
της ΕΣΔι , χάριν της οποίας καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση ύστερα από την [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.
ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε με την από [ΗΜΕΡ/ΝΙΑ] Διακήρυξη.
και αφετέρου
[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει στην [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει
αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το
[ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. &
Ε.Π.Ε.] η οποία αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
[ή Η ένωση των εταιρειών η οποία αποτελείται από τις κάτωθι εταιρείες:
Η ανώνυμη εταιρεία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ.
ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ]
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σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.]
[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] που εδρεύει [ΕΔΡΑ], [Δ/ΝΣΗ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ], έχει αριθμό
φορολογικού μητρώου [Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ], υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ] και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] σύμφωνα με το [ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ] πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου [Φ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.] ή
εκπροσωπείται (η Ένωση Εταιρειών) νόμιμα από τον [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ], δυνάμει του [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ] Συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης Ένωσης
του Συμβολαιογράφου [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ] και η οποία (η Ένωση
Εταιρειών) αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο πλαίσιο της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής την εκτέλεση της Σύμβασης το/τα:


ΤΜΗΜΑ/Lot A : «Αναβάθμιση των Υφιστάμενων Λογισμικών» ή/και



ΤΜΗΜΑ/Lot

B:

«Προμήθεια

και

ανάπτυξη

Λογισμικών

Μηχανογράφησης

και

Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου» ή/και


ΤΜΗΜΑ/Lot Γ: «Προμήθεια Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών και Ωρομέτρησης Χρονοπαρουσίας» ή/και



ΤΜΗΜΑ/Lot Δ: «Αναβάθμιση Ιστοσελίδας»

Η προμήθεια περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, καθώς και στα Παραρτήματα
που επισυνάπτονται και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια
που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα:
Ανάδοχος

Ο προσφέρων που έχει επιλεγεί και έχει κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση
και να εκτελέσει την προμήθεια.

Αναθέτουσα αρχή

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών καλουμένη εν συντομία (ΕΣΔι)

Κύριος του Έργου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι)

Αντίκλητος ή

Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην

Εκπρόσωπος

οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του ……………… με
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αυτόν.
Διακήρυξη

Το από ……………….. τεύχος των προδιαγραφών που περιέχει την περιγραφή
του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο
δημόσιος διαγωνισμός.

ΕΠΕ

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών

Προμήθεια

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ή στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την
υλοποίηση του έργου.

Σύμβαση

Η συμφωνία που υπογράφεται για το σύνολο των τμημάτων της
προμήθειας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, της ΕΣΔι και του αναδόχου
που έχει επιλεγεί περιλαμβάνει όλα τα νομικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα
κείμενα και αλληλογραφία όπου μπορεί να γίνει παραπομπή για την
εξακρίβωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.

Συμβατικά τεύχη

Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της ΕΣΔι και του αναδόχου, καθώς και όλα
τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν
κατά σειρά ισχύος:
α. τη Σύμβαση,
β. την Απόφαση Κατακύρωσης
γ. την Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του Αναδόχου και,
δ. τη Διακήρυξη.

Συμβατική Τιμή

Το συνολικό τίμημα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) αναθέτει και ο ανάδοχος
αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής ………….. της παρούσας την υλοποίηση του/των:


ΤΜΗΜΑ/Lot A: «Αναβάθμιση των Υφιστάμενων Λογισμικών» ή/και



ΤΜΗΜΑ/Lot

B:

«Προμήθεια

και

ανάπτυξη

Λογισμικών

Μηχανογράφησης

και

Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου» ή/και


ΤΜΗΜΑ/Lot Γ: «Προμήθεια Συστημάτων Διαχείρισης Βιβλιοθηκών και Ωρομέτρησης Χρονοπαρουσίας» ή/και



ΤΜΗΜΑ/Lot Δ: «Αναβάθμιση Ιστοσελίδας»
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που στο εξής θα αναφέρεται ως «προμήθεια». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
την προσφορά του αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της από …………… ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και της
υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.] απόφασης κατακύρωσης της Διευθύντριας

Οικονομικού

Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
μέσω της ΣΑΕ 4201 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και έχει λάβει κωδικό
ενάριθμο Πράξης 2018ΣΕ42010000.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 48000000-8
Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα Παραρτήματα της παρούσας,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1 Η σύμβαση διαρκεί από την υπογραφή της έως την ………….. (……Ημέρες).
Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
3.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου
της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 13 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
H παραλαβή του υπό προμήθεια λογισμικού γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
προμηθειών της ΕΣΔι. Κατά την διαδικασία παραλαβής των προμηθειών διενεργείται ποσοτικός
και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι το προμηθευόμενο λογισμικό δεν ανταποκρίνεται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα του λογισμικού και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
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Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της προσωρινής παραλαβής-παράδοσης των προμηθευόμενων
τίτλων διαπιστώνονται παραδόσεις με προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο ανάδοχος πρέπει άμεσα να
αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη, όπως θα του ζητηθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή
μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που τίθεται από αυτήν.
Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση του λογισμικού, πέραν των χρονικών ορίων που
προβλέπονται παραπάνω ή άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αντικατάστασης, η αναθέτουσα
αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο καθώς και να ζητήσει την
αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας. Επιπλέον, η μη τήρηση της
προθεσμίας παράδοσης του λογισμικού επισύρει πρόστιμο που υπολογίζεται ανάλογα με την
καθυστέρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδια αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του εν λόγω
προμηθευόμενου λογισμικού, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Η προσωρινή παράδοση-παραλαβή αφορά στον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας του υπό
προμήθεια λογισμικού. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής της ΕΣΔι και
ολοκληρώνεται εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης για κάθε προμηθευτή, οπότε
συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής-παράδοσης.
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος φέρει οποιοδήποτε κίνδυνο μέχρι την οριστική παράδοση του υπό
προμήθεια λογισμικού.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.
4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
Η προμήθεια του λογισμικού από τον ανάδοχο και η παραλαβή του/τους από την ΕΠΕ, γίνονται
υποχρεωτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των…. (ολογράφως και
αριθμητικώς)…..€, ήτοι…(ολογράφως και αριθμητικώς)…€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου, τα
έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης, που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας,
χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΣΔι.
ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
6.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί
Για το Lot A
- με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού ή
- με τμηματικές καταβολές με την ολοκλήρωση και παράδοση των παρακάτω παραδοτέων με
βάση την αξία της σύμβασης του Lot:
Α/Α Παραδοτέου

Μήνας Παράδοσης

Υποέργο

LOT A

Π.1.1

Τέλος Μ3

Μελέτη Εφαρμογής

10%

Π.2.1, 2.2.

Τέλος Μ7

Παραμετροποίηση Lot A

70%

Π.6.1, Π.6.2, Π.2.3

Τέλος Μ16

Πιλοτική Λειτουργία

20%

Για το Lot Β
- με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού ή
- με τμηματικές καταβολές με την ολοκλήρωση και παράδοση των παρακάτω παραδοτέων με
βάση την αξία της σύμβασης του Lot:
-
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Α/Α Παραδοτέου

Μήνας Παράδοσης

Υποέργο

LOT B

Π.1.1

Τέλος Μ3

Μελέτη Εφαρμογής

5%

Π.3.1

Τέλος Μ4

Άδειες Χρήστης Lot B

25%

Π.3.2., Π.3.3, Π.3.4, Π.3.5, Π.3.6

Τέλος Μ13

Άδειες Χρήσης Lot
B/Γραμματεία

50%

Π.6.1, Π.6.2.

Τέλος Μ16

Πιλοτική Λειτουργία

20%

Για το Lot Γ
- με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού ή
- με τμηματικές καταβολές με την ολοκλήρωση και παράδοση των παρακάτω παραδοτέων με
βάση την αξία της σύμβασης του Lot:
Α/Α Παραδοτέου

Μήνας Παράδοσης

Υποέργο

LOT Γ

Π.1.1

Τέλος Μ3

Μελέτη Εφαρμογής

10%

Π.4.1, 4.2

Τέλος Μ4

Άδειες Χρήστης Lot Γ

20%

Π.4.3, Π.4.4, Π.4.5, Π.4.6,
Π.4.7

Τέλος Μ13

Υπηρεσίες Lot Γ

50%

Π.6.1, Π.6.2.

Τέλος Μ16

Πιλοτική Λειτουργία

20%

Για το Lot Δ
- με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του έργου ή
- με τμηματικές καταβολές με την ολοκλήρωση και παράδοση των παρακάτω παραδοτέων με
βάση την αξία της σύμβασης του Lot:
Α/Α Παραδοτέου

Μήνας Παράδοσης

Υποέργο

LOT Δ

Π.1.1

Τέλος Μ3

Μελέτη Εφαρμογής

10%

Π.5.1, Π2.2, Π2.3

Τέλος Μ6

Ιστοσελίδα

90%

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
6.2. Toν ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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Πέραν του συμβατικού τιμήματος ο ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της αναθέτουσας
αρχής για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της σύμβασης εξ αφορμής
αυτού.
ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ] εγγυητική
επιστολή της [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ] Τράπεζας συνολικού ποσού Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και
[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] λεπτών [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €] που αντιπροσωπεύει το 5% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
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.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
8.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στην ΕΣΔι ή σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο συγκεκριμένος
ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. Έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του κάθε διαπίστωση
ελαττώματος ή παραλείψεως που διαπιστώνεται από την ΕΣΔι. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που
γνωστοποιείται εγγράφως πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε εύλογη προθεσμία
που καθορίζεται από την σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από την ΕΣΔι. Ο ανάδοχος έχει την
υποχρέωση να επανορθώνει τα ως άνω ελαττώματα ή παραλείψεις, τόσο κατά την διάρκεια
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης όσο και μέχρι την οριστική παραλαβή των
προμηθευόμενων ειδών.
Ο αντισυμβαλλόμενος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια του υπό προμήθεια
εξοπλισμού που θα παραδοθούν στην αναθέτουσα αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την
ημερομηνία παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημίας, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη
αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΕΣΔι,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση
της σύμβασης.
Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΕΣΔι. Η ΕΠΕ
έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι η προμήθεια δεν εκτελείται σύμφωνα με τους
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όρους της σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις απόψεις της. Ο ανάδοχος
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της ΕΠΕ, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, μηδέ εξαιρουμένης
και της αναδιοργάνωσης ή αντικατάστασης μέρους του προσωπικού του, που ασχολείται με τη
συγκεκριμένη προμήθεια, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του.
Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Ευθύνεται
δε για κάθε είδους βλάβη ή έλλειψη από οιανδήποτε αιτία και εάν προέρχεται.
Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα ή
παραλείψεις ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσμία, η
επανόρθωση γίνεται από την ΕΣΔι και αφαιρείται αυτοδικαίως από το συμβατικό αντάλλαγμα.
8.2 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής
Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να διαθέτει στον αντισυμβαλλόμενο όλες τις πληροφορίες που της
είναι απαραίτητες για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας.
8.3 Κοινές υποχρεώσεις Αναδόχου – Αναθέτουσας Αρχής
Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις τρεις 3
εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν
υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό.
Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες
δραστηριότητες του έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα:
Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου θα είναι η
Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο.
Για την τυπική αλληλογραφία θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα.
8.4 Πρόσθετες υποχρεώσεις σε περίπτωση Ένωσης
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από
κοινού και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι της αναθέτουσας αρχής για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του
τρόπου πληρωμής και του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει το αντικείμενο της
σύμβασης ή ενεργεί γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της
αναθέτουσας αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις
του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της
Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
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ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
ΑΡΘΡΟ 9 ΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΖΗΜΙΑ
Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν
φθορά ή καταστροφή του αντικειμένου της σύμβασης ή από κάθε άλλη αιτία, μέχρι την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης.
Μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, και μόνο τότε, ο ανάδοχος
απαλλάσσεται από τις πιο πάνω υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής
του αντικειμένου στις εγκαταστάσεις της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις
του προσωπικού του αναδόχου και των καθ’ οιονδήποτε τρόπον μετ’ αυτού συνδεομένων για την
εκτέλεση της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 11 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη
σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις
που υπαγορεύονται από τις Αρχές, π.χ. το Χρηματιστήριο, και την τυχόν συμμετοχή του σε άλλους
διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του
απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή με κανένα τρόπο χωρίς
την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της αναθέτουσας αρχής που θα περιέλθουν στην αντίληψη του
αναδόχου (γραπτά και προφορικά) κατά την υλοποίηση της σύμβασης αυτού θεωρούνται
εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος και η
αναθέτουσα αρχή κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από
την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, και
στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους
υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι
υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο ανάδοχος επιβάλλει
αυτή την υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση
της σύμβασης.
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Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι
εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό που η αναθέτουσα αρχή θα παραδώσει στον
ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της σύμβασης.
Καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και μετά την λήξη ή λύση αυτής, το προσωπικό του
αναδόχου θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά
την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την
υποχρέωση να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση στην αναθέτουσα
αρχή για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση
της σχετικής νομοθεσίας.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους
χώρους που θα προσδιορίζονται στη σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο,
αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή για τα μέτρα που παίρνει στην
κατεύθυνση αυτή.
Ειδικότερα, ο ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολή της αναθέτουσας αρχής, και βαρύνεται αναλόγως
με όλες τις υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής που προκύπτουν από τις διατάξεις του ν.
2472/1997. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του αναδόχου, πέραν από
τα ειδικά προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του ν.2472/1997.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του
αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί
πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και
έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να
προβεί στην καταγγελία της σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του αναδόχου, κηρύσσοντάς τον
έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή αποκτά όλα τα απαραίτητα δικαιώματα επί κάθε σχετικού έγγραφου, που
αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.
Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα
στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή.
ΑΡΘΡΟ 13 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
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13.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων και τα αναφερόμενα στα παραρτήματα 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 την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) 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.
13.2.Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 14 ΠΤΩΧΕΥΣΗ
Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί
εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται
χωρίς τούτο να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και
συνέχιση των εργασιών του, η αναθέτουσα αρχή δύναται να τερματίσει τη Σύμβαση πάραυτα με
έγγραφη δήλωσή της προς τον ανάδοχο, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε
πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της σύμβασης.
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Αν ισχύει ένα από τα παραπάνω περιστατικά ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην
αναθέτουσα αρχή δωρεάν πάσης φύσεως έγγραφα τα οποία ήλθαν στην κατοχή του κατά την
εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. φωτοτυπίες ταυτοτήτων, διαβατηρίων κ.λπ.).
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι
δυνατόν, εκτός από τον τερματισμό της σύμβασης, να συνεχισθεί η εκτέλεση της σύμβασης από
τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την σύμβαση
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, είτε μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε
αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην
Ένωση/Κοινοπραξία εντός εύλογου χρόνου και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.
ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο.
ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΕ και
έκδοση σχετικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής. Παράταση γίνεται σε περίπτωση ύπαρξης
σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησής του ή στην
περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (δεν επιβάλλονται κυρώσεις). 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.
ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
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αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Η καταγγελία της σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει από την αναθέτουσα αρχή για λόγους
δημοσίου συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη
καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσματα αρχίζουν μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την
κοινοποίησή της και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία
αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας.
ΑΡΘΡΟ 18 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΛΕΓΧΟΙ
18.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τη συμπερίληψη της προμήθειας στον κατάλογο των
δράσεων / έργων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και στον οποίο δημοσιοποιούνται ενημερωμένες πληροφορίες
σχετικά με το δικαιούχο, τον τίτλο του Έργου και το ύψος της χρηματοδότησης που του χορηγείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
18.2 Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η
αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. και της
Ελλάδας, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης
έργων συγχρηματοδοτούμενων μέσω του ΕΣΠΑ. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται μέρος της
διαδρομής ελέγχου να αποτελέσει και ο Ανάδοχος του εν λόγω Έργου.
18.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του
αντικειμένου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές
συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις
κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 19 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα
αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που
δημιουργούνται από τη σύμβαση, θα λυθεί από αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου
βρίσκεται η έδρα της ΕΣΔΙ, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης μαζί με τα παραρτήματά της κατισχύει κάθε άλλου κειμένου
στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα
που δεν ρυθμίζονται από αυτή ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί
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όροι και διατάξεις αυτής, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη
σειρά ιεραρχίας:
α. η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
β. η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] προσφορά του αναδόχου
γ. η από …………….. διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής
ΑΡΘΡΟ20 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30)ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδια αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 21 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη
ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που πλήττεται από το
περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει
τις επιπτώσεις του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός
απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις
απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά
αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να
επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 22 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα.
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Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ανάδοχο η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο
ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού
κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό
κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 23 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση έγγραφες γνωστοποιήσεις και δηλώσεις πρέπει να
γίνονται στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και
απόδειξη παραλαβής ή με fax, σε κάθε περίπτωση στα στοιχεία επικοινωνίας των μερών που
αναγράφονται παρακάτω:
Προς την ΕΣΔι:

Προς τον Ανάδοχο:

Όνομα:

Όνομα Αντικλήτου:

Ιδιότητα:

Ιδιότητα:

Διεύθυνση:

Διεύθυνση:

Οδός:

Οδός:

Αριθμός:

Αριθμός:

Τ.Κ:

Τ.Κ:

Πόλη:

Πόλη:

Τηλέφωνο:

Τηλέφωνο:

Φαξ:

Φαξ:

E-mail:

E-mail:

Η

παρούσα

σύμβαση

διαβάστηκε,

βεβαιώθηκε

και

υπογράφηκε

νόμιμα

από

τους

συμβαλλόμενους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από τα τρία (3) πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν στην
αναθέτουσα αρχή και ένα έλαβε ο ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

___________________________

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

___________________________________
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