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ΑΠΟΦΑΖ 
 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 
 

Έχοντας υπόψη: 

 
1.Σις διατΫξεις, όπως αυτάς ισχύουν : 
 
1.1 Σου Ν. 2198/94 (Υ.Ε.Κ. 43/Α/94) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλ-

λες διατάξεις» όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 55 του  N.2238/1994 (Υ.Ε.Κ. 151/Α/94). 
1.2 Σου Ν. 2362/95 (Υ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπα-

νών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3871/10 
(Υ.Ε.Κ. 141/Α/10). 

1.3 Σου Ν. 2286/95 (Υ.Ε.Κ. 19/ Α/ 95) « Προμήθειες του Δημοσίου Σομέα  και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.4 Σον Ν. 2328/95 (Υ.Ε.Κ. 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2372/96 (Υ.Ε.Κ. 29/Α/96) 
άρθρο 11 και τον Ν. 2414/96 (Υ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ΠΔ 82/96 (Υ.Ε.Κ. 66/Α/96) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρει-
ών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων η προμηθειών  του Δημοσίου η των νομι-
κών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομές», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

1.5 Σου Ν. 2472/97([Υ.Ε.Κ. 50/Α/97)]«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα». 

1.6 Σου Ν. 2672/98 (Υ.Ε.Κ. 290Α/28-12-1998) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης και άλλες διατάξεις», άρθρο 14 : «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα». 

1.7 Σου Ν.2690/99 (Υ.Ε.Κ.45/Α/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες  Δι-
ατάξεις» 

1.8 Σου Ν.2741/99 (Υ.Ε.Κ. 199/Α/99) Ενιαίος Υορέας Ελέγχου Σροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμά-
των αρμοδιότητας του Τπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 

1.9 Σου Ν. 3021/02 (Υ.Ε.Κ. 143/Α/02) « Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη δια-
δικασία διασταύρωσης στοιχείων , που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».  

1.10 Σου Ν. 3310/05 (Υ.Ε.Κ. 30/Α/05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτρο-
πή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (Υ.Ε.Κ. 279/Α/05) «Σροποποίηση του Ν. 3310/05 
‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη   
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”».  

1.11 Σου Ν. 3469/06 (Υ.Ε.Κ. 131/Α/06)  «Εθνικό Συπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λο-
ιπές διατάξεις». 

1.12 Σου Ν. 3471/06 (Φ.Δ.Κ. 133/Α/06) «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» 

1.13 Σου Ν. 3548/07 (Υ.Ε.Κ. 68 Α/07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στον Νομαρχιακό και Σοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδί-
ως με τον Ν. 3801/09, Υ.Ε.Κ. 163/Α/07, άρθρο 46). 

1.14 Σου  Ν.3614/07 (Υ.Ε.Κ. 267/A/07) «Διαχείριση, έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  πα-
ρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
τον  Ν.3840/10 (Υ.Ε.Κ. 53/Α/10) «Αποκέντρωση, απλοποίηση των διαδικασιών  του ΕΠΑ  
2007-2013»  

1.15 Σου N.3861/10 (Υ.Ε.Κ.  112/Α/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια-
δίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

1.16 Σου Ν. 3886/10 (Υ.Ε.Κ. 173 /Α/10) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβά-
σεων −     Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ».  

1.17 Σου Π.Δ. 397/88 (Υ.Ε.Κ. 185 /Α/88) Περί Οργανισμού του Τπουργείου Εμπορίου». 
1.18 Σου Π.Δ. 195/95 (Υ.Ε.Κ. 102 /Α/95) Περί Οργανισμού της Γενικής Διεύθυνσης  Κρατικών 

Προμηθειών». 
1.19 Σου Π.Δ. 27/96 (Υ.Ε.Κ. 19 /Α/96) « υγχώνευση των Τπουργείων Σουρισμού , Βιομηχανίας , 

Ενέργειας – Σεχνολογίας και Εμπορίου στο Τπουργείο Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε με το 
Π.Δ.122/04 ( Υ.Ε.Κ. 85 / Α / 04). 

1.20 Σου Π.Δ. 59/96 (Υ.Ε.Κ. 51 /Α/96) « ύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Τπουργείο 
Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της». 

1.21 Σου Π.Δ. 166/03 (Υ.Ε.Κ. 138 /Α / 03) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία  
2000 / 35 της 29 – 6 –2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμ-
πορικές υναλλαγές». 
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1.22 Σου άρθρου  90  του  Κώδικα Νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και τα Κυβερνητικά ργανα  
που  κυρώθηκε  με  το  άρθρο 1  του  Π.Δ. 63/2005 (Υ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση  της  
Νομοθεσίας  για  τη  Κυβέρνηση  και  τα  Κυβερνητικά  ργανα».  

1.23 Σου Π.Δ. 60/07 (Υ.Ε.Κ. 64/Α/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε-
πιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005. 

1.24 Σου Π.Δ. 118/07 (Υ.Ε.Κ..150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», συμπληρωματι-
κώς. 

1.25 Σου Π.Δ.185/09 (Υ.Ε.Κ. 213/Α/09) «Ανασύσταση του Τπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση 
του Τπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Τπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυ-
τιλίας, Αιγαίου και  Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του  σε Τπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητος και Ναυτιλίας».  

1.26 Σου Π.Δ.89/10 (Υ.Ε.Κ. 154/Α/07-09-2010) «Διορισμός Τπουργών και Τφ/ργών». 
1.27 Σου Π.Δ. 65/11 (Υ.Ε.Κ. 147/Α/27-06-2011) «Διάσπαση του Τπουργείου Εσωτερικών, Αποκέν-

τρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Τπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Τπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Τποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Τπο-
υργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Τπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.». Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Τφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη. 

1.28 Σου Π.Δ. 66/11 (Υ.Ε.Κ. 148/Α/27-06-2011) «Διορισμός Τπουργών και Τφ/ργών». 
 
 
 
2. Σις αποφΫσεις: 
 
2.1 Σην με αριθ. 1108437/2565/ΔΟ/15-11-05 (Υ.Ε.Κ. 1590/Β/05) απόφαση του Τφυπουργού Οικο-

νομίας & Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρεί-
ες».  

2.2 Tην με αριθμ. 20977/23-8-2007 (Υ.Ε.Κ. 1673/Β/07) Κ.Τ.Α των Τπουργών Ανάπτυξης και  Επικ-
ρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του N. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3414/05».  

2.3 Σην υπ’αριθ. 14053/ΕΤ/1749 (Υ.Ε.Κ. 540/Β/08) «Τπουργική απόφαση συστήματος διαχείρι-
σης», όπως αυτή ισχύει 

2.4 Σην με αριθμ. Β1−4977 (Υ.Ε.Κ. 1540/Β/08) κοινή απόφαση του Τπουργού Εσωτερικών, Οικο-
νομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης περί « ύστασης και οργάνωσης Ειδικής Τπηρεσίας 
στο Τπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Τπηρεσία υντονισμού και Εφαρμογής των δρά-
σεων του Τπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Κατα-
ναλωτή», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΤΑ 210/16-05-11 (ΥΕΚ 844/Β/16-05-11). 

2.5 Σην με αριθμ. Π1/2941 απόφαση με θέμα «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ει-
δών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Χηφιακή ύγκλιση» 
(ΥΕΚ Β΄ 1988/10-09-2009) 

2.6 Σην με αριθ. Πρωτ. Β1-7410/27-11-2009 (Υ.Ε.Κ. 507/Τ.Ο.Δ.Δ./09)  Κοινή  Απόφαση του  Πρω-
θυπουργού  και της  Τπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  περί διορισ-
μού του τέφανου  Κομνηνού του  Φαραλάμπους, στη  θέση  του  Γεν. Γραμματέα  Εμπορίου. 

2.7 Σην ΚΤΑ με Αρ.Πρωτ. 46498/ΔΙΟΕ 1913/13-10-2010 (Υ.Ε.Κ.  1642/Β/10) με θέμα: «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Τφυπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο 
Ρόβλια». 

2.8 Σην  ΚΤΑ με αριθ. Πρωτ. 6316/709/8−2−2010  (Υ.Ε.Κ. 46/Β/10) περί  διορισμού του  Δρυμού-
ση  Ιωάννη, ως  Γενικού  Γραμματέα  του  ΤΠΟΙΑΝ. 

2.9 Σην Απόφαση 16820/2-9-10 του Τφυπουργού Εσωτερικών (Υ.Ε.Κ. 1515Β/10) «Καθορισμός η-
μερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

2.10 Σην (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής που τροποποιεί τις Οδηγίες (ΕΚ) 2004/17, (ΕΚ) 2004/18 σχε-
τικά με όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV. 

2.11 Σην (ΕΚ) 1177/09 της Επιτροπής που τροποποιεί τις Οδηγίες (ΕΚ) 2004/17 και  (ΕΚ) 2004/18 
σχετικά με τα ελάχιστα όρια (κατώφλια) εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών για την σύναψη 
των δημοσίων συμβάσεων 

2.12 Σης με Αρ.Πρωτ. Β3-126/10 ( ΥΕΚ 1151/Α/2010) απόφασης  «Εξουσιοδότηση για την υπογρα-
φή εγγράφων  «Με εντολή Τφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου … στους Γενικούς 
Διευθυντές και στους Προϊσταμένους …της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου…»  
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2.13 Σην με αριθ. Πρωτ 830/21-12-2010 Απόφαση Διενέργειας  ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την  υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού υστήματος 
(Ο.Π.) Μητρώου Εμπορικών ημάτων». 

2.14 Σην με αριθ. Πρωτ 831/21-12-2010 απόφαση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου 
διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφοριακού υστήματος (Ο.Π.) Μητρώου Εμπορικών ημάτων». 

2.15 Σην με αριθ. Πρωτ 849/30-12-2010 απόφαση για την σύσταση ομάδας εργασίας για την σύν-
ταξη των τεχνικών προδιαγραφών για το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
υστήματος (Ο.Π.) Μητρώου Εμπορικών ημάτων». 

2.16 Σην με αριθ. Πρωτ 94/15-02-2011 απόφαση για την σύσταση ομάδας εργασίας για την επε-
ξεργασία και αξιολόγηση των σχολίων που παρελήφθησαν από την δημόσια διαβούλευση του 
σχεδίου διακήρυξης του έργου «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού υστήματος 
(Ο.Π.) Μητρώου Εμπορικών ημάτων». 

2.17 Σην με αρ. 2667 (Υ.Ε.Κ. 1603/Β/11-07-20110) απόφαση του Πρωθυπουργου και Τπουργού Α-
νάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Τφυπο-
υργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη». 

2.18 Σην με αρ. Τ 352 (Υ.Ε.Κ. 1603/Β/11-07-20110) απόφαση του Πρωθυπουργου για τον «Καθο-
ρισμό  αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Τπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας ωκράτη Ξυνίδη». 

 
 
 
3. Σα άγγραφα: 
 
3.1 Σην με αριθ. Πρωτ. 10624/Γ/2011/14-09-2009 επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β 

της ΕΤΕΔ ΕΜΠ από την ΕΤΔ ΕΠΑΕ.  
3.2 Σην με Αύξ. Αριθμό: 14. με Α.Π.: 152.210/Χ4450-Α2 07/06/2010 Πρόσκληση της Ειδικής Τ-

πηρεσίας (Ε.Τ.Δ.) του Επιχειρησιακού προγράμματος  (Ε.Π.) “Χηφιακή ύγκλιση”. 
3.3 Σην με Αριθ. Πρωτ. 416B/23-07-2010(ΕΤΕΔ ΕΜΠ) Απόφαση Ορισμού Τπευθύνου Πράξης 
3.4 Σην με ΑΠ 153.108 Χ 6402-Α2/30-07-2010  Απόφαση της Ε.Τ.Δ. Ε.Π. “Χηφιακή ύγκλιση” πε-

ρί της ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΟΤ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ (Ο.Π.) ΜΗΣΡΨΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΨΝ ΗΜΑΣΨΝ» 

3.5 Σο υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 839/28-12-2010 παραδοτέο της ομάδας εργασίας για την σύνταξη των 
τεχνικών προδιαγραφών για το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού υστήμα-
τος (Ο.Π.) Μητρώου Εμπορικών ημάτων» 

3.6 Σο υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 164/28-03-2010 υπηρεσιακό σημείωμα του Γ.Γ. Εμπορίου προς  την Σεχ-
νική Διεύθυνση της Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών της Γ.Γ. Εμπορίου, «χετικά με την θεώρη-
ση Σεχνικών Προδιαγραφών» 

3.7 Σα υπ΄ αριθ. Πρωτ. 84/05-04-2011 υπηρεσιακό σημείωμα «Θεώρηση τεχνικών προδιαγρα-
φών» από την Σεχνική Διεύθυνση της Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου 

3.8 Σο υπ΄ αριθμ. Πρωτ 318/17-6-2011  έγγραφό μας προς την Ειδική Τπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Χηφιακή ύγκλιση» με το οποίο διαβιβάζεται για  έγκριση, 
προσχέδιο της Διακήρυξης 2/2010. 

3.9 Σην υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 154.198/Χ2890-Β /11-7-2011 διατύπωση σύμφωνης γνώμης (υπο προ-
ϋποθέσεις) επί του ανωτέρω, της Ειδικής Τπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγ-
ράμματος «Χηφιακή ύγκλιση». 
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Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 
 
   Ανοιχτό  μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτέριο κατακύρωσης την πλάον συμφάρουσα 
από οικονομικέ Ϋποψη προσφορΫ, για την υλοποίηση της πράξης  «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧ-

ΜΔΝΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ (Ο.Π.) ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΖΜΑΣΧΝ», ως αναφέρετα-
ι/νται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος αυτής. 
 
 
 Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 52 ημερών, από την ημερο-
μηνία αποστολής της  περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Τπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  .   
 
 
Σόπος-Φρόνος Τποβολές Προσφορών και Διενάργειας Διαγωνισμού  
 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-10-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στη Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου, Κάνιγγος 20, Σ.Κ. 10181, Αθήνα γραφείο 1 ισόγειο, είσοδος από  οδό 
Κάνιγγος. 

2. Φρόνος λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 21-10-2011 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 
15:00 Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το Πρωτόκολλο εισερχομένων της Ειδι-
κής Τπηρεσίας υντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του ΤΠΑΑΝστον τομέα του Εμπο-
ρίου(ΕΤΕΔ ΕΜΠ)  γραφείο 436 όροφος 4

ος
  Κάνιγγος 20, Σ.Κ. 10181, Αθήνα (τηλ. 

2103893399, 2103893527, email vpetrou@gge.gr). 
3. σοι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγρα-

φες προσφορές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, για το σύνολο το έργου . 
4. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην ΕΤΕΔ ΕΜΠ με οποιοδήποτε τρόπο ό-

πως ταχυδρομικά (συστημένη) και με ταχυμεταφορά, ισχύουν όμως μόνο στην περίπτωση 
που έχουν λάβει εγκαίρως αριθμό Πρωτοκόλλου της Ειδικής Τπηρεσίας υντονισμού και 
Εφαρμογής των δράσεων του ΤΠΑΑΝστους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του 
Καταναλωτή (ΕΤΕΔ ΕΜΠ ) και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπό-
θεση ότι αυτές περιέρχονται στην ΕΤΕΔ ΕΜΠ μέχρι στις 21-10-2011 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 15.00. 

5. Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη της υποβολής σύμφωνα με την παρ. 2 & 4 του 
παρόντος άρθρου για οποιονδήποτε λόγο, δεν γίνονται δεκτές και δεν παραλαμβάνονται 
από την Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Προσφορών. 

6. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στον προσφέροντα χωρίς να έχουν   αποσφραγιστεί. 
7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β΄. 

 
Σρόπος λέψης εγγρΫφων διαγωνισμού  

Η διάθεση της Προκήρυξης γίνεται από την έδρα της ΕΤΕΔ ΕΜΠ  Μονάδα Β2 Πλ. Κάνιγγος ΣΚ 
101 81 (γραφείο 425, 4

ος
 ροφος) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως ειτε με ει-

δικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους είτε με ταχυμεταφορική (courier). Η κατα-
ληκτική προθεσμία για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η 09-09-2011 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00. 
την περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η ΕΤΕΔ ΕΜΠ , 
δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 
Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία 
των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου), έτσι ώστε η ΕΤΕΔ ΕΜΠ να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλα-
βαν την Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωμα-
τικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 
Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Προκήρυ-
ξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το 
συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 
έγγραφα στην  ΕΤΕΔ ΕΜΠ   και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.  
Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://eysed.gge.gov.gr/.  

 
 
Δικαήωμα συμμετοχές στο διαγωνισμό άχουν: 
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1. Η διακήρυξη απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες, είτε αυτοτελώς είτε σε μορφή ένω-
σης/κοινοπραξίας, δύνανται να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του έργου και να αντα-
ποκριθούν στο χρονοδιάγραμμά του. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
β)  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ)  συνεταιρισμοί 
δ)  κοινοπραξίες προμηθευτών   
 
 
Οι παραπάνω επιχειρήσεις πρέπει να είναι εγκατεστημένες : 

    στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
 στα κράτη – μέλη της υμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Φώρο (ΕΟΦ) ή  

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

 σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

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

και οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα δια-
κήρυξη. 

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλα τους προμηθευτές πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους  
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. την προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσ-
διορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης. Με την υπο-
βολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. ε περίπτωση κατα-
κύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. ε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βί-
ας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκ-
ληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά 
τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Σα υπόλοιπα μέλη της ένωσης 
και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί 
να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνω-
μοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
 

3. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμέ-
νου να υποβάλουν την προσφορά, ούτε κατά την φάση υποβολής της προσφοράς ουύτε κατά 
στην περίπτωση ανάθεσης του έργου. 

4. τη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες 
στα (α)  (β) (γ) και (δ) κατηγορίες. 

5. Είναι επιτρεπτή βάσει του κοινοτικού δικαίου η προσφυγή ενός προσφέροντος στη δΫνεια εμ-
πειρήα. 

6. Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου (ή και υπεργολάβου) στο διαγωνισμό σε περισσότερες 
από μία υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υ-
ποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος (ή 
υπεργολάβος). 

 
Παροχέ διευκρινήσεων επι της προκέρυξης 

 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι αφου αναφέρουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας  (Επωνυμί-
α,Σαχυδρομική Δ/νση, τηλέφωνο, e-mail)μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι την 18-
08-2011 ημέρα Πέμπτη και  αυτές παρέχονται από την ΕΤΕΔ ΕΜΠ το αργότερο  μέχρι 
την 06-09-2011. 

  Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην ΕΤΕΔ ΕΜΠ. Κανένας 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της ΕΤΕΔ ΕΜΠ.  
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 Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλονται εκτός του ανωτέρω χρονικού διαστη-
μάτος  είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται.  

 Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με η-
λεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς την ηλεκτρονική διευθύνση: vpetrou@gge.gr  χω-
ρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υ-
ποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
παραπάνω. Η ΕΤΕΔ ΕΜΠ, δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η τηλεομοιοτυπία. Η ΕΤΕΔ ΕΜΠ θα απαντήσει  σε όλες τις 
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός των ανωτέρω κατά περίπτωση διαστημάτων.  

 Οι σχετικές απαντήσεις επι των αιτουμένων διευκρινήσεων θα αναρτώνται στον διαδικ-
τυακό τόπο της ΕΤΕΔ ΕΜΠ  http://eysed.gge.gov.gr.  

 
 

   Σα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Σύπο βαρύνουν την ΕΤΕΔ ΕΜΠ, στη δε 
Τπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
    Η περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη καθώς και τα παραρτήματα αυτής, θα αναρτηθούν στον 
διαδικτυακό τόπο http://eysed.gge.gov.gr και http://www.infosoc.gr 

  
 
 
 
 
 
ΚατΫ τα λοιπΫ ο διαγωνισμός θα γήνει σύμφωνα με τα παρακΫτω παραρτέματα που επι-
συνΫπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μάρος αυτές: 
 
 
 
 
«ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΨΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΨΝ»   ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ 
« ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ»    ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β΄ 
«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»         ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ΄ 
 «ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ                 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Δ΄ 
«ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ»                   ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ε΄ 
«ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ»                   ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Σ΄ 
«ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΙΝΑΚΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ»    ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ζ΄ 
«ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΗΜΕΙΨΜΑΣΟ»     ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Η΄ 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ  
 
 
 

ΣΕΥΑΝΟ ΚΟΜΝΗΝΟ 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΕΙ: 
- Γραφ. Τπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Και Ναυτιλίας, κου Μ. Φρυσοχοΐδη 
- Γραφ. Αναπληρωτή Τπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Και Ναυτιλίας, κου Κ. Ξυνίδη 
- Γραφ. Γεν. Γραμ. Εμπορίου, κου τ. Κομνηνού 
- Ε.Τ.Δ. Ε.Π. “Χηφιακή ύγκλιση” 
- Διεύθυνση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ( ΔΕΒΙ ) της Γ.Γ.Ε. 
- Δ/νση Οικονομικού της Γ.Γ.Ε. 
- Υπεχζπλν Πξάμεο, θνλ Δπάγγειν Τζηφπνπιν 
 
ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
- Προϊσταμένη  ΕΤΕΔ, Μονάδες Α, Β2  
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α     Α΄  ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
 
 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 
Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός  

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
προσφορά από οικονομική προσφορά 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ΕΡΓΟΤ 

 
Ανάδειξη αναδόχου για την πράξη  «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Ο-

ΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ (Ο.Π.) 

ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΖΜΑΣΧΝ» 

 

ΚΨΔΙΚΟ CPV 
 

72212100-0 

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 

Υ.Π.Α. 

 

2.131.900,00   € 
 

(Προϋπολογισμός χωρίς ΥΠΑ: 1.733.252,03€,        
ΥΠΑ: (23%) 398.647,97€) 

 

ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΟΤ 

ΒΑΡΤΝΕΙ 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΑΕ 058/8 
Κωδικός Έργου 2010Ε05880010 

ΝΟΜΙΜΑ ΕΤΡΨ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
Εκατόν πενήντα  (150) ημέρες από την επομένη της  

ημερομηνίας διενεργείας του διαγωνισμού 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 
Ειδική Τπηρεσία υντονισμού Εφαρμογής Δράσεων 
Σου Τ.Π.Οι.Α.Ν. τους Σομείς Εμπορίου Και Προστα-

σίας Σου Καταναλωτή (ΕΤΕΔ ΕΜΠ) 

ΦΡΟΝΟ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡ-
ΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ 

Εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΥΟΡΟΙ 
άρθρο 24 Ν.2198/1994 όπως κωδικοποιήθηκε  

με το άρθρο 55 του  Ν.2238/1994 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
Η ΠΡΑΞΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΨΠΑΩΚ 

ΣΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΉ ΑΝΆΠΣΤΞΗ (ΕΣΠΑ) 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Β΄  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

  1.ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
                               
ΚΑΣΑΡΣΙΗ  ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 
1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα α-

ναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική  γλώσσα  μέσα σε σφραγισμένο  φάκελο  σε δυο 
αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο). 
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της 
μετά την κατάθεσή της ή τυχόν παράτασης της ισχύος της προσφοράς τους.  
 

 
1.2. Ισχύς προσφορών  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσ-
μετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. 

 
Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
 
   Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
ΕΤΕΔ ΕΜΠ, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβ-
λεπόμενο από τη παρούσα απόφαση. την περίπτωση αποδοχής από τους συμμετέχοντες της 
παράτασης, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επι πλέον αυτό διάστημα. 

 
Εάν προκύψει θέμα επι πλέον παράτασης της ισχύος των προσφορών,ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 3 του αρθρου 13 του ΠΔ 118.  
 
1.3. το  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1. Η λέξη   ΠΡΟΥΟΡΑ. 
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος (ΕΤΕΔ ΕΜΠ)  της αρμόδιας Τπηρεσίας που διενεργεί την προμή-

θεια.  
1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
1.3.4. Ο τίτλος της Πράξης («ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΟΤ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑ-

ΣΟ (Ο.Π.) ΜΗΣΡΨΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΨΝ ΗΜΑΣΨΝ») 
1.3.5. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 
1.3.6. Η Επωνυμία και τα στοιχεία Δ/νσης του αποστολέα 

 
1.4.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της 

προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
1.4.1. τον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

 Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά,τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ» 

 Σα ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» 

 Σα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται 
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδει-
ξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ». 

1.4.2. Οι φάκελοι των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ , ΣΕΦΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ θα φέρουν και τις ενδείξεις  του κυρίως φακέλου.   

1.4.3. ε περίπτωση που τα ΣΕΦΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον  κυρίως  φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν  τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  ΠΡΟ-
ΥΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

1.4.4. λα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής,  
συμπεριλαμβανομένων   των  εμπορικών   φυλλαδίων  (PROSPECTUS, φωτογραφιών, 
τεχνικών φυλλαδίων  κ.λ.π.),  θα  φέρουν  συνεχή   αρίθμηση από  το πρώτο μέχρι  το 
τελευταίο.  Για  ευχερέστερη  αναζήτηση  των   στοιχείων αυτών, οι φάκελοι «ΣΕΦ-
ΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» και «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ»  να συνοδεύονται από ευρε-
τήριο, στο  οποίο  θα  αναγράφεται  το περιεχόμενο του κάθε  εγγράφου, με την αν-
τίστοιχη αρίθμηση  που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. ενδεικτικά στην ΣΕΦΝΙΚΗ 
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ΠΡΟΥΟΡΑ φύλλα  συμμόρφωσης : φύλλα  16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-
55,κ.ο.κ.).  

1.4.5. ε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευ-
τικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε 
τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ’ αυτών την 
ένδειξη  «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» . ε αντίθετη περίπτωση θα δύνα-
ται να  λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια 
της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορ-
ρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομέ-
νου. 

1.4.6. Σα στοιχεία  της ΣΕΦΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ εκτός από εντυπη μορφή 
θα είναι αποθηκευμένα και σε ψηφιακό μέσο CD η DVD στους αντίστοιχους σφραγισ-
μένους φακέλους. 

1.5. Η Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην έ-
ναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Πα-
ραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

 
 
1.6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί πο-
ινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007 
και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :  
  
1.6.1. Εγγύηση συμμετοχές στο διαγωνισμό.  
1.6.2. Τπεύθυνη  δέλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάσ-

τοτε ισχύει, με θεώρηση  γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και  στην ο-
ποία δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες: 
α) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για  κάποιο αδίκημα από τα α-
ναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07, 
ήτοι: 

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγ-
ραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του υμ-
βουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  υμβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστα-
σία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  
27.11.1995, σελ. 48), 
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρ-
θρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK  του  υμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991, για 
την πρόληψη  χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομι-
μοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166   της   28.6.1991,  
σελ. 77   Οδηγίας, η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) 
η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.  
3424/2005 (Α΄ 305), 
v) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκί-
ας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 
-  ε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση περί 

μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ 
1.6.2.α του παρόντος υποβάλλουν,: 
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.. και ο Διευθύνων ύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

 
-   ταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ 

1.6.2.α του παρόντος, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.  
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-   ταν ο προσφέρων είναι  ένωση  προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλω-
ση της παρ 1.6.2.α του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω 
που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

 
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της 
παρ. 2 του  άρθρου 6  του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση  
και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
- Σα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή  

υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.   

γ. Δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση  του  ν. 1892/1990 
(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλο-
δαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφα-
σης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανά-
λογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).    
δ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
- Σα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 

διαχείριση ή  υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

ε. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  κοινωνι-
κής  ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους ο-
ποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις  τους.   
στ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονο-
μαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμέ-
νου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι 
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεται-
ρισμούς).  
- Σα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύνα-
μες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, ορίζον-
τας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων 
αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν προκει-
μένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά 
πρόσωπα.  

ζ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται κατ' εφαρμογή  της παρούσας η. Δεν  τελούν σε αποκλεισμό από δι-
αγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 
34 και 39 του Π.Δ.  118/07 μέχρι και  την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς . 
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 
ι. υνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή. 
ια. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποια-
δήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του δι-
αγωνισμού ή της υπαναχώρησής της. 
ιβ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη  και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά περίπτωση όπως ειδικότερα ορίζονται στην οι-
κεία διακήρυξη.  

 
-   ε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υπο-

βάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. 
 

1.6.3. Παραστατικό  εκπροσώπησης  
 Παραστατικό  εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφό-
σον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους  διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό 
τους. 

1.6.4. Σα νομικΫ πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγ-
κεκριμένα: 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:  
 Φ.Ε.Κ. σύστασης,  
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 Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα Φ.Ε.Κ. στα οποία έχουν δημοσιε-
υτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδι-
κοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),  

 Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου,  

 Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό,  
 Βεβαίωση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προκειμένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού  
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει:  
 επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά  
 πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του κατασ-

τατικού 
                        Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών απαιτείται 
επιπλέον 
                        να περιέχεται συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  
 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
στο σύνολο της Προσφοράς (χωρίς αυτό να οδηγεί σε πρόωρη αποκάλυψη της οι-
κονομικής προσφοράς του υποψηφίου),  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων 
των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

 να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται), κοινός 
εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για την εκπροσώπηση 
της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

 Επίσης, θα προσκομίζεται από κάθε μέλος της ένωσης, Πρακτικό του Διοικητικού 
του οργάνου  που εγκρίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα. 

 Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού Οργά-
νου του Νομικού Προσώπου ή κάθε μέλους-νομικού προσώπου της ένωσης, με το 
οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου φορέα στον διαγωνισμό 
(πλην μονοπρόσωπων εταιριών) στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότη-
ση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νό-
μιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα 
του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, κάτοικος Αθηνών και γνώστης 
της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος. Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσ-
φοράς από ένωση εταιριών, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρε-
ξουσίου για την υπογραφή της προσφοράς από εκπρόσωπο ενός εκ των συμμετε-
χουσών εταιριών. 

Σα φυσικΫ πρόσωπα, θα καταθέσουν  
 -Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του 
1.6.5.  ΔικαιολογητικΫ που αποδεικνύουν το ελΫχιστο επήπεδο οικονομικές και 

χρηματοοικονομικές επΫρκειας των συμμετασχόντων και τα όρια τους: 
i) Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα του διαγωνιζόμενου, ίσης ή με-

γαλύτερής με το 1/2 της προϋπολογισθείσας δαπάνης ( συμπεριλαμβανομένου 
του Υ.Π.Α.) της προσφερόμενης υπηρεσίας 

ii) Ισολογισμού της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επι-
κυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Υορολογικών Δηλώσεων) από τα 
οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης 
κατά μέσο όρο για το ανωτέρω διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/2 της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης ( συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.) της προσφερό-
μενης υπηρεσίας. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας 
θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί 
 
 

1.6.6. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο Σεχνικής Ικανότητας – Επάρ-
κειας Τποδομών – Εμπειρίας : 
   Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επή ποι-
νέ αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγω-
νισμό: 

 
   1.6.6.1.Να διαθέτει κατΫλληλα τεκμηριωμάνη και αποδεδειγμάνη εμπειρήα 
και τεχνογνωσήα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 
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αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο. υγκεκριμένα 
απαιτείται να διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία στους ακόλουθους τομείς: 

- χεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων  
- Ανάπτυξη λογισμικού και διαδικτυακών εφαρμογών λογισμικού 
- χεδιασμός, υλοποίηση  και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων  
- χεδιασμός και διαχείριση υστημάτων Διαχείρισης Περιεχομέ-

νου/Εγγράφων  
- Χηφιοποίηση εγγράφων / χαρτών / βιβλίων 

 
Πιο συγκεκριμένα, η εμπειρία και η τεχνογνωσία να προκύπτει από την υλοποίηση 
κατ’ ελάχιστο ενός (1) έργου πληροφοριακού συστήματος που να περιλαμβάνει τους 
ανωτέρω τομείς. Βεβαίως είναι δυνατή η τεκμηρίωση της εμπειρίας στους ανωτέρω 
τομείς συνδυαστικά σε περισσότερα του ενός εργα.  
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Υακέλου Δικαιολογητι-
κών), τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης :  
 1.6.6.1.1 Κατάλογο έργων που εκτέλεσε κατά τα τρήα (3) τελευταήα άτη και τα 
οποήα καλύπτουν την ανωτάρω ελΫχιστη προϋπόθεση συμμετοχές. 
 Ο κατάλογος έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

 

Α/Α Πελάηηρ 
ύνηομη 

ΠεπιγπαθήΈ
πγος 

Γιάπκεια 
Δκηέλεζηρ 

Έπγος 
(Απσή - 
Λήξη) 

ςμβαηική 
αξία έπγος 

(σωπίρ 
ΦΠΑ) 

Ποζοζηό 
ζςμμεηοσήρ  

ζηο έπγο 

ςνοπηική πε-
πιγπαθή ζςνειζ-
θοπάρ ζηο έπγο 

 

Παπούζα Φάζη 

 

                

                

                

                

 
 που ως «παρούσα φάση» είναι αποδεκτές οι τιμές: Οριστική Παραλαβή / ε εξέ-

λιξη / ε παραγωγική λειτουργία. 
 Εάν ο ΠΕΛΑΣΗ είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

Πιστοποιητικό ή Πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δη-
μόσια Αρχή.  

 Εάν ο ΠΕΛΑΣΗ είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση εί-
τε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική ύμβαση Έργου.  

 Θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά άνα (1) τουλΫχιστον από τα έργα του πα-
ραπάνω πίνακα, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο, 
παρόμοιου με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. Βεβαίως είναι δυνατή η 
παρουσίαση της εμπειρίας συνδυαστικά σε περισσότερα του ενός εργα. 
 

 1.6.6.1.2  ε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργο-
λαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει 
να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας. 
 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθε-
ται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Τπεργολάβο 

Επωνυμία Τπεργολάβου 
Τποβολή Δή-
λωσης υνερ-
γασίας 

      
      
      

 
1.6.6.1.3 ε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε εξω-
τερικούς συνεργάτες την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα 
πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές 
δηλώσεις συνεργασίας. 

 
Περιγραφή τμήματος Έργου που 
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος 
να αναθέσει σε εξωτερικό συνερ-

Επωνυμία εξωτερικού 
συνεργάτη 

Τποβολή 
Δήλωσης 
υνεργασίας 
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γάτη 
      
      
      

 
ε περίπτωση που συμμετέχουν στην προσφορά διάφοροι παρέχοντες υπηρεσίες, υ-
περγολάβοι, εξωτερικοί συνεργάτες, καθένας χωριστά θα πρέπει να διαθέτει και να 
αποδείξει ότι διαθέτει την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα να εκτελέσει τα 
καθήκοντα που προβλέπεται να του ανατεθούν. 
1.6.6.2 Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη 
του έργου. υγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελΫχιστον το 50% του ανθρωποχρό-
νου που θα διατεθεί για το έργο να καλύπτεται με εργασία στελεχών αποκλειστικής 
απασχόλησης του Ανάδοχου.  

 
 Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την προαναφερόμενη ελάχιστη προϋ-

πόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Υακέλου Δι-
καιολογητικών) : 
α) Κατάσταση προσωπικού αποκλειστικής απασχόλησης κατά ειδικότητα, συνοδε-
υόμενη από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια των στοιχείων 
της.  
β)  Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Εταιρεία (σε πε-
ρίπτωση Ένωσης / 
Κοινοπραξίας) 

Θέση στην 
Ομάδα 
Έργου 

Απασχόληση στο 
έργο (Ανθρωπομή-
νες) 

Ποσοστό συμ-
μετοχής* (%) 

            
            
            
 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Α       

 
γ) Πίνακα των στελεχών των Τπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχο-
υν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Επωνυμία Εταιρείας 
Τπεργολάβου 

Θέση στην 
Ομάδα Έργου 

Απασχόληση 
στο έργο (Αν-
θρωπομήνες) 

Ποσοστό συμ-
μετοχής* (%) 

            

            

            

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Β       

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

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου 
Θέση στην Ομά-
δα Έργου 

Απασχόληση στο 
έργο (Ανθρωπο-
μήνες) 

Ποσοστό συμ-
μετοχής* (%) 

          
          
          
 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Γ       

  
 ΟΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΘΡΨΠΟΜΗΝΨΝ ΟΜΑ-

ΔΑ ΕΡΓΟΤ (Α+Β+Γ)   
  

 
 

*
ως Ποσοστό υμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του 

δια των συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών 
 

 Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντα 
για το συγκεκριμένο έργο 

 Τπεύθυνες δηλώσεις (Ν.1599/86), των «εξωτερικών συνεργατών», όταν προβλέ-
πεται να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες (μη μόνιμο προσωπικό του Τπο-
ψηφίου), στις οποίες να δηλώνουν ότι το έργο  (αντικείμενο της παρούσας προκή-
ρυξης) καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό τελεί εν γνώσει τους η 
λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο δήισζε κε ηελ νπνία ζα πξνζδηνξίδνπλ ην ηκήκα 
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ή ηα ηκήκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν ή ηα νπνία πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ 
ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ηνπο βαζηθνχο φξνπο ηεο ππεξγνιαβίαο θαη λα δε-
ιψζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζελ-
ηαη λα αλαζέζνπλ ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο θαη  ζρεηηθή δήισζε ηνπ ππεξγνιάβνπ, ή ηνπ Νν-
κίκνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ, πεξί ηεο απνδνρήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξγνιαβίαο, θαζψο θαη 
ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

1.6.6.3 Ομάδα Έργου. Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστο τα ακόλουθα: 
τελέχωση της Ομάδας έργου με τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

 Σα στοιχεία του Τπεύθυνου Έργου, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής της Ομάδας 
Έργου και θα εκπροσωπεί τον Ανάδοχο  

 Κατάλογο στελεχών του προσωπικού του προσφέροντα, των υπεργολάβων του και 
των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της Ομάδας 
Έργου, προσδιορισμό της θέσης του καθενός στο οργανωτικό σχήμα, επακριβή 
περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση με την εκπόνηση των παραδοτέων και την 
εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου καθώς 
και τη χρονοαπασχόληση του καθενός στο έργο. Επίσης θα πρέπει να παρατίθεται 
πίνακας απασχόλησης ανά δραστηριότητα και μέλος της Ομάδας Έργου, όπως 
παρακάτω: 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΕΛΕΦΨΝ ΠΡΟΥΕΡΟΝΣΟ 

Εταιρεία: 

Ονοματεπώνυμο 
στελέχους 

Θέση στην 
Ομάδα Έργου 

Επίπεδο 
εμπειρίας 

Αρμοδιότητε
ς-Καθήκοντα 

Απασχόληση 

(σε 
ανθρωπομήνες) 

     

     

     

 

τον πίνακα συμπληρώνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

 Σο “Ονοματεπώνυμο” κάθε στελέχους της ομάδας έργου που θα χρησιμοποιηθεί κατά 
την εκτέλεση του έργου. 

 Η “Θέση στην Ομάδα Έργου” κάθε στελέχους στην Ομάδα Έργου. 

 Σο “Επίπεδο εμπειρίας” (seniority level) κάθε στελέχους σε κατηγορίες Α (Διευθυντής), Β 
(Project Manager), Γ (Έμπειρος ύμβουλος/Σεχνικός), Δ (ύμβουλος/Σεχνικός) κ.λ.π. 

 Οι “Αρμοδιότητες - καθήκοντα” κάθε στελέχους, δηλαδή ο εξειδικευμένος ρόλος του 
σύμφωνα με τον τρόπο οργάνωσης της υλοποίησης του έργου του προσφέροντα. 

 Η “Απασχόληση” κάθε στελέχους σε ανθρωπομήνες. 

 Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων στελεχών, τα οποία θα 
υποβληθούν σε Παράρτημα, με ιδιαίτερη αναφορά των γνώσεων και της εμπειρίας τους 
στις θεματικές περιοχές εξειδίκευσης του έργου. Σα βιογραφικά σημειώματα των μελών 
της ομάδας έργου θα υποβληθούν σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Η της 
παρούσας διακήρυξης. 

 

Ο υπεύθυνος της ομάδας έργου θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα 
περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του έργου και να είναι πλήρους απασχόλησης σε όλη τη 
διάρκεια του έργου. Η ομάδα έργου του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να έχει 
αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία σε παρόμοια έργα σχεδιασμού και υλοποίησης 
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, βάσεων δεδομένων και στην παροχή 
υπηρεσιών ψηφιοποίησης, καθώς και στην ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών παροχής 
περιεχομένου και υπηρεσιών.            

 

Για κάθε μέλος της ομάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως το 
βιογραφικό του, ο ρόλος του στο έργο, το αντικείμενο εργασιών, το εύρος εμπλοκής του 
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στην υλοποίηση του έργου και τα ειδικά καθήκοντα που κατά περίπτωση θα αναλάβει, ο 
χρόνος απασχόλησης κλπ, καθώς και η σχέση του με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, 
εξωτερικός συνεργάτης, στέλεχος υπεργολάβου). Παρακάτω καθορίζονται οι ελάχιστες 
απαιτήσεις για τα προσόντα των βασικών στελεχών της ομάδας έργου η ικανοποίηση των 
οποίων είναι υποχρεωτική και πρέπει να τεκμηριώνεται στην προσφορά του υποψηφίου. 

 

Τπεύθυνος Έργου 

 Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών σχετικό με Πληροφορική ή/και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/και 
Διαχείριση Έργων.   

 10ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των ΣΠΕ 

 5ετής τουλάχιστον εμπειρία στη διοίκηση έργων ΣΠΕ που υλοποιούνται από φορείς 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα 

 Μόνιμο στέλεχος του Υορέα του υποψηφίου.  την περίπτωση Ένωσης Εταιριών 
μόνιμο στέλεχος του επικεφαλής Υορέα της Ένωσης 

Αναπληρωτές Τπεύθυνος Έργου 

 Πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών σχετικό με Πληροφορική ή/και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/και 
Διαχείριση Έργων.   

 7ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των ΣΠΕ 

 5ετής τουλάχιστον εμπειρία στη διοίκηση έργων ΣΠΕ που υλοποιούνται από φορείς 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα 

 Μόνιμο στέλεχος του Υορέα του υποψηφίου. την περίπτωση Ένωσης Εταιριών 
μόνιμο στέλεχος του επικεφαλής Υορέα της Ένωσης. 

 

Σα μέλη της προτεινόμενης ομάδας έργου του υποψηφίου θα πρέπει αποδεδειγμένα να 
καλύπτουν σωρευτικά όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες (ήτοι: σχεδιαστές/αναλυτές 
ιστοσελίδων και εφαρμογών, μηχανικοί ανάπτυξης λογισμικού/προγραμματιστές, 
προγραμματιστές/αναλυτές βάσεων δεδομένων, τεχνικοί εγκαταστάσεων, ειδικοί και 
χειριστές ψηφιοποίησης, ειδικοί σύμβουλοι για ανασχεδιασμό διαδικασιών) για την άρτια 
και ποιοτική εκτέλεση όλων των εργασιών υλοποίησης και φάσεων του έργου. 

 
1.6.7. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί 

με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κά-
θε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

1.6.8. Αναφορικά με την τεκμηρίωση της τεχνικής, της οικονομικής  και χρηματοοικονομι-
κής επάρκειας, τονίζεται ότι είναι επιτρεπτή βάσει του κοινοτικού δικαίου η προσ-
φυγή ενός προσφέροντος στη δΫνεια εμπειρήα και δεν είναι απαραίτητο να κρίνεται 
αποκλειστικά στο πρόσωπο του, η τεκμηρίωση της απαιτούμενης επάρκειας. ε πε-
ρίπτωση χρήσης του δικαιώματος της δΫνειας εμπειρήας στον παρόντα διαγωνισ-
μο , ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει επι ποινές αποκλεισμού να προσκομίσει Τπεύθυ-
νη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της Τπογραφής του Νομιμου Εκπροσώπου  του 
Υορέα που επικαλείται την εμπειρία, σχετική με την δέσμευση για την διάθεση των 
αναγκαίων πόρων για την υπολοποίηση του έργου. Η Τπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από τα πλήρη ( όπως και στους λοιπούς συμμετέχοντες ) αποδεικτικά 
της εμπειρίας του Υορέα που «δανείζει» την εμπειρία του και από τα στοιχεία νομι-
μοποιήσης του εκπροσώπου που θα την υπογράφει. 

 
 
1.7. Περιεχόμενα Υακέλου "Σεχνικέ ΠροσφορΫ" 
Ο φάκελος «Σεχνική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τουλάχιστον τα πα-
ρακάτω αναφερόμενα στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές στοιχείο που κατά την κρίση του 
προσφέροντος θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη: 

 Μεθοδολογήα Τλοποήησης Έργου, στην οποία παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση 
του διαγωνιζομένου για την εκπόνηση όλων των εργασιών του έργου. 
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 υμπληρωμάνες απαντέσεις ως προς τις τεχνικάς προδιαγραφάς του Μάρους Γ του 
Παραρτέματος Σ της διακέρυξης ακολουθώντας την ίδια σειρά και αρίθμηση με τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

 υμπληρωμάνους τους Πήνακες υμμόρφωσης του Μάρους Δ του Παραρτέματος Σ 
της διακέρυξης 

 ΣεχνικΫ φυλλΫδια και λοιπό υλικό τεκμηρήωσης για τα προσφερόμενα προϊόντα και 
υπηρεσίες. 

 υμπληρωμένους τους Πήνακες Οικονομικές ΠροσφορΫς χωρής τιμάς. 
 

 
Η τεχνική προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να τοποθετείται στο 
σύνολο των απαιτήσεων όπως αυτές προδιαγράφονται στα Μέρη Β , Γ και Δ του Παραρτήματος Σ 
της παρούσας διακήρυξης.  
 
ημειώνεται ότι όλες οι απαιτήσεις του παρόντος έργου αποτελούν απαράβατους όρους των τεχ-
νικών προδιαγραφών και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς.  
 
 

Μεθοδολογήα Τλοποήησης Έργου 
Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει τουλάχιστο τα ακόλουθα: 

(1) Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το 
έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, 
όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στο Μέρος Β και στα Μέρη Γ και Δ του Παραρτήματος Σ 
της παρούσας διακήρυξης, και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυ-
τών. 

(2) Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε δράσεις όπως αυτές αναφέ-
ρονται στις αναλυτικές προδιαγραφές του έργου. 

(3) Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά προκύπτο-
υν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού και την προτεινόμενη μεθοδο-
λογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου. 

(4) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις υλοπο-
ίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου. 
 

 
 
Πήνακες υμμόρφωσης 
Οι Πίνακες υμμόρφωσης του Μέρους Δ του Παραρτήματος Σ της παρούσας διακήρυξης πρέπει 
να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις 
και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 
1. τη τήλη «Περιγραφή / Προδιαγραφές», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί ό-

ροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΣΗΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προ-

διαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεω-
τικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαρά-
βατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους 
όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΣΗΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η 
προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους 
όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.  

4. τη στήλη «ΑΠΑΝΣΗΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΦΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό 
μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή 
κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Ε-
πιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

5. τη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα 
της Σεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Σεχνικά Υυλλάδια κατασκευ-
αστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου δια-
σύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που 
κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων υμμόρφω-
σης. την αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  

6. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 
είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Σεχνικό Υυλλάδιο 3, ελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). 
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώ-
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νει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα υμμόρφωσης στην 
οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

 
 
1.8. Περιεχόμενα Υακέλου “’Οικονομική Προσφορά’’ 

 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, συμπλη-
ρωμένους τους πίνακες οικονομικής προσφοράς που αναφέρονται στο Παράρτημα Ζ της Δι-
ακήρυξης. 

 Τπενθυμήζεται ότι οι αναλυτικοή πήνακες της Οικονομικές ΠροσφορΫς, χωρής τι-
μάς, θα πράπει να συμπεριληφθούν, με ποινέ απόρριψης του συνόλου της προσ-
φορΫς και στην Σεχνικέ ΠροσφορΫ. 

 Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φά-
κελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΥΟΡΑ»  

 την Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται  
κατωτέρω : 
1.8.1.   Σ Ι Μ Ε   

1.8.1.1. Οι τιμές των προσφορών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό, λογισμικό, υπη-
ρεσίες, εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

1.8.1.2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΤΡΨ ή που καθορίζουν σχέση ΕΤΡΨ 
προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.8.1.3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΤΡΨ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπο-
λογισμούς. Σο γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, 
προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε 
και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

1.8.1.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρο το προσφερόμενο έργο, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.8.1.5. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας 
για κάθε είδος εξοπλισμού, λογισμικού και κάθε τύπο υπηρεσίας. Τπηρεσία ή 
προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Σεχνική Προσφορά και το οποίο δεν 
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται 
ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

1.8.1.6. ε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή 
προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται 
στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσ-
ματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς 

1.8.1.7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

1.8.1.8. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  
Ι. ε ΕΤΡΨ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε εί-
δους δαπανών για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζ . 
ΙΙ. Ποσοστό ΥΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (ε περίπτωση που α-
ναφέρεται εσφαλμένος Υ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Τπηρεσία.) 
ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή του 
προσφερόμενου έργου όπως προβλέπεται από την τεχνική προδιαγραφή. 

1.8.1.9. ε περίπτωση που το προσφερόμενο έργο συγκροτείται από περισσότερα του 
ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Υ.Π.Α., θα δίδεται υποχ-
ρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 
1.8.1.8. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προσ-
φερομένης υπηρεσίας και όχι στις τιμές των μερών. 

1.8.1.10. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του 
χρόνου ισχύος της. ε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισ-
χύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστο-
ποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή 
προσφοράς 

1.8.1.11. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύ-
ρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχε-
θούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χα-
ρακτήρα της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών ή τις τεχνικές λύσεις που έ-
χουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων 
για την παροχή της υπηρεσίας ή την Πρωτοτυπία των προτεινόμενων υπη-
ρεσιών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. Εάν και 
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μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθο-
ύν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

1.8.1.12. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις 
α) Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμό-
ζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόν-
τος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι 
το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσ-
φέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της 
χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Σα α-
νωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις 
βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή 
του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλω-
θούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδι-
αφερομένων. 
β) Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χω-
ρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα Πρωτόκολλα Πολυμερών υμφωνιών του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 
ολοκληρωμένης Σελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δη-
λώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι 
αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της 
τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης. 
γ) Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβη-
γία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ 
και Σουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει 
στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέε-
ται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Σελωνειακής Ένωσης. 

1.8.1.13. Η ΕΤΕΔ ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

1.8.1.14. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 
απορρίπτονται.  

1.8.1.15. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι εί-
ναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟ-
ΡΑ όπως καθορίζονται στο Παράρτημα Δ της παρούσας διακήρυξης. 

 
 

1.8.2. Σρόποι και όροι Πληρωμής  
την προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής, 
όπως αυτοί ορίζονται κατωτέρω. 

1.8.2.1.  
Α. Περίπτωση λήψης Προκαταβολής 
(α1) μέχρι  το 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς Υ.Π.Α., ως 
προκαταβολή, μετά την υπογραφή της σύμβασης (εφόσον ο ανάδοχος το ε-
πιθυμεί) με την κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 
που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 
118\07). 
Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα 
με τα άρθρα 25 παρ.6, 32 παρ.5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του Π.Δ. 118\07. 
Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκα-
ταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λή-
ψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παρα-
λαβής. 
Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του 
Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μο-
νάδες (απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 Υ.Ε.Κ. 1209/Β/01 Τπ. Οικονομικών) που 
ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής 
και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθεί-
σας προκαταβολής. 
Η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποι-
οτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαι-
τήσεων από τους συμβαλλόμενους. 
(α2) Σμηματική πληρωμή που αντιστοιχεί  σε ποζοζηό ηριάνηα ηοις εκαηό (30%) ηοσ 

ζσμβαηικού ηιμήμαηος (μη ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ) , αθού παρακραηηθεί ο με ηον παρα-
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πάνφ ηρόπο σπολογιζθείς ηόκος, επί ηης  ειζπρατθείζας προκαηαβολής, και για ηο τρονικό διάζ-
ηημα από ηην ημερομηνία λήυης ηης προκαηαβολής μέτρι ηην ημερομηνία ποσ θα  πραγμαηοποι-
ηθούν και αθού έτοσν παραληθθεί,  με Πρφηόκολο  ποζοζηικής και ποιοηικής παραλαβής από ηην 

αρμόδια προς ηούηο Επιηροπής τα κάτωθι παραδοτέα: 
           ΥΑΗ2:  Μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση του Ο.Π. σημάτων  
           ΥΑΗ 3: Εγκατάσταση Τλικοτεχνικής Τποδομής 

 ΦΑΣΗ 4: Υλοποίηζη και Ολοκλήρφζη ηοσ Πληροθοριακού Σσζηήμαηος 
 ΦΑΣΗ 5: Μεηάπηφζη δεδομένφν 
 ΦΑΣΗ 6: Ψηθιοποίηζη ηφν βιβλίφν και ηφν αποθάζεφν 

(α3) το εναπομείναν υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος με την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου. 
Β. Περίπτωση μη λήψης  Προκαταβολής 
(β1) Σμηματική πληρωμή  που αντιστοιχεί  σε ποζοζηό πενήνηα ηοις εκαηό (50%) 

ηοσ ζσμβαηικού ηιμήμαηος (μη ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ) , μεηά ηην ημερομηνία ποσ θα  
πραγμαηοποιηθούν και αθού έτοσν παραληθθεί, με Πρφηόκολο  ποζοζηικής και ποιοηικής παρα-

λαβής από ηην αρμόδια προς ηούηο Επιηροπής τα κάτωθι παραδοτέα: 
           ΥΑΗ2:  Μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση του Ο.Π. σημάτων  
           ΥΑΗ 3: Εγκατάσταση Τλικοτεχνικής Τποδομής 

 ΦΑΣΗ 4: Υλοποίηζη και Ολοκλήρφζη ηοσ Πληροθοριακού Σσζηήμαηος 
 ΦΑΣΗ 5: Μεηάπηφζη δεδομένφν 
 ΦΑΣΗ 6: Ψηθιοποίηζη ηφν βιβλίφν και ηφν αποθάζεφν 

(β2) το εναπομείναν υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος με την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου. 

1.8.2.2. Ψς προς τα δικαιολογητικά πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την υπ αριθμ. 
2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Τπουργείου Οικονομίας & Οικονο-
μικών.  

1.8.2.3. ε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών άνευ νομικής προσωπι-
κότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας 
ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετο-
χής τους και ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιή-
σει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρε-
ιών και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με 
αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

1.8.2.4. Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση  και 
οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του 
Π.Δ. 118/07 προθεσμία, κατά τα ειδικότερα σ’ αυτό οριζόμενα. 
Σο ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η α-
ναθέτουσα αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Σράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 πο-
σοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 

1.9. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβα-
ση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς ύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύον-
ται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  
 
 

1.10. Λοιπές Επισημάνσεις: 
1.10.1. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους 

της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
1.10.2. Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης αποτελεί α-

παράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  
1.10.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.10.4. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφι-
ος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε 
καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 
απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

1.10.5. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρό-
νου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως α-
παράδεκτες. 

1.10.6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όρ-
γανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της ΕΤΕΔ ΕΜΠς, 
μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέ-
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χονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρον-
ται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

 
 

2. ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
2.1 Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Προσφορών 
Έργο της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Προσφορών θα είναι: 
- H παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών, ως ορίζεται στην οικεία διακήρυξη. 
- H γνωμοδότηση επί της ουσιαστικής αξιολόγησης των προσφορών (δικαιολογητικών - 

στοιχείων και τεχνικού μέρους αυτών), η αποσφράγιση και η γνωμοδότηση επί της ουσι-
αστικής αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, της ανάδειξης μειοδοτών, της διε-
ξαγωγής τυχόν διαπραγμάτευσης και της κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
της διακήρυξης ...../2011. Επίσης πέραν των ανωτέρω, η επιτροπή κατ’ αρμοδιότητά 
της, θα γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διάρκεια του οικείου δια-
γωνισμού ως και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης 

 
         2.2 Επιτροπή  Προσφυγών 

Έργο της Επιτροπής Προσφυγών θα είναι η εξέταση και γνωμοδότηση επι τυχόν προσφυγών 
που υποβάλλονται στον οικείο διαγωνισμό, για τους λόγους και με την διαδικασία που προβ-
λέπεται 
α) από τον Ν. 3886/2010 (Υ.Ε.Κ. 173/Α/10) και 
β) από την παρ. 5 του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 
 
Επίσης πέραν των ανωτέρω θα γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητά της που προκύπ-
τει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.  

 
 

3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ –ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
3.1. Η Επιτροπή Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της δι-

αδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 
την διακήρυξη. 
-  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής Αποσ-

φράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών. 
- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσ-

φράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην ΕΤΕΔ ΕΜΠ για επιστροφή, 
ως εκπρόθεσμες. 

- Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμ-
βάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.  

3.2. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
-  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος ,καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή 
των τμημάτων αυτής. τα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά και στο φάκελο 
της οικονομικής προσφοράς γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυ-
τά.  
Επισημαίνεται ότι στην οικονομική προσφορά γίνεται διάτρηση με σφραγισμένο τον 
φάκελο στον οποίο περιέχεται. 

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μετά την διάτρη-
σή τους μονογράφονται και σφραγίζονται, τίθεται σφραγίδα από την αρμόδια Επιτ-
ροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγί-
ζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά 
και την τεχνική προσφορά στην ΕΤΕΔ ΕΜΠ, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημε-
ρομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.        

-  Η διάτρηση θα περιλαμβάνει τον αριθμό της Δ/ξης, το τελευταίο στοιχείο του έτους 
έκδοσής της και την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών των  διαγωνισμών 
π.χ. 295 17-11-10. 

- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην κατα-
χώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υ-
πέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

3.3. Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 
στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία α-
ποσφράγισης των προσφορών.  

3.4. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολό-
γηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολό-
γηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρ-
χής, αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστο-
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ποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, 
που θα τους αποσταλεί. 
- Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης οικονομικών προσ-

φορών λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
3.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.  

 

4.ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ - ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  
4.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΥΕΡΟΝΣΟ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΣΑ-

ΚΤΡΨΗ. 
4.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα 

Δ/ξη, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυ-
τόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υ-
ποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 4.1.6. του παρόντος. 

4.1.2. Σα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εντός της ως άνω προθεσμίας στην ΕΤΕΔ ΕΜΠ που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

4.1.3. Η ΕΤΕΔ ΕΜΠ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, 
αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύ-
ρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω 
φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο 
των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ως άνω ανακο-
ίνωσης). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων 
οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.  

4.1.4. Σο αρμόδιο όργανο Παραλαβής, Αποσφράγισης & Αξιολόγησης προσφορών, προβαίνει 
στην αποσφράγιση και διάτρηση του φακέλου των δικαιολογητικών του  προσφέρον-
τος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορί-
ζεται με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της ΕΤΕΔ ΕΜΠ. 

4.1.5. σοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία α-
ποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρό-
κειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγι-
σης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Τπηρεσία (ΕΤ-
ΕΔ ΕΜΠ). 

4.1.6. ΔικαιολογητικΫ που προσκομήζονται κατΫ τα ως Ϋνω από τον προσφάροντα 
στον οποήο πρόκειται να γήνει η κατακύρωση : 

4.1.6.1. Οι Έλληνες πολίτες: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1.1 έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση,  

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του  άρθρου 43 του π. δ/τος 
60/2007, ήτοι  
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 
351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του 
υμβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  υμβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του υμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήμα-
τος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 
της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε  με το ν. 2331/1995 (Α΄ 
173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβία-
σης,  της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δό-
λιας  χρεοκοπίας. 
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β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τε-
λευταίου εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1.1 έγ-
γραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση 
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τε-
λευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1.1 έγ-
γραφης ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκασ-
τική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγ-
καστική διαχείριση.  
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία της κατά την παράγραφο 4.1.1 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως  προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους 
- ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα  δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων β, γ, και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νο-
μοθεσία της χώρας  που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται  
το σχετικό  πιστοποιητικό. 

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλου ισοδυνάμου, με το οποίο 
θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό καθώς και το ειδικό επάγ-
γελμά τους,(δηλ το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης, με το οπο-
ίο είναι εγγεγραμμένοι σ’ αυτό) κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμο-
ύ, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επίδοσης της κατά την παράγραφο 4.1.1 έγγραφης ειδοποίησης.  
 

4.1.6.2. Οι αλλοδαποί:  
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητι-
κής ή δικαστικής αρχής της  χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευ-
ταίου  τριμήνου,   πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση  για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως 
άνω παραγράφου  4.1.6.1.  
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τε-
λευταίου εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, ε-
πίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  
δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ-
χής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρι-
κής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν  εγγεγραμμένοι στα μητρώα  του  οικείου  Επιμε-
λητηρίου   ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την  ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμέ-
νοι μέχρι την επίδοση της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης.  
 

4.1.6.3. Σα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:   
α. Σα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.6.1 και 4.1.6.2 αντίστο-
ιχα. 
- Σο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοι-

κητικής ή δικαστικής  αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προ-
σώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους  Διαχειριστές όταν το νομι-
κό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και  Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρος και τον  Διευθύνων 
ύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Α.Ε.  και σε κάθε άλλη  περίπτω-
ση νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους  του. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τε-
λευταίου εξαμήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 
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(A΄101),  όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδο-
σης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή  
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα) 
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρ-
μόδια Τπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό 
A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 
2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάρι-
ση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  το αρμόδιο Εφετείο της 
έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμό-
διο τμήμα του  Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγω-
νισμό  επιχείρησης. 

4.1.6.4. Οι συνεταιρισμοί:  
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  
αρμόδιας  διοικητικής  ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος  του Διοικητικού του υμβουλήου δεν 
έχει καταδικασθεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα  α-
δικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου  4.1.6.1.    
β. Σα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, και δ της παραγράφου 4.1.6.1, 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς  συνεταιρισμούς και  των περιπτώσεων  β, 
γ, και δ της παραγράφου 4.1.6.2, εφόσον  πρόκειται για αλλοδαπούς συνετα-
ιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης  β της παραγράφου  4.1.6.3. 
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο υνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα. 

4.1.6.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 
Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην Ένωση.  
 

4.1.7.      Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
του νομικού προσώπου στον φάκελο των δ/κων συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήπο-
τε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολο-
γητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του κα-
ταστατικού, το νέο Δ.. κ.α.). 

  
4.1.8.       Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται 

κάποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4.1.6 ή στην περίπτωση όπου δεν τηρούνται 
στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των 
πιστοποιητικών αυτών, αυτά δύναται  να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση 
του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ή, σε περίπτωση που στην χώρα 
αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση βεβαιούμενου 
του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος, που γίνεται ενώπιον αρμόδιας δικαστι-
κής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισ-
μού της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.  
      την κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση η οποία θα επισυνάπτεται στην βεβαίωση 
της αρχής του παρόντος εδαφίου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πισ-
τοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσε-
ις στη χώρα του και επίσης θα βεβαιώνει τη μη έκδοση αυτών στη χώρα του ή /και 
τη μη κάλυψη όλων των παραπάνω περιπτώσεων η οποία θα επισυνάπτεται στην βε-
βαίωση της αρχής του παρόντος εδαφίου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά 
τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω πε-
ριπτώσεις στη χώρα του  επίσης θα βεβαιώνει τη μη έκδοση αυτών στη χώρα του ή 
/και τη μη κάλυψη όλων των παραπάνω περιπτώσεων καθώς και ότι δεν συντρέχουν 
στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές προϋποθέσεις . 
      Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για 
την πηγή, την πληρότητα και τη σαφήνεια των επιμέρους δικαιολογητικών.  
      την κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην βεβαίωση 
της αρχής του παρόντος εδαφίου, ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει  αναλυτικά τα πισ-
τοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσε-
ις στη χώρα του και επίσης θα βεβαιώνει τη μη έκδοση αυτών στη χώρα του ή /και 
τη μη κάλυψη όλων των παραπάνω περιπτώσεων καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο 
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συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές προϋποθέσεις. 
     που απαιτείται Τπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Τπεύθυνη Δή-
λωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή 
Τπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης 
αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελλη-
νικά( κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ. Πολ. Δικ. και του Κώδικα περί Δικη-
γόρων). 
 

4.1.9. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα προσκομίζονται με νόμια θεωρημένο το γνήσιο 
της υπογραφής . 

4.1.10. Για τα φυσικά πρόσωπα,αναφορικά με τα δικαιλογητικά κατακύρωσης, απαιτείται  
επι πλέον η προσκόμιση βεβαίωσης εναρξης εργασιών φυσικου προσώπου Επιτηδευ-
ματία. 

 
 
4.2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΣΗ 

  
  τον παρόντα  διαγωνισμό, στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεν προσκομίζει έγκαιρα ένα ή περισσό-
τερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 4.1.6 της 
παρούσας διακήρυξης ή έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς τις υπεύθυνες δηλώσεις του 
Παραρτήματος Β΄ της παρούσας διακήρυξης, η προσφορά του απορρίπτεται και καταπίπτει 
υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. την περίπτωση αυτή η κλήση για κατακύρω-
ση γίνεται στον επόμενο του υγκριτικού Πίνακα με βάση την ανηγμένη τιμή σύγκρισης, δη-
λαδή στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. 
την περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει εγκαίρως ένα ή περισσότερα από τα ως άνω 
δικαιολογητικά ή έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, η κατακύρωση 
γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως συμφερότερη προσφορά κοκ. Αν κανένας από τους 
προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
διατάξεων ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται από αυτές, 
ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 

 

 
5. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  
 
5.1. ΕΓΓΤΗΕΙ 

5.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο 
νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ 
και του ΕΟΦ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίω-
μα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυ-
μα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ 
ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες υμβάσεις και 
έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

5.1.2.  Σα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική 
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

5.1.3. Εγγυητικές επιστολές (όλες οι περιπτώσεις) 
i. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχές υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθεί-
σης δαπάνης του έργου συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη. 

ii. ταν απαιτείται Εγγυητικέ επιστολέ προκαταβολές αυτή θα είναι σύμφωνη 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118\07). 

iii. Για την καλέ εκτάλεση των όρων της ύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεω-
μένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής 

συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Υ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγ-
γυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα 
ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Σράπεζα. 

iv. Για την καλέ λειτουργήα του εξοπλισμού και του λογισμικού, μετά την ο-
ριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του, ο ανάδοχος υποχρεούται να κατα-
θέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, συντεταγμένης σύμφωνα με το αν-
τίστοιχο υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ’ της παρούσας, η αξία της οποίας θα 
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ανέρχεται σε 2,5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς ΥΠΑ, με χρόνο ισ-
χύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

v. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης για την καλή εκτέλεση των ζητούμενων υπη-
ρεσιών συντήρησης οι προμηθευτές εφόσον απαιτείται, θα καταθέσουν εγγυητι-
κέ επιστολέ καλές εκτάλεσης της συντέρησης το ύψος της οποίας θα ανέρ-
χεται σε ποσοστό 10% της συνολικής δαπάνης της συντήρησης, χωρίς Υ.Π.Α. η 
οποία θα αποδεσμεύεται σταδιακά κατ΄ έτος κατά το ποσό που αναλογεί στην α-
ξία των παρασχεθεισών υπηρεσιών. 

5.1.4. Οι εγγυήσεις συμμετοχής, προκαταβολής, καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας καθώς 
και καλής συντήρησης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το 
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

5.1.5. Οι απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής, προκαταβολής, καλής εκτέλεσης, καλής λει-
τουργίας  καθώς και καλής συντήρησης και οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτές ορίζονται 
στα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Γ’ και Δ΄. 

5.1.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/07). 
 
 

5.2. ΟΝΟΜΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ –ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΕΞΨΦΨΡΙΨΝ ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ  8 του  Ν.1599/86, ΟΠΨ ΙΦΤΕΙ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
5.2.1. Δεδομένου ότι πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομ-

μυρίου ευρώ (1.000.000,00€), οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στον παρόντα 
διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορ-
φής οντότητα, οφείλουν να προσκομίσουν με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής και 
επί ποινή απαράδεκτου και τα ακόλουθα:  

 
 Οι ελληνικάς ανώνυμες εταιρεήες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΥΕΚ 66/Α/96) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελ-
ληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του ν. 3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 
3414/05 (ΥΕΚ 279/Α/05) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν 
λόγω διατάξεις. Ητοι : 
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που τις εποπτεύει, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του κ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον α-
ριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, "το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες" πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
Εφόσον από την ανωτέρω κατάσταση των μετόχων προκύπτει ότι μέτοχοι της 
Εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, αυτές πρέπει να έχουν, βάσει του κα-
ταστατικού τους, ονομαστικές μετοχές και να έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία 
βεβαίωση περί του ότι οι μέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρε-
ίες, ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα πλην ανωνύμων εταιρει-
ών. Αν μέτοχοι και αυτών των ανωνύμων εταιρειών είναι ανώνυμες εταιρείες, 
πρέπει και οι τελευταίες να έχουν ονομαστικές μετοχές και να προσκομίσουν αν-
τίστοιχη βεβαίωση περί του ότι οι μέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπι-
κές εταιρείες ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα πλην ανωνύμων 
εταιρειών.  
Αν μέτοχοι και των τελευταίων ανωνύμων εταιρειών είναι ανώνυμες εταιρείες, 
πρέπει και οι τελευταίες να προσκομίσουν βεβαίωση περί του ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές και βεβαιώσεις για τους μετόχους τους, αντίστοιχα με όσα ο-
ρίζονται παραπάνω, έως ότου προσδιορισθούν μέχρι φυσικού προσώπου ή προσω-
πικής εταιρείας ή ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικού προσώπου πλην α-
νωνύμου εταιρείας οι τελικοί μέτοχοι όλων των ανωνύμων εταιρειών. Για τη συμ-
μόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η εταιρεία τηρεί επιπλέ-
ον ειδικό μετοχολόγιο για τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρείες. 

 
 Οι αλλοδαπάς επιχειρέσεις, για τις οποίες το δίκαιο της χώρας, στην οποία έ-

χουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για 
συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύ-
νολό τους μέχρι φυσικού προσώπου υποβάλλουν : 
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της 
εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον κα-
ταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι με-
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τοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά 
την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπ-
τεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της 
να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές, 
β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της υποψήφιας εταιρείας 
και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχω-
ρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας 
της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υ-
ποβολή της υποψηφιότητας, 
γ) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση 
μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της υποψήφιας εταιρείας που έχει συντε-
λεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υ-
ποψηφιότητας. 
     λα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον 
αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από ε-
πίσημη μετάφραση στην ελληνική.  
 

 Οι αλλοδαπάς επιχειρέσεις, για τις οποίες το δίκαιο της χώρας, στην οποία έ-
χουν την έδρα τους, δεν επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για 
συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικο-ποίηση των μετοχών τους στο σύ-
νολό τους μέχρι φυσικού προσώπου υποβάλλουν :  
α)  Βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής περί μη υποχρέωσης ονομαστι-
κοποίησης των μετοχών τους. Αν δεν εκδίδεται τέτοια βεβαίωση, προσκομίζεται 
σχετική υπεύθυνη δήλωση  
β)  Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλά-
χιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης 
εταιρείας. ε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετό-
χων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν το-
υλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με 
την τελευταία Γενική υνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην ετα-
ιρεία. ε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για 
τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν δι-
αθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.  
Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να 
υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη 
υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της 
εταιρείας. 
λα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρ-
μόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφραση στην ελληνική. 
 

 Εταιρεήες εισηγμάνες στα χρηματιστέρια κρατών - μελών της ΕΕ και του 
ΟΟΑ υποβάλλουν  Τπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση 
είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο κράτους μέλος ΕΕ ή ΟΟΑ με ένδειξη του 
χρηματιστηρίου. 

 
5.2.2. Δεδομένου ότι πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό ανώτερο του ενός εκατομ-

μυρίου (1.000.000,00) ΕΤΡΨ, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/05, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη 
διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεήα κατά τα αναφερόμενα στην 
περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/05.. Η θήξπμε ηνπ απαξαδέθηνπ γίλεηαη απφ ηελ Α-

λαζέηνπζα Αξρή ακέζσο κεηά ην άλνηγκα ηνπ επί κέξνπο θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεην-
ρήο. 

 
5.2.3. Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υπάγονται στα οριζόμενα στην υπ 

αριθμ. 20977/23-8-2007 Κ.Τ.Α των Τπουργών Ανάπτυξης και  Επικρατείας «Δικαιολο-
γητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/05. Οι εν λόγω επιχειρήσεις προσ-
κομίζουν πριν την υπογραφή της σύμβασης στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφα-
ση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
3 του Ν. 3414/05. Οι εν λόγω επιχειρήσεις προσκομίζουν πριν την υπογραφή της σύμ-
βασης στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, όπως 
ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του 
Ν. 3310/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/05. 
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5.3. ΠΑΡΑΔΟΗ EΡΓΟΤ 

5.3.1. Σόπος παράδοσης των προϊόντων του έργου είναι χώροι που θα υποδείξει η Γ.Γ.Ε. κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα από το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ’ των  ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΨΝ 

5.3.2. Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου προβλέπονται τμηματικές παραδόσεις, 
όπως αυτές προδιαγράφονται στο Παράρτημα Σ’ της παρούσας διακήρυξης. Οι τμη-
ματικές παραδόσεις έχουν κυρίως σαν σκοπό: 
(α) να κατευθύνουν σωστά τον ανάδοχο και να προλάβουν τυχόν παρεκκλίσεις από το 
σκοπό και τους στόχους του έργου, 
(β) να επιταχύνουν τις απαιτούμενες διαδικασίες προετοιμασίας της Γ.Γ.Ε. για την ε-
φαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου. 

5.3.3. Ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και έγκριση των παραδοτέων σε κάθε τμηματι-
κή παραλαβή (παραλαβή κάθε φάσης του έργου) υπολογίζεται σε δεκατέσσερις (14) 
εργάσιμες ημέρες. Εάν με την παρέλευση της προθεσμίας των 14 ημερών η Αναθέτου-
σα Αρχή δεν προβεί σε παρατηρήσεις επί των παραδοτέων τότε τα παραδοτέα αυτά 
θεωρούνται αυτοδίκαια παραληφθέντα. Η διαδικασία τμηματικής παραλαβής δεν εμ-
ποδίζει και δεν μεταθέτει τη συμβατική ημερομηνία παράδοσης των υπολοίπων φάσε-
ων και του συνολικού έργου. 

5.3.4. ε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου 
αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδό-
χου είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανο-
νισμό προμηθειών Δημοσίου. 

 
5.4. ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕ 

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της ΕΤΕΔ ΕΜΠ, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολα-
βικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην Προσφορά του. 
ε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υ-
περγολάβους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
ΕΤΕΔ ΕΜΠ και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελ-
θόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Ε. ε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για 
την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 

5.5. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ 
Σα προϊόντα του έργου ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Γ.Γ.Ε. Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την 
τήρηση του απορρήτου των παρεχόμενων σε αυτόν πληροφοριών και την παραχώρηση των 
πνευματικών δικαιωμάτων του έργου στη Γ.Γ.Ε. 
λα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έρ-
γο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων καθώς και όλα τα υπόλοιπα 
παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, 
θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Γ.Γ.Ε., που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα 
εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώ-
ματα. 
ε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνο-
δεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχε-
ίρισή τους. 
 

5.6. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δι-
καστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 
πάντοτε το Ελληνικό. 

 
5.7. ΠΑΡΑΣΑΗ / ΜΕΣΑΘΕΗ ΦΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων 
του άρθρου 32 του  Π.Δ. 118/07  ή να μετατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ιδίου ως άνω 
ΠΔ.  
Για την οποιαδήποτε παράταση η μετάθεση  του συμβατικού χρόνου παράδοσης απαιτείται 
προέγκριση της ΕΤΔ «Χηφιακή ύγκλιση» 

 
5.8. ΠΡΟΥΤΓΕ 

Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται  
α) από τον Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Ε-
ναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» και 
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β) από την παρ. 5 του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 
Ειδικότερα, στην περίπτωση (α), ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της δια-
κήρυξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την 
τελευταία δημοσίευση της διακηρύξεως μέχρι  την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσ-
φορών. Κατά συνέπεια η προδικαστική προσφυγή κατά της διακηρύξεως του διαγωνισμού 
ασκείται το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες από την επομένη  της ημερομηνίας λήξεως 
του μισού χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της διακηρύξεως έως και 
την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών εκτός αν έχει συντελεσ-
τεί η πλήρης γνώση των όρων της διακήρυξης με την λήψη του τεύχους αυτής από την Ανα-
θέτουσα Αρχή,  οπότε η δεκαήμερος προθεσμία άρχεται  από την επομένη της ημερομηνίας 
αυτής.  Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται.  
 
 

  
 

 
Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α           Γ΄      Δ Η Γ Η Κ Ο Η        Ο Ρ Ο Η 
 
1. Σα κατατιθέμενα σχέδια, φωτογραφίες, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα Σ΄ των Σεχ-

νικών Προδιαγραφών της Δ/ξης, σε περίπτωση που δεν είναι Πρωτότυπα, θα πρέπει να συνοδε-
ύονται από υπεύθυνη δήλωση περί γνησιότητας και ισχύος των επισυναπτομένων νομίμως θε-
ωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος. 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας 
όπως προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ’ των Σεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης. Κατά τη 
διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλει-
τουργία της υπηρεσίας.  

3. τις περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται πριν 
την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή Σραπέζης, καλής λειτουργίας της παρεχόμενης υπ’ αυτής υπηρεσίας, εκ 
ποσοστού ίσου με το 2,5% της συμβατικής αξίας αυτών χωρίς ΥΠΑ, εκτός εάν στο ΠΑΡΑΡΣΗ-
ΜΑ Σ των τεχνικών προδιαγραφών της Δ/ξης ορίζεται διαφορετικό ποσοστό. Η εν λόγω εγγυ-
ητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας της 
παρεχόμενης υπηρεσίας. 

4.   Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται . 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α    Γ΄   ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ  ΔΠΗΣΟΛΧΝ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ  ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 
Ονομασήα ΣρΫπεζας ………………………….. 
ΚατΫστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνήα άκδοσης   
……………… 
      ΕΤΡΨ. ………………………………… 
       Προς 
        ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ, 
        ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ            
        Ειδικέ Τπηρεσήα υντονισμού Εφαρμογές ΔρΫσεων  
        του Τ.Α.Α.Ν στον Σομάα του Εμπορήου ΕΤΕΔ ΕΜΠ) 
        Πλ. ΚΑΝΙΓΓΟ 20  ΑΘΗΝΑ  ΣΚ  10181 
 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ   ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  ΑΡ. …………    ΕΤΡΨ   ……….. 
- Έχουμε την τιμέ να σας γνωρήσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικές ε-
πιστολές ανάκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζέσεως 
μάχρι του ποσού των ΕΤΡΨ.   ………………………(και ολογρΫφως)……………………………………..   
υπάρ  της εταιρεήας ………………………………………………………. Δ\νση 
………………………………………………………….  δια τη συμμετοχέ  της εις το διενεργούμενο δι-
αγωνισμό της ………………………………………………για την προμέθεια 
……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.       \            δ\ξέ σας. 
-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχέ εις τον ανωτάρω διαγω-
νισμό απορράουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρεήας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
-  Σο παραπΫνω ποσό τηρούμε στη διΫθεσέ σας και θα καταβληθεή ολικΫ έ μερικΫ χω-
ρής καμήα από μάρος μας αντήρρηση έ άνσταση και χωρής να ερευνηθεή το βΫσιμο έ μη 
της απαήτησης μάσα σε τρεις (3) ημάρες από απλέ άγγραφη ειδοποήησέ σας. 
 
-  ε περήπτωση κατΫπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατΫπτωσης υπόκειται στο 
εκΫστοτε ισχύον τάλος χαρτοσέμου. 
 
-  Αποδεχόμαστε να παρατεήνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό άγγραφο 
της Τπηρεσήας    (ΕΤΕΔ ΕΜΠ) σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αήτημα σας θα μας 
υποβληθεή  πριν  από την ημερομηνήα λέξης της. 
 - Η παρούσα ισχύει μάχρι και την ………………………………………… 
 
( ΗΜΕΙΨΗ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ) 
Ο χρόνος ισχύος πράπει να εήναι μεγαλύτερος άνα (1) μένα του χρόνου ισχύος της 
προσφορΫς, όπως σχετικΫ αναφάρεται στη Δ\ξη). 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που άχουν δοθεή στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογήζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαήνει το ό-
ριο των εγγυέσεων που άχει καθορισθεή από το Τπουργεήο Οικονομικών για την ΣρΫπεζΫ 
μας.- 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 
Ονομασήα ΣρΫπεζας ………………………….. 
ΚατΫστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνήα άκδοσης   
………………     ΕΤΡΨ. …………………… 
Προς 
 
        ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ, 
        ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ            
        Ειδικέ Τπηρεσήα υντονισμού Εφαρμογές ΔρΫσεων  
        του Τ.Α.Α.Ν  (ΕΤΕΔ ΕΜΠ) 
        Πλ. ΚΑΝΙΓΓΟ 20  ΑΘΗΝΑ  ΣΚ  10181 
 
 
 ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  ΑΡ. ……  ΕΤΡΨ   ……….. 
 
- Έχουμε την τιμέ να σας γνωρήσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικές ε-
πιστολές ανάκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζέσεως 
μάχρι του ποσού των ΕΤΡΨ.   …………………(και ολογρΫφως) …………..……….. …….  στο ο-
ποήο και μόνο περιορήζεται η υποχράωσέ μας, υπάρ  της εταιρεήας 
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλέ 
εκτάλεση από αυτέν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπάγραψε μαζή σας 
για τη προμέθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κΫλυψη αναγκών 
του …………….και το οποήο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικές προ Υ.Π.Α. αξήας 
………...ΕΤΡΨ αυτές.  
 
- Σο παραπΫνω ποσό τηρούμε στη διΫθεσέ σας και θα καταβληθεή ολικΫ έ μερικΫ χω-
ρής καμήα από μάρος μας αντήρρηση έ άνσταση και χωρής να ερευνηθεή το βΫσιμο έ μη 
της απαήτησης μάσα σε τρεις (3) ημάρες από απλέ άγγραφη ειδοποήησέ σας. 
 
-  ε περήπτωση κατΫπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατΫπτωσης υπόκειται στο 
εκΫστοτε ισχύον τάλος χαρτοσέμου. 
 
- Η παρούσα εγγύησέ μας αφορΫ μόνο την παραπΫνω αιτήα και ισχύει μάχρι την επισ-
τροφέ της σ’ εμΫς, οπότε γήνεται αυτοδήκαια Ϋκυρη και δεν άχει απάναντή μας καμιΫ ισ-
χύ. 
 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που άχουν 
δοθεή στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογήζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερ-
βαήνει το όριο των εγγυέσεων που άχει καθορισθεή από το Τπουργεήο Οικονομικών για 
την ΣρΫπεζΫ μας.- 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 
 
Ονομασήα ΣρΫπεζας ………………………….. 
ΚατΫστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνήα άκδοσης   
……………… 
      ΕΤΡΨ.……………………………… 
Προς 
 
        ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ, 
        ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ            
        Ειδικέ Τπηρεσήα υντονισμού Εφαρμογές ΔρΫσεων  
        του Τ.Α.Α.Ν στον Σομάα του Εμπορήου ΕΤΕΔ ΕΜΠ) 
        Πλ. ΚΑΝΙΓΓΟ 20  ΑΘΗΝΑ  ΣΚ  10181 
 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ  ΑΡ. ………    ΕΤΡΨ   ……….. 
 
- Έχουμε την τιμέ να σας γνωρήσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικές ε-
πιστολές ανάκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζέσεως 
μάχρι του ποσού των ΕΤΡΨ.   ………………(και ολογρΫφως)………………….……….. στο οποήο 
και μόνο περιορήζεται η υποχράωσέ μας, υπάρ της εταιρεήας 
………………………………………..Δ\νση………………………………………………για την λέψη προκα-
ταβολές ήσης με το       % της συμβατικές αξήας προ ΥΠΑ εκ………….ΕΤΡΨ της με α-
ριθ…………..σύμβασης, που υπάγραψε μαζή σας η εν λόγω εταιρεήα για τη προμέθεια 
……………………………….της (αριθ. Διακ/ξης…..) προς κΫλυψη αναγκών του …………., πλάον 
τόκων κατ εφαρμογέ των Ϋρθρων 25, 32 και 34 του ΠΔ 118/07. 
 
-  Σο παραπΫνω ποσό τηρούμε στη διΫθεσέ σας και  θα καταβληθεή ολικΫ έ μερικΫ χω-
ρής καμήα από μάρος μας αντήρρηση έ άνσταση και χωρής να ερευνηθεή το βΫσιμο έ μη 
της απαήτησης μάσα σε τρεις (3) ημάρες από απλέ άγγραφη ειδοποήησέ σας. 
 
-  ε περήπτωση κατΫπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατΫπτωσης υπόκειται στο 
εκΫστοτε ισχύον τάλος χαρτοσέμου. 
 
-  Η παρούσα εγγύησέ μας αφορΫ μόνο την παραπΫνω αιτήα και ισχύει μάχρι την επισ-
τροφέ της σ’ εμΫς, οπότε γήνεται αυτοδήκαια Ϋκυρη και δεν άχει απάναντή μας καμιΫ ισ-
χύ. 
 
-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που άχουν δοθεή 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογήζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαήνει 
το όριο των εγγυέσεων που άχει καθορισθεή από το Τπουργεήο Οικονομικών για την 
ΣρΫπεζΫ μας. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 
Ονομασήα ΣρΫπεζας ………………………….. 
ΚατΫστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )        Ημερομηνήα άκδοσης   ……………… 
      ΕΤΡΨ. ……………………………… 
Προς 
 
        ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ, 
        ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ            
        ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 
        Ε.Τ..Ε.Δ. ΕΜΠ – ΜονΫδα Β2 
        ΚΑΝΙΓΓΟ 20  ΑΘΗΝΑ  ΣΚ  10181 
 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΡ. ……    ΕΤΡΨ ……….. 
 
- Έχουμε την τιμέ να σας γνωρήσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικές ε-
πιστολές ανάκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζέσεως 
μάχρι του ποσού των ΕΤΡΨ.   …………………(και ολογρΫφως) …………..……….. …….  στο ο-
ποήο και μόνο περιορήζεται η υποχράωσέ μας, υπάρ  της εταιρεήας 
………………………………………..Δ\νση……………………………………………………….για την καλέ λει-
τουργήα  των παραδοθάντων υπ’ αυτές ειδών της με αριθμό σύμβασης ……….., που υ-
πάγραψε μαζή σας η εν λόγω εταιρεήα για τη προμέθεια ……………………………………(αρ. Δι-
ακ/ξης……….) προς κΫλυψη αναγκών του ……………………………………….και το οποήο ποσόν 
καλύπτει το ….% της συμβατικές προ Υ.Π.Α. αξήας εκ………..…...ΕΤΡΨ αυτές.  
 
- Σο παραπΫνω ποσό τηρούμε στη διΫθεσέ σας και θα καταβληθεή ολικΫ έ μερικΫ χω-
ρής καμήα από μάρος μας αντήρρηση έ άνσταση και χωρής να ερευνηθεή το βΫσιμο έ μη 
της απαήτησης μάσα σε τρεις (3) ημάρες από απλέ άγγραφη ειδοποήησέ σας. 
 
- ε περήπτωση κατΫπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατΫπτωσης υπόκειται στο 
εκΫστοτε ισχύον τάλος χαρτοσέμου. 
 
- Η παρούσα εγγύησέ μας αφορΫ μόνο την παραπΫνω αιτήα και ισχύει μάχρι την επισ-
τροφέ της σ’ εμΫς , οπότε γήνεται αυτοδήκαια Ϋκυρη και δεν άχει απάναντή μας καμιΫ ισ-
χύ. 
-   Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που άχουν δοθεή 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογήζοντας και το ποσό της 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 
 
Ονομασήα ΣρΫπεζας ………………………….. 
ΚατΫστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνήα άκδοσης   
………………     ΕΤΡΨ. …………………… 
Προς 
 
        ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ, 
        ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ            
        Ειδικέ Τπηρεσήα υντονισμού Εφαρμογές ΔρΫσεων  
        του Τ.Α.Α.Ν στον Σομάα του Εμπορήου ΕΤΕΔ ΕΜΠ) 
        Πλ. ΚΑΝΙΓΓΟ 20  ΑΘΗΝΑ  ΣΚ  10181 
 
 
 ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  ΑΡ. ……  ΕΤΡΨ   ……….. 
 
- Έχουμε την τιμέ να σας γνωρήσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικές ε-
πιστολές ανάκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζέσεως 
μάχρι του ποσού των ΕΤΡΨ.   …………………(και ολογρΫφως) …………..……….. …….  στο ο-
ποήο και μόνο περιορήζεται η υποχράωσέ μας, υπάρ  της εταιρεήας 
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλέ 
εκτάλεση από αυτέν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπάγραψε μαζή σας 
για τη προμέθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κΫλυψη αναγκών 
του …………….και το οποήο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικές προ Υ.Π.Α. αξήας 
………...ΕΤΡΨ αυτές.  
 
- Σο παραπΫνω ποσό τηρούμε στη διΫθεσέ σας και θα καταβληθεή ολικΫ έ μερικΫ χω-
ρής καμήα από μάρος μας αντήρρηση έ άνσταση και χωρής να ερευνηθεή το βΫσιμο έ μη 
της απαήτησης μάσα σε τρεις (3) ημάρες από απλέ άγγραφη ειδοποήησέ σας. 
 
-  ε περήπτωση κατΫπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατΫπτωσης υπόκειται στο 
εκΫστοτε ισχύον τάλος χαρτοσέμου. 
 
- Η παρούσα εγγύησέ μας αφορΫ μόνο την παραπΫνω αιτήα και ισχύει μάχρι την επισ-
τροφέ της σ’ εμΫς, οπότε γήνεται αυτοδήκαια Ϋκυρη και δεν άχει απάναντή μας καμιΫ ισ-
χύ. 
 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που άχουν 
δοθεή στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογήζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερ-
βαήνει το όριο των εγγυέσεων που άχει καθορισθεή από το Τπουργεήο Οικονομικών για 
την ΣρΫπεζΫ μας.- 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α      Δ΄  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ 
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ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 
    
Ειδικέ Τπηρεσήα υντονισμού Εφαρμογές ΔρΫσεων  
του Τ.Α.Α.Ν στον Σομάα του Εμπορήου ΕΤΕΔ ΕΜΠ) 
(ΔΥΣΔΓ ΔΜΠ) 

Κάληγγνο 20 – 101 81 - ΑΘΗΝΑ 

 

 
ΤΜΒΑΗ  ΕΡΓΟΤ 

( ελ. ……..) 

                                        
Αριθμός:                                         

Ποσό:                                            

Προμηθευτές:                              

Εήδος:                          

Αναθάτουσα Αρχέ: Ειδικέ Τπηρεσήα υντονισμού Εφαρμογές ΔρΫσεων του 
Τ.Α.Α.Ν στον Σομάα του Εμπορήου ΕΤΕΔ ΕΜΠ) 

 

 

Σιμερα τθν ….. του μθνόσ ..του ζτουσ …. (……), ςτθν Γενικι Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπ-
τυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ- Κάνιγγοσ 20- Ακινα, οι υπογεγραμμζνοι αφενόσ ο/θ……………………… 
κάτοικοσ …., που εκπροςωπεί με τθν ιδιότθτά του/τθσ αυτι το Ελλθνικό Δθμόςιο, και αφετζρου θ εταιρία 
………...    με ΑΦΜ …………….   και  ΔΟΥ……………που  εδρεφει……., οδόσ  …… ,  ΤΚ …….,  Τθλ. ……..,  FAX:……., που 
νομίμωσ εκπροςωπείται από  τον/τθν κο/κα……..κάτοχο του με  αρικμ .Δ.Α.Τ. …….. ,ςφμφωνα με το υπ’ αρ. 
……..πρακτικό του Δ.Σ (Φ.Ε.Κ.… ςυγκρότθςθσ του Δ.Σ ςε ςϊμα ), ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 
 

Τθν ……. με βάςθ τθ Δ/ξθ ……. (αναφζρονται και τυχόν ανακοινϊςεισ τροποποίθςισ τθσ) διενεργικθκε   
ανοιχτόσ  μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ  με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, για τθν υλοποίθςθ του ζργου «ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑ-

ΣΟ (Ο.Π.) ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΖΜΑΣΧΝ», προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ ……… €. 

 

Τα αποτελζςματα του παραπάνω διαγωνιςμοφ,  κατακυρϊκθκαν με τθν υπ’  αρικμ. ……. Απόφαςθ και 
ανακοινϊκθκαν με τθν υπ’ αρ. …….ανακοίνωςθ ςτο όνομα  τθσ επιχείρθςθσ «…..», όπωσ  αναλυτικά αναφζρε-
ται ςτο 1ο άρκρο. 

 
Φςτερα από αυτό ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων με τθν παραπάνω ιδιότθτά του, ανακζτει ςτθν ανωτζρω 

επιχείρθςθ, ονομαηόμενθ ςτο εξισ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ''ΡΟΜΗΘΕΥΤΙΑ'', και αυτι αναλαμβάνει τθν υ-
λοποίθςθ του ζργου με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 
 
 

 
 

ΑΘΟ 1ο 
ΕΓΟ – ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΗ ΥΡΗΕΣΙΑ 

 
Το ζργο και θ Υπθρεςία για τθν οποία προορίηεται, ορίηονται ωσ κατωτζρω : 

 

 

ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ 

Δπξσπατθφ Σακείν  

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
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ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕ-
ΝΗ  ΥΡΗΕΣΙΑ 

ΕΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
 ΡΟΣΟ ςε €   

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ 
ΑΡΦΗ 

Γενικι Γραμμα-
τεία Εμπορίου 
Διεφκυνςθ Εμ-
πορικισ και Βιο-
μθχανικισ Ιδιοκ-
τθςίασ (Δ.Ε.Β.Ι.) 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
(Ο.Π.) ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ 
ΖΜΑΣΧΝ 

 Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. ΕΜΡ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατιςεισ, χωρίσ ΦΡΑ    

ΦΡΑ ………%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ  

 
Η γενικι ςυνολικι δαπάνθ για το  παραπάνω ζργο ανζρχεται ςτο ποςό των …….. ευρϊ (…….. €) ςυμπε-

ριλαμβανομζνων των κρατιςεων για τρίτουσ (…….%) και του  αναλογοφντα Φ.Ρ.Α (…….%). 

      
Η ανωτζρω τιμι νοείται για υλοποίθςθ του ωσ άνω ζργου, ελεφκερθ με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ τθσ 

προμθκεφτριασ για τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου (Κάνιγγοσ 20,10181), για τθν οποίο προορίηεται και περι-
λαμβάνει τθν αξία του ζργου, τισ υπζρ τρίτων κρατιςεισ και τον αναλογοφντα ΦΡΑ ςφμφωνα με τθ Δ/ξθ …........ 
 
 

ΑΘΟ 2ο 
 

ΡΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

Το προσ υλοποίθςθ ζργο, που αναφζρεται ςτο άρκρο 1, κα πλθροί τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τουσ 
όρουσ τθσ Δ/ξθσ ….., ςε  ςυνδυαςμό  με  τθν τεχνικι προςφορά τθσ προμθκεφτριασ, που αποτελοφν αναπός-
παςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ. 
 
 

ΑΘΟ 3ο 
 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΕΓΟΥ – ΧΟΝΟΣ ΕΝΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΓΟΥ 
 
Χρόνοσ Διάρκειασ ζργου: Η Σφμβαςθ ανάκεςθσ κα ζχει διάρκεια δεκαοχτϊ  (18) μινεσ, από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  
 

ΑΘΟ  4ο 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΡΑΑΛΑΒΗ 
 
 
Η παρακολοφκθςθ & οριςτικι  ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ζργου κα γίνει από Επιτροπι, που κα 
ςυςτακεί αρμοδίωσ για το ςκοπό αυτό, με τθ ςφνταξθ ςχετικοφ Ρρωτοκόλλου.  
 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου, κα εφαρμοςκοφν κατϋ αναλογία οι διατάξεισ του Κεφ. Γ του 
ΡΔ118/2007  
 
Ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο και ζγκριςθ των παραδοτζων υπολογίηεται ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζ-
ρεσ. Εάν με τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ των 10 θμερϊν θ Ανακζτουςα Αρχι δεν προβεί ςε παρατθριςεισ 
επί των παραδοτζων τότε τα παραδοτζα αυτά κεωροφνται αυτοδίκαια παραλθφκζντα.  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ.  

Μετά το πζρασ τθσ παραπάνω προκεςμίασ θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ προβαίνει ςε επανζ-
λεγχο για να διαπιςτϊςει αν πραγματοποιικθκαν οι υποδείξεισ τθσ. Εάν και πάλι διαπιςτϊςει παραλείψεισ 
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επαναλαμβάνεται θ ωσ άνω διαδικαςία για μια ακόμθ φορά. Εάν ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί και πάλι προσ 
τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, τότε θ Επιτροπι γνωςτοποιεί τθν κατάςταςθ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ οποία ζχει δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο, εφαρμόηοντασ κατ' αναλογία 
τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του του Ρ.Δ.118/2007 "Κιρυξθ προμθκευτι Εκπτϊτου".  

Η περίοδοσ του ελζγχου και των πικανϊν διορκϊςεων (τελικι προςαρμογι) δεν μπορεί να υπερβεί τον ζνα (1) 
μινα. Ο ανάδοχοσ ς' αυτό το διάςτθμα πρζπει να παράςχει κάκε δυνατι πλθροφορία ι διευκρίνιςθ και να δι-
ευκολφνει με κάκε τρόπο το ζργο τθσ Επιτροπισ. 

Πταν  θ  παράδοςθ του ςυνόλου του ζργου  δεν γίνεται μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο, τθν μετάκεςθ   ι τθν παρά-
ταςθ  που μπορεί να δοκεί με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ρ.Δ.118/2007, θ ανακζτουςα αρχι  ζχει το 
δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, εφαρμόηοντασ   τισ διατάξεισ του άρκρου 34 "Κιρυξθ Ρρομθκευτι 
Ζκπτωτου"  του Ρ.Δ.118/2007.  

Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ του ζργου από υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα 
του αναδόχου  είναι δυνατόν να επιβλθκοφν κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό προμθ-
κειϊν Δθμοςίου Ρ.Δ.118/2007. 

 
 
 

ΑΘΟ  5ο 
ΡΛΗΩΜΗ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η Ρλθρωμι τθσ αξίασ του ζργου κα γίνει, φςτερα από ζγγραφθ εντολι τθσ ΕΥΣΕΔ ΕΜΡ, κα βαρφνει το 

Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΣΑΕ……...) και κα γίνει ςφμφωνα με το παράρτθμα Βϋ τθσ διακιρυξθσ. 

 
Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του ΚΡΔ 
(Ρ.Δ. 118/07) 
 
Η δαπάνθ για τθν πλθρωμι του ζργου υπόκειται ςε υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο πα-
ράρτθμα Αϋ τθσ δ/ξθσ ….., οι οποίεσ ανζρχονται ςε ποςοςτό ……%  τισ αξίασ τθσ υπθρεςίασ προ ΦΡΑ. 
 
 
Διευκρινίηεται ότι : 
1) Δεν κα γίνεται πλθρωμι από το Δθμόςιο χωρίσ προθγοφμενθ προςκόμιςθ, από τθν προμθκεφτρια, φορο-

λογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
2) Στο 100% τθσ κακαρισ αξίασ τθσ προμικειασ κα γίνει παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ (άρκρ. 24 του Ν. 

2198/94 Φ.Ε.Κ. 43Α/22-3-94).  
3) Ο ΦΡΑ που αναλογεί ςτθ ςυμβατικι αξία κα καταβλθκεί από τθν προμθκεφτρια ςτο Δθμόςιο Ταμείο ςφμ-

φωνα με τισ επί του αντικειμζνου τοφτου ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
4) Η πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν προζγκριςθσ τθσ δαπάνθσ από τθν 

Ειδικι Υπθρεςία (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ  (Ε.Ρ.) “Ψθφιακι Σφγκλιςθ 
  

 
 
 
 
 

ΑΘΟ 6ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

Η προμθκεφτρια, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κατζκεςε  εγγυθτικι επιςτολι  με αρικμό ……… 
τθσ  Τράπεηασ ………-  Κατάςτθμα …….. ποςοφ ……. € (……..), το οποίο καλφπτει, ςε ποςοςτό, το 10% τθσ ςυμβα-
τικισ αξίασ του ζργου, προ Φ.Ρ.Α . 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ζχει κζςθ ποινικισ ριτρασ και κα αποδοκεί ςτθν προμθκεφτρια μετά τθν 
πλιρθ και κανονικι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
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Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προβλζπει ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ το οφειλόμενο ποςό υπόκει-
ται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου. 
 
Η Εταιρία παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ από τθν οριςτικι παραλαβι, με τθ ςφνταξθ ςχετικοφ Ρρω-

τοκόλλου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Δ/ξθσ, τθν προςφορά τθσ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Ρριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ υποχ-

ρεοφται να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι Τραπζηθσ, για τθν καλι λειτουργία τθσ υπθρεςίασ,  ποςοφ ίςου με το 
2,5 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ αυτοφ, χωρίσ ΦΡΑ, με χρόνο ιςχφοσ που κα καλφπτει όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

 
ΑΘΟ 7ο 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 
 

Η παροφςα ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ςφμφω-
να με τα οριηόμενα ςτθν παραγρ. 4 του άρκρου 24 του Ρ.Δ 118/07.. Η τροποποίθςθ αυτι πρζπει ςε κάκε πε-
ρίπτωςθ να τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ  (Ε.Ρ.) «Ψθφι-
ακι Σφγκλιςθ» 

 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε υπογράφεται νόμιμα από 
τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια Ρρωτότυπα ςε απλά φφλλα χάρτου . 

 
Από τα παραπάνω δφο Ρρωτότυπα το μεν ζνα κατατζκθκε ςτο αρμόδιο γραφείο τθσ    Ανακζτουςασ αρ-

χισ ………..το δε άλλο ςαν διπλόγραφο πιρε θ προμθκεφτρια και διλωςε ότι ενεργεί για λογαριαςμό τθσ. 
 

Για όλα τα λοιπά κζματα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) 
Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και υκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43Α/22-3-94), του 
Ρ.Δ.60/07 (Φ.Ε.Κ.64/16-03-07) Ρροςαρμογι Ελλθνικισ Νομοκεςίασ περί Κρατικϊν Ρρομθκειϊν προσ το Κοινο-
τικό Δίκαιο, και του Κ.Ρ.Δ. (Ρ.Δ. 118/07 Φ.Ε.Κ. 150 /Α/10-07-07), ςυμπλθρωματικϊσ των οποίων θ προμθκεφτ-
ρια ζλαβε γνϊςθ  και δζχκθκε αυτοφσ ανεπιφφλακτα, ςε ςυνδυαςμό προσ τουσ όρουσ τθσ  δ/ξθσ…. και τθν 
προςφοράσ τθσ. Επίςθσ ζχουν λθφκεί υπόψθ οι διατάξεισ του Ν. 2362/95 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 
τον ν. 3771/10 (ΦΕΚ 141/Α/10). 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ      ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΥΤΙΑ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α      Σ:ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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ΜΜΔΔΡΡΟΟ   AA..   ΣΣΟΟΗΗΥΥΔΔΗΗΑΑ  ΣΣΧΧΝΝ   ΠΠΡΡΟΟ   ΠΠΡΡΟΟΜΜΖΖΘΘΔΔΗΗΑΑ  ΔΔΗΗΓΓΧΧΝΝ   

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΔΗΓΟΤ 
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ 
ΤΣΖΜΑΣΟ (Ο.Π.) ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΖΜΑΣΧΝ 

ΠΟΟΣΖΣΑ & ΜΟΝΑΓΑ ΟΠΧ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔΣΑΗ ΣΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 

ΣΟ ΔΗΓΟ 

ΤΠΟΗΑΝ/ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

ΥΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΓΟΖ 18 ΜΖΝΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

ΣΟΠΟ  ΠΑΡΑΓΟΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

ΥΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
Δνηόρ εξήνηα ( 60 ) ημεπών από ηην ημεπομηνία 
ολοκλήπωζηρ ηος έπγος 
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ΜΜΔΔΡΡΟΟ   ΒΒ ..   ΠΠΑΑΡΡΟΟΤΤΗΗΑΑΖΖ     ΓΓΡΡΑΑΣΣΖΖΡΡΗΗΟΟΣΣΖΖΣΣΑΑ   ΚΚΑΑΗΗ   ΛΛΔΔΗΗΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ   

ΣΣΖΖ   ΓΓΗΗΔΔΤΤΘΘΤΤΝΝΖΖ   ΔΔΜΜΠΠΟΟΡΡΗΗΚΚΖΖ   ΚΚΑΑΗΗ   ΒΒΗΗΟΟΜΜΖΖΥΥΑΑΝΝΗΗΚΚΖΖ   

ΗΗΓΓΗΗΟΟΚΚΣΣΖΖΗΗΑΑ   

 

ΒΒ..11    ΘΘεεζζμμιικκόό  ΠΠλλααίίζζιιοο  ΛΛεειιηηοοςςππγγίίααρρ..    

Ζ Γηεχζπλζε Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο (Γ.Δ.Β.Η.) ιεηηνπξγεί εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα κε αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ.  

 ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ε Γ.Δ.Β.Η. ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ 

Δκπνξίνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ (Π.Γ. 59/1996).  

Ζ παξνπζία ηεο Γ.Δ.Β.Η. ζην παγθφζκην πξνζθήλην είλαη αξθεηά έληνλε κε ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ζε επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο θνηλνηηθνχ θαη δηεζλνχο επηπέδνπ. πγθεθξηκέλα, απφ 

ηελ 1.4.1996 έρεη μεθηλήζεη ε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Δλαξκφληζεο ηεο Δζσηεξηθήο 

Αγνξάο (OHIM.) πνπ εδξεχεη ζην Alicante ηεο Ηζπαλίαο θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΚ) 207/2009 ηνπ πκβνπιίνπ. 

Δθηφο απφ ηε ζηελή ζρέζε κε ην αληίζηνηρν Γξαθείν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (OHIM), ε 

Γ.Δ.Β.Η. έρεη εθπξνζσπεζεί ζε πνιιέο ζπζθέςεηο ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο  (W.I.P.O.), φπσο: 

o Πξσηφθνιιν πνπ αθνξά ζηε πκθσλία ηεο  Μαδξίηεο (10.8.2000) γηα ηε δηεζλή 

θαηαρψξηζε ζήκαηνο. 

o πκθσλία ηεο Νίθαηαο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζεκάησλ, ε νπνία έρεη επηθπξσζεί 

απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν.2505/97 

o Γηεζλήο πκθσλία ησλ TRIPS, πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζρεηηθά κε ην εκπφξην 

δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηζρχεη απφ ηελ 1.1.1996. Ζ ζπκθσλία απηή 

πξνβιέπεη δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Γ.Δ.Β.Η. θαη ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (W.T.O.), πξψελ GATT. 

o πκθσλία γηα ην Γίθαην ησλ εκάησλ TLT 

o Δλψ, πξνβιέπεηαη θαη ε απνδνρή ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ απεηθνληζηηθψλ ζεκάησλ 

θαηά θσδηθνχο, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή ζπλζήθε ηεο Βηέλλεο. Ζ επηθχξσζε θαη 

εθαξκνγή ηεο ζπλζήθεο απηήο δελ έρεη επηηεπρζεί, ελψ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

πνπ αλαπηχζζεηαη ζην έξγν, ππνρξεσηηθά πξέπεη λα πξνβιέπεη, λα πεξηιακβάλεη θαη 

ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ψζηε ε Γ.Δ.Β.Η λα απνθηήζεη ηελ 

αλαγθαία ππνδνκή γηα άκεζε εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ ζπλζήθεο. 
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BB..22  ΑΑππμμοοδδιιόόηηηηηηεερρ  κκααιι  ΟΟππγγάάννωωζζηη  ΓΓΔΔΒΒΗΗ..  

 

ΒΒ..22..11  ΓΓεεννιικκέέρρ  ΑΑππμμοοδδιιόόηηηηηηεερρ  ηηηηρρ  ΓΓιιεεύύθθςςννζζηηρρ..    

 

Ζ Γ.Δ.Β.Η. αζρνιείηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν. Παξάιιεια αλαπηχζζεη φιε ηελ επηθνηλσλία γηα ηελ 

θαηαρψξηζε ησλ δηεζλψλ ζεκάησλ κε ηζρχ ζηελ Διιάδα  θαη ηελ πξνζηαζία απηψλ, φζν θαη 

ησλ εθ κεηαηξνπήο θνηλνηηθψλ. Δπηπιένλ, ε Γ.Δ.Β.Η. αζρνιείηαη θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ πκβάζεσλ γηα ηελ θαηαρψξηζε,  θαη πξνζηαζία ησλ ζεκάησλ ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Σα ηκήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ ηε Γηεχζπλζε, θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο 

αληηζηνηρνχλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 228/1990, έρνπλ σο εμήο: 

Σκήκα Καηάζεζεο εκάησλ 

o Δθαξκνγή ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο (Ν. 2239/94 θαη Ν. 2783/2000, π.δ. 453/98, 

Τ.Α. Κ4-307/01) αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο ζεκάησλ, 

o παξαιαβή θαη έιεγρνο ησλ δειψζεσλ ζεκάησλ (εκεδαπψλ , αιινδαπψλ, δηεζλψλ, 

δηεζλψλ εθ κεηαηξνπήο, θνηλνηηθψλ εθ κεηαηξνπήο, ζπιινγηθψλ) θαη επξεηεξίαζε 

ησλ ζεκάησλ, 

o ηήξεζε εηδηθνχ βηβιίνπ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ (Γ.Δ..) 

θαη κέξηκλα γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζρεηηθήο δηθαζίκνπ ζηνπο 

θαηαζέηεο, 

o θαηαρψξηζε ζηα βηβιία ζεκάησλ ησλ ζρεηηθψλ κεηαβνιψλ, ρνξήγεζε 

πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηηο πην πάλσ πξάμεηο θαη ρνξήγεζε αληηγξάθσλ ζεκάησλ ζε 

θάζε ελδηαθεξφκελν, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, 

o κέξηκλα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαηαρψξηζεο.  

II. Σκήκα Διέγρνπ θαη Παξαδνρήο εκάησλ 

o Δθαξκνγή πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο (Ν. 2239/94, Π.Γ. 353/98, Ν.2783/2000, Τ.Α. 

Κ4-307/2001, Ν. 2505/97) γηα ηελ παξαδνρή ησλ ζεκάησλ, πξνηάζεηο, 

ηξνπνπνηήζεηο, θαζψο θαη ελαξκφληζε κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην 

o έιεγρνο πξνγελεζηέξσλ ζεκάησλ πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ησλ Σκεκάησλ ηεο 

Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ 

o κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ..  
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o δεκνζίεπζε ησλ εγθξηηηθψλ θαη ησλ ακεηάθιεησλ απνθάζεσλ επί ησλ ελδίθσλ 

κέζσλ ζην Γειηίν Δκπνξηθήο & Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο θαη θνηλνπνίεζε ησλ 

απνξξηπηηθψλ απνθάζεσλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

o παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην 

αληηθείκελν ηεο βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, κειέηε θαη εηζήγεζε ζε ζέκαηα 

επέθηαζεο ηεο πξνζηαζίαο , 

o επηκέιεηα γηα ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ (Γ.Δ..) 

θαη ηνπ βνεζεηηθνχ απηήο πξνζσπηθνχ. 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο είλαη ζεκαληηθέο θαη ν φγθνο εξγαζίαο είλαη πςειφο κε 

απμεηηθέο ηάζεηο. Σν αληηθείκελν ηεο Γ.Δ.Β.Η. έρεη άκεζε εκπινθή κε ηδηαίηεξα λνκηθά 

δεηήκαηα θαη απαηηείηαη θαη επηθνηλσλία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηνλ W.I.P.O., ην 

Γηεζλέο Γξαθείν θαη δηθεγνξηθά γξαθεία ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. Ζ απαίηεζε απηή  

ζα θαιχπηεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ.  

 

ΒΒ..22..22..    σσέέζζεειιρρ  μμεε  άάλλλλοοςςρρ  ΦΦοοππεείίρρ  κκααιι  ΟΟππγγααννιιζζμμοούύρρ  &&  ΛΛεειιηηοοςςππγγίίεερρ  ΓΓ..ΔΔ..ΒΒ..ΗΗ..    

 

Ζ Γ.Δ.Β.Η. ζρεηίδεηαη κε νξγαληζκνχο εληφο θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Ζ ζπλεξγαζία απηή ζπλίζηαηαη ζηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

θχζεσο κε αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ. Ζ κέρξη ζήκεξα αληαιιαγή 

πιεξνθνξίαο είλαη έγγξαθε, κέζσ ζπκβαηηθνχ ηαρπδξνκείνπ, αιιά θαη θαηά έλα κέξνο κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.  

Χο Τπεξεζία ππαγφκελε ζην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 

ππνρξενχηαη λα επηδίδεη ζε απηφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαηαξηίδεη. Σν Τπνπξγείν 

ελεξγεί επίζεο, σο ελδηάκεζνο θνξέαο ειέγρνπ θαη εθαξκνγήο  γηα ηε εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο Γ.Δ.Β.Η. πξνο ηνλ W.I.P.O. (π.ρ. θαηαβνιή εηήζηαο ζπλδξνκήο).  

Σν Τπνπξγείν  Οηθνλνκηθψλ δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

Γ.Δ.Β.Η., φπσο κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ, ινηπά ιεηηνπξγηθά θαη κε ιεηηνπξγηθά έμνδα, θαζψο 

θαη έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ακνηβέο γηα ηε δηελέξγεηα εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

OHIM ή ηνπ W.I.P.O. Σέινο, θαζνξίδεηαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε θαη  ην χςνο ησλ 

ηειψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηα ζήκαηα.  

Ζ Γ.Δ.Β.Η. ζπλεξγάδεηαη επίζεο, κε ην Δζληθφ Σππνγξαθείν γηα ηε δεκνζίεπζε ζεκάησλ 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ( Γειηίν Δκπνξηθήο θαη Δκπνξηθήο Ηδηνθηεζίαο ). 

εκεηψλεηαη φηη απφ 1-1-2011 είλαη απαξαίηεηε ε ειεθηξνληθή δξνκνιφγεζε ησλ 

δεκνζηεχζεσλ. 
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Ζ Γ.Δ.Β.Η. ζρεηίδεηαη κε ηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα , ηα νπνία θξίλνπλ ππνζέζεηο πνπ 

ζηξέθνληαη θαηά απνθάζεσλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ. πγθεθξηκέλα, 

εθδηθάδνπλ ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ πξνζθπγέο, εθέζεηο θαη αηηήζεηο αλαηξέζεσο γηα 

ζήκαηα. Οη εθδηδφκελεο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ εγγξάθνληαη ζηα Βηβιία 

ζεκάησλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ζρέζε ηεο Γ.Δ.Β.Η. κε ην Γξαθείν Δλαξκφληζεο ζηελ 

Δζσηεξηθή Αγνξά (Ο.Ζ.Η.Μ). Σν Γξαθείν Δλαξκφληζεο ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί απφ ηελ 01/04/1996, έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Alicante ηεο 

Ηζπαλίαο, εθαξκφδεη ηνλ Καλνληζκφ 207/2009 ηνπ πκβνπιίνπ θαη δηαρεηξίδεηαη ην 

θνηλνηηθφ ζχζηεκα θαηαρψξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, πνπ ιεηηνπξγεί 

παξάιιεια κε ηα εζληθά. Ζ ζέζπηζε ηνπ θνηλνηηθνχ ζήκαηνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

χπαξμε ζηελήο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΟΖΗΜ θαη Γ.Δ.Β.Η.  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ζήκεξα έρεη σο εμήο: ε Γ.Δ.Β.Η. ελεκεξψλεη ηνπο Έιιελεο 

θαηαζέηεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία θαηάζεζεο θνηλνηηθψλ ζεκάησλ θαη πξνκεζεχεη ζε 

απηνχο αλάινγεο αηηήζεηο. Γέρεηαη κε ηε ζεηξά ηεο θνηλνηηθά ζήκαηα επί ησλ νπνίσλ 

δηελεξγεί έξεπλα νκνηφηεηαο πξνγελεζηέξσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ έλαληη ακνηβήο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο απνζηέιινληαη ζηνλ ΟΖΗΜ. Ζ Γ.Δ.Β.Η. δέρεηαη αηηήζεηο 

κεηαηξνπήο θνηλνηηθνχ ζήκαηνο ζε εζληθφ. Πξαγκαηνπνηείηαη, επίζεο, αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ κεηαμχ ηνπ ΟΖΗΜ θαη ηεο Γ.Δ.Β.Η.. Σέινο, ε Γ.Δ.Β.Η. κεηέρεη κε 

δχν κέιε ηεο (ηαθηηθφ θαη αλαπιεξσκαηηθφ) ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζηελ Δπηηξνπή 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΟΖΗΜ  θαη ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο (ηερληθή θαη λνκηθή) ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ κεηαμχ ηνπ ΟΖΗΜ θαη ησλ εζληθψλ Γξαθείσλ εκάησλ ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δ.Δ. 

 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο Γ.Δ.Β.Η. πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη: 

 ζηε δεκηνπξγία αξρείνπ ζπλεδξηάζεσλ Γ.. θαη Δπηηξνπήο Πξνυπνινγηζκνχ ΟΖΗΜ 

 ζηε δεκηνπξγία αξρείνπ ζπλεδξηάζεσλ εκπεηξνγλσκφλσλ, δηαρσξηδφκελν ζε 2 

θαηεγνξίεο: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Η (ηερληθά ζέκαηα) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΗΗ (εμέηαζε ζεκάησλ) 

 ζηε δεκηνπξγία αξρείνπ έξεπλαο θνηλνηηθψλ ζεκάησλ θαη απνζηνιήο ησλ 

απνηειεζκάησλ απηήο ζηνλ ΟΖΗΜ 

 ζηε δεκηνπξγία αξρείνπ θαηαγξαθήο ησλ ρξεκαηηθψλ εκβαζκάησλ απφ ΟΖΗΜ γηα ηελ 

ελ ιφγσ έξεπλα 

 ζηε δεκηνπξγία αξρείνπ θνηλνηηθψλ ζεκάησλ απφ κεηαηξνπή γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ 

 ζηελ αξρεηνζέηεζε θαθέισλ κεηαηξνπήο θνηλνηηθψλ ζεκάησλ ζε εζληθά θαη πξνψζεζε 

απηψλ ζηε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή εκάησλ (ΓΔ) γηα εμέηαζε 
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 ζηελ αξρεηνζέηεζε επηζηνιψλ πξνο ηνπο θαηαζέηεο ησλ ζεκάησλ ηεο παξαπάλσ 

θαηεγνξίαο πνπ παξακέλνπλ αλελέξγεηα, ιφγσ εγθαηάιεηςεο απηψλ απφ ηνπο θαηαζέηεο 

ηνπο 

 ζηε δεκηνπξγία αξρείνπ θνηλνηηθψλ ζεκάησλ κε αξραηφηεηα εζληθνχ ζήκαηνο 

 ζηελ επηθνηλσλία. 

 

ε δηεζλέο επίπεδν, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε Γ.Δ.Β.Η. ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηνλ W.I.P.O. 

Ο W.I.P.O. είλαη έλαο εμεηδηθεπκέλνο Οξγαληζκφο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ δηαζέηεη 

ηδηαίηεξν Γξαθείν (Γηεζλέο Γξαθείν), ην νπνίν εθαξκφδεη ην χζηεκα ηεο Μαδξίηεο γηα ηε 

δηεζλή θαηαρψξηζε ζεκάησλ. Ο W.I.P.O. εξγάδεηαη γηα ηελ θαηνρχξσζε, πξνζηαζία θαη 

εμέιημε φισλ ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπγθαηαιέγνληαη θη εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζήκαηα. 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο Γ.Δ.Β.Η. σο κέινο ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ έρνπλ σο εμήο: 

 δεκηνπξγία Κεληξηθνχ Αξρείνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ  

 αξρεηνζέηεζε θαθέισλ κεηαηξνπήο δηεζλψλ ζεκάησλ ζε εζληθά θαη πξνψζεζε απηψλ 

ζηε ΓΔ γηα εμέηαζε 

 παξαιαβή αηηήζεσλ δηεζλψλ ζεκάησλ, κε ρψξα πξνέιεπζεο ηελ Διιάδα θαη πξνψζεζε 

απηψλ ζην Γηεζλέο Γξαθείν θαη αληηζηξφθσο, δειαδή παξαιαβή δηεζλψλ ζεκάησλ κε 

ρψξα πξννξηζκνχ ηελ Διιάδα, κεηάθξαζε απηψλ ζηα Διιεληθά, ζχληαμε ζρεηηθψλ 

δειψζεσλ θαη πξνψζεζε απηψλ γηα εμέηαζε ζηε ΓΔ 

 θνηλνπνίεζε ησλ δεθηψλ θαη απνξξηπηηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ αζθεζεηζψλ 

ηξηηαλαθνπψλ ζην Γηεζλέο Γξαθείν, θαζψο θαη ησλ αζθεζεηζψλ αηηήζεσλ δηαγξαθήο 

ζηνπο δηεζλείο θαηαζέηεο. 

 Κνηλνπνίεζε ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ ηεο ΓΔ, θαζψο θαη ησλ ακεηαθιήησλ 

απνθάζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη ηνπ ηΔ 

 πκπιήξσζε ζρεηηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ 

 πκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηνπ W.I.P.O. πνπ αζρνινχληαη κε 

ηα ζήκαηα. 

 

 

εκεηψλεηαη φηη ε Γ.Δ.Β.Η. αληαπνθξίλεηαη νξηαθά ζηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηεο. Σν λέν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, απαξαίηεηα ζα πεξηιακβάλεη ηηο κεζνδνινγίεο πινπνίεζεο 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αζθάιεηα 

δεδνκέλσλ θαη ζηελ νινθιήξσζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ.  
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ΒΒ..22..33    ΟΟππγγααννιικκήή  ΣΣοοπποοθθέέηηηηζζηη  &&  ΟΟππγγααννόόγγππααμμμμαα  ηηηηρρ  ΓΓ..ΔΔ..ΒΒ..ΗΗ..  

 

ην αθφινπζν ζρήκα, απεηθνλίδεηαη ε νξγαληθή ηνπνζέηεζε θαη ην νξγαλφγξακκα ηεο 

Γ.Δ.Β.Η. 

Τποςπγείο Οικονομίαρ, 

Ανηαγωνιζηικόηηηαρ & 

Ναςηιλίαρ

Γενική 

Γπαμμαηεία 

Δμποπίος

Γεληθή 

Γξακκαηεία  

Βηνκεραλίαο

Δηδηθή 

Γξακκαηεία 

Χεθηαθνχ 

Σρεδηαζκνχ

Γεληθή Γξακκαηεία  

Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο

Γενική 

Γιεύθςνζη 

Δζωηεπικού 

Δμποπίος

Γιεύθςνζη 

Δμποπικήρ & 

Βιομησανικήρ 

Ηδιοκηηζίαρ

Σμήμα Καηάθεζηρ 

ημάηων
Σμήμα Δλέγσος και 

Παπαδοσήρ ημάηων

10 ημήμαηα 

ΓΔ

Γπαθείο 

Κοινοηικού 

ήμαηορ

Γπαθείο 

Γιεθνούρ 

ήμαηορ

…..
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ΒΒ..33    ΠΠεεππιιγγππααθθήή  ΤΤθθιιζζηηάάμμεεννηηρρ  ΚΚααηηάάζζηηααζζηηρρ  κκααιι  ΑΑννααγγκκώώνν  γγιιαα  ηηηηνν  εεζζωωηηεεππιικκήή  

λλεειιηηοοςςππγγίίαα  ηηηηρρ  ΓΓ..ΔΔ..ΒΒ..ΗΗ..    

  

ΒΒ..33..11    ΔΔιιζζααγγωωγγήή..    

ηε παξνχζα παξάγξαθν, παξνπζηάδεηαη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο  

θαηάζηαζεο, ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. 

ηφρνο είλαη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα δηαζέηεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή πιεξνθφξεζε ψζηε 

ζην ζρεδηαζκφ ηεο πξφηαζήο ηνπ λα ζπκπεξηιάβεη ην ζχλνιν ησλ απαξαηηήησλ ππεξεζηψλ 

γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηελ θάιπςε απηψλ.  

 

ΒΒ..33..22    ΑΑππμμοοδδιιόόηηηηηηεερρ  ΣΣμμηημμάάηηωωνν  κκααιι  ΟΟππγγάάννωωζζηη..    

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γ.Δ.Β.Η. έρνπλ θαζνξηζηεί κε ην Π.Γ. ππ' αξηζ. 228 (Φ.Δ.Κ., Σεχρνο 

Πξψην, Αξηζκφο Φχιινπ 85, 5/7/1990) πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, κε κφλε ηξνπνπνίεζε 

εθείλε ηνπ Π.Γ. ππ' αξηζ. 59 (Φ.Δ.Κ., Σεχρνο Πξψην, Αξηζκφο Φχιινπ 51, 18/3/1996) πνπ 

αθνξά ηελ κεηαηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ζε Τπνπξγείν Αλάπηπμεο …………. Οη 

αξκνδηφηεηεο απηέο αλά ηκήκα, αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

ΒΒ..33..33  ΓΓιιοοίίκκηηζζηη..    

εκεηψλνπκε φηη εδψ κε ηνλ φξν Γηνίθεζε αλαθεξφκαζηε ζηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εζσηεξηθήο δηνίθεζεο ηεο Γ.Δ.Β.Η. κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο ζεκάησλ θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε αληίζηνηρνπο Δπξσπατθνχο θαη Παγθφζκηνπο Οξγαληζκνχο. 

Ζ Γηνίθεζε δελ απνηειεί δνκηθή κνλάδα ηεο Γηεχζπλζεο κε ηελ έλλνηα πνπ ηζρχεη γηα ηα 

ηκήκαηα θαη δελ κλεκνλεχεηαη σο ηέηνηα, απφ ηνλ πξναλαθεξζέλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. 

Κχξηεο Αξκνδηφηεηεο 

 Ζ γεληθή επνπηεία ηεο Γηεχζπλζεο κε ζθνπφ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο. 

 Ζ ακθίδξνκε ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο αληίζηνηρνπο Κνηλνηηθνχο θαη 

Γηεζλείο Οξγαληζκνχο. 

 

Οξγαλσηηθή Γνκή 

Ζ Γηνίθεζε κε ηελ έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ πεξηιακβάλεη ην Γηεπζπληή θαη ηνπο 

Σκεκαηάξρεο ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο. 
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ΒΒ..33..44    ΣΣμμήήμμαα  ΑΑ’’  ––  ΚΚααηηάάθθεεζζηηρρ  ηημμάάηηωωνν..    

 

Οξγαλσηηθά ην ηκήκα απνηειείηαη απφ δχν γξαθεία, ην έλα εθ ησλ νπνίσλ αζρνιείηαη κε 

ηελ θαηάζεζε δειψζεσλ ζεκάησλ θαη ην άιιν δηαρεηξίδεηαη ην γεληθφ πξσηφθνιιν θαη 

αηηήζεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ θαηαζέηεη ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ. 

Σν ηκήκα παξαιακβάλεη δειψζεηο θαηάζεζεο εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ζεκάησλ. Ζ 

δήισζε ππνβάιιεηαη ζε έμη (6) αληίγξαθα θαη απνηειείηαη απφ έλα ηππνπνηεκέλν έληππν 

δήισζεο κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Σε δήισζε ζπλνδεχνπλ: 

 δέθα (10) αζπξφκαπξα αληίηππα ηνπ ζήκαηνο ή δέθα (10) έγρξσκα αλ ην ζήκα είλαη 

έγρξσκν, 

 παξάβνιν ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ απηνχ θαη  

 πιεξεμνχζην έγγξαθν γηα θαηάζεζε ζεκάησλ, κε απιή ππνγξαθή ηνπ θαηαζέηε. 

 

Με ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο αλαγξάθεηαη ζε απηήλ ε εκεξνκελία, ε ψξα ηεο ππνβνιήο 

ηεο θαη ν αξηζκφο ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ηελ παξέιαβε. Δπίζεο 

θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν Γηθαζίκσλ θαη επνκέλσο νξίδεηαη ε εκεξνκελία εθδίθαζήο ηεο 

απφ ηε Γ.Δ.. θαη επηδίδεηαη ε αληίζηνηρε θιήζε ζηνλ θαηαζέηε. Σα βηβιία δηθαζίκσλ είλαη 

δηαθνξεηηθά γηα εκεδαπά θαη αιινδαπά ζήκαηα. 

Σν έλα αληίγξαθν ηεο δήισζεο κε ην ζήκα ζα ελζσκαησζεί ζην βηβιίν ζεκάησλ (αξρηθά 

ηνπνζεηείηαη ζε θιαζέξ πνπ κεηά δέλεηαη ζε βηβιίν), έλα άιιν ζα ελζσκαησζεί ζε θιαζέξ 

πνπ απνηειεί αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ ζεκάησλ θαη ηα ππφινηπα ζπλνδεπηηθά ηεο δήισζεο 

θαηαρσξνχληαη ζην θάθειν ηνπ ζήκαηνο. Σα βηβιία ζεκάησλ είλαη δηαθνξεηηθά γηα 

εκεδαπά θαη αιινδαπά ζήκαηα θαη δηαρσξίδνληαη ρξσκαηηθά (καχξα – θφθθηλα). 

Τπάξρεη αληίζηνηρε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάζεζε ζπιινγηθψλ ζεκάησλ φπνπ εθεί δεηείηαη 

επηπιένλ θαηάζεζε ππεχζπλεο δήισζεο κε ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην λφκν. Σα 

ζπιινγηθά ζήκαηα θαηαρσξνχληαη ζε μερσξηζηφ βηβιίν ζεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεη κηθξφ αξηζκφ ζεκάησλ, αλ θαη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. 

Τπάξρνπλ επίζεο μερσξηζηά βηβιία ζεκάησλ γηα ηα θνηλνηηθά εθ κεηαηξνπήο ζήκαηα, ηα 

δηεζλή θαη ηα εθ κεηαηξνπήο δηεζλή ζήκαηα. 

Βηβιηνδεηεκέλν επξεηήξην ππάξρεη κφλν γηα ηα απεηθνληζηηθά ζήκαηα. Σα ππφινηπα 

επξεηήξηα ζεκάησλ πνπ ππήξραλ (εκεδαπψλ, αιινδαπψλ , εθεκεξίδσλ & πεξηνδηθψλ , 

αξηζκψλ) έπαπζαλ λα ελεκεξψλνληαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ 

ηέζεθε ζε ηζρχ ην ειεθηξνληθφ επξεηήξην ζεκάησλ θαηά ην έηνο 2001. 

Τπάξρεη επίζεο ην γεληθφ πξσηφθνιιν, ην νπνίν δέρεηαη αηηήζεηο κεηαβνιψλ ησλ ζεκάησλ 

δει. αιιαγήο δηεχζπλζεο, επσλπκίαο ή πιεξεμνπζίνπ, αηηήζεηο αλαλέσζεο ζήκαηνο,  

αηηήζεηο παξαίηεζεο θαη πεξηνξηζκνχ, αληηθαηάζηαζε ηεο εζληθήο απφ δηεζλή θαηαρψξεζε, 

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΦ-9ΞΠ



 

 53  

ελερεηξίαζεο ζεκάησλ θαη αηηήζεηο ζεκείσζεο ακεηαθιήηνπ απνθάζεσλ επί ζεκάησλ.                

Οη αηηήζεηο απηέο παίξλνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη δίδνληαη ζηνλ δηεπζπληή γηα λα γίλεη 

θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ.  

ην πξσηφθνιιν θαηαρσξείηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηεο αίηεζεο (Αξ. Πξσηνθφιινπ), ε 

εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο, ν απνζηνιέαο, ην ζέκα ηεο, ε εκεξνκελία δηεθπεξαίσζήο ηεο. 

Οη δηεθπεξαησκέλεο αηηήζεηο επηζηξέθνληαη ζην γξαθείν θαη αξρεηνζεηνχληαη. Σεξνχληαη 

θάθεινη πεξηνξηζκψλ θαη παξαηηήζεσλ, θάθεινη κεηαβνιψλ φπνπ θαηαρσξνχληαη νη 

αηηήζεηο κεηαβνιψλ παληφο είδνπο. 

Δπίζεο ζην γεληθφ πξσηφθνιιν θαηαρσξνχληαη φια ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα 

έγγξαθα ηεο δηεχζπλζεο.  

Απφ ηηο αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν, φζεο αθνξνχλ κεηαβνιέο ζεκάησλ, 

φπσο αιιαγή δηεχζπλζεο, επσλπκίαο, ή πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ δηεθπεξαηψλνληαη απφ 

ππαιιήινπο ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο, πνπ αθνχ ειέγμνπλ ηα ζηνηρεία θαηαρσξνχλ ηηο αιιαγέο 

ζηα βηβιία ζεκάησλ.  

Σν ίδην γίλεηαη θαη γηα ηηο αηηήζεηο πεξηνξηζκνχ ή παξαίηεζεο ζήκαηνο, νη νπνίεο 

δηεθπεξαηψλνληαη επίζεο ζην ίδην ηκήκα. Κάζε αίηεζε πνπ έρεη δηεθπεξαησζεί ελεκεξψλεηαη 

κε ηελ εκεξνκελία δηεθπεξαίσζήο ηεο. 

Δπίζεο απφ ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο Α΄ ελεκεξψλνληαη ηα Βηβιία εκάησλ γηα αλαλέσζε 

ελφο ζήκαηνο, κεηά απφ αίηεζε πνπ γίλεηαη ζην Γεληθφ Πξσηφθνιιν. 

Σέινο ζην Α' ηκήκα δηεθπεξαηψλνληαη θαη νη αηηήζεηο πξνηεξαηφηεηαο γηα αιινδαπά 

ζήκαηα, αηηήζεηο ρνξήγεζεο αληηγξάθσλ ζεκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνπ αθνξνχλ 

απνθάζεηο θαη ζήκαηα. 

Ζ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Α‟ ηκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηελ Γηεχζπλζε Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο.  

Καηά ηελ θαηάζεζε ζεκάησλ απαηηείηαη πιήζνο αληηηχπσλ ηεο δήισζεο θαη θπξίσο ηνπ 

ζήκαηνο, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αξγφηεξα, θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηνπο πνπ 

πεξάζεη απαξαηήξεηε, δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ζήκαηνο. Έλαο ηέηνηνο θίλδπλνο δελ είλαη ακειεηένο, ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο ππαιιήισλ θαη ηνπ φγθνπ εξγαζίαο πνπ ππάξρεη. ην λέν ζχζηεκα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα πξνβιέπεηαη ε κεζνδνινγία θαη λα πξνζθέξεηαη ν εμνπιηζκφο, ην ινγηζκηθφ 

θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθά, κε ηε ρξήζε 

αζθαιψλ θαη ψξηκσλ ηερλνινγηψλ, φπνπ ζα επηηξέςεη ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηκήκαηνο, αιιά θαη ηνλ πξσηνβάζκην έιεγρν ησλ πξνο θαηαρψξεζε ζεκάησλ.  

Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη κέρξη ηηο 24 Απξηιίνπ ηνπ 2007 ηα ζήκαηα, αθφκε θαη φηαλ 

ήηαλ έγρξσκα θαηαρσξνχληαλ ζην Βηβιίν εκάησλ ζε αζπξφκαπξε απνηχπσζε, κε κφλε 
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δηάθξηζε ηελ έλδεημε φηη είλαη έγρξσκα, ελψ ηα έγρξσκα αληίγξαθα ηνπ ζήκαηνο, 

εζσθιείνληαλ ζηνλ θάθειφ θαηάζεζήο ηνπ. 

Δπίζεο ηα ερεηηθά ζήκαηα, παξ‟ φηη αλαθέξνληαη ζην λφκν 2239/94 σο παξαδεθηά πξνο 

θαηάζεζε ζήκαηα, δελ είλαη αθφκε απνδεθηά απφ ηελ Γηεχζπλζε, δηφηη δελ έρεη εθδνζεί 

ζρεηηθή Τπνπξγηθή απφθαζε πνπ λα νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηάζεζήο ηνπο.  

Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ κεηαβνιψλ, πεξηνξηζκνχ θαη πξνηεξαηνηήησλ είλαη 

ρξνλνβφξα γηαηί απαηηείηαη αληηπαξαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο κε εθείλα ηνπ βηβιίνπ 

ζεκάησλ θαη αλαδήηεζε ηνπ θαηάιιεινπ ηφκνπ Βηβιίνπ εκάησλ, απφ έλα πξαγκαηηθά 

κεγάιν αξηζκφ ηφκσλ Βηβιίσλ εκάησλ. ε πεξίπησζε ιάζνπο ζηελ αίηεζε, ν θαηαζέηεο 

εηδνπνηείηαη ηειεθσληθά λα επαλέιζεη γηα ηε δηφξζσζε, θάηη πνπ ζεκαίλεη επηπιένλ ρξνληθή 

επηβάξπλζε. 

Σέινο, ην Α‟ ηκήκα, έρεη άκεζε εκπινθή ζηελ πεξίπησζε έγθξηζεο δηεζλνχο ζήκαηνο, φπνπ 

πξψηα πξέπεη λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη αληίζηνηρν ζε εζληθφ ή θνηλνηηθφ επίπεδν γηα λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαη λα επηζηξαθεί ζρεηηθή απάληεζε ζην  WIPO. 

 

ΒΒ..33..55    ΣΣμμήήμμαα  ΒΒ’’  ––  ΔΔλλέέγγσσοοςς  κκααιι  ΠΠααππααδδοοσσήήρρ  ηημμάάηηωωνν..    

 

Σν ηκήκα αζρνιείηαη κε ηηο επφκελεο αξκνδηφηεηεο: Έιεγρνο εκάησλ, Γξακκαηεηαθή 

Τπνζηήξημε Γηθαζίκνπ, Έλδηθα Μέζα, Κνηλνηηθά ήκαηα, Γεκνζίεπζε Σεχρνπο Γ.Δ.Β.Η., 

Καηαρψξηζε εκάησλ θαη Δλεκέξσζε Δλδηαθεξνκέλσλ γηα Απνξξηπηηθέο θαη Μεξηθψο 

Γεθηέο Απνθάζεηο. 

 

Μηα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ εχξεζε φκνησλ ή παξφκνησλ 

εζληθψλ ή θνηλνηηθψλ ζεκάησλ κε εθείλα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί θαη ζα εθδηθαζηνχλ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε δηθάζηκν. Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο θάπνηαο 

νξηζκέλεο δηθαζίκνπ. Απφ ηα βηβιία δηθαζίκσλ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ζεκάησλ 

ιακβάλνληαη νη αξηζκνί ησλ ζεκάησλ πνπ πξέπεη λα ειεγρζνχλ. Γηα ηνλ έιεγρν 

ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθφ επξεηήξην εκεδαπψλ ζεκάησλ, αιινδαπψλ ζεκάησλ, 

ζπιινγηθψλ θαη εθ κεηαηξνπήο θνηλνηηθψλ ζεκάησλ. Γηα πεξαηηέξσ έιεγρν θιάζεσλ θαη 

πξντφλησλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα βηβιία ζεκάησλ, νπφηε ειέγρεηαη θαη αλ εθθξεκνχλ έλδηθα 

κέζα γηα ηα επξεζέληα ζήκαηα. Όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν 

ζεκεηψλνληαη ζην βηβιίν ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε Γ.Δ.. θαηά ηελ ζπλεδξίαζε. 

Δθηφο απφ ηα εζληθά ζήκαηα, έιεγρνο γίλεηαη θαη ζηα ππάξρνληα θνηλνηηθά ζήκαηα, αιιά 

θαη ζηα εκβιήκαηα. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα αλαιακβάλεη θαη ηνλ έιεγρν ησλ θνηλνηηθψλ 

ζεκάησλ πνπ ζηέιλνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα. 
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Απηή ε δξαζηεξηφηεηα φπσο θαη ε πξνεγνχκελε έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία κηαο 

Γηθαζίκνπ θαη ηελ παξνρή ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθφξεζεο ζηε Γ.Δ.. γηα ηελ εθδίθαζε 

ησλ θαζνξηζκέλσλ ππνζέζεσλ. Οη γξακκαηείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα απηή ηε δηαδηθαζία 

εηνηκάδνπλ ην έθζεκα ηεο δηθαζίκνπ, κε βάζε ηα βηβιία δηθαζίκσλ. Γειαδή δεκηνπξγείηαη 

έλαο θαηάινγνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζα εθδηθαζηνχλ κε ζηνηρεία ηνλ αξηζκφ ζήκαηνο, ην 

ίδην ην ζήκα θαη ηηο θιάζεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ή έρεη θαηαηεζεί. Με βάζε ην έθζεκα 

ζπλεδξηάδεη ε Γ.Δ.. 

Οη γξακκαηείο αλαιακβάλνπλ επίζεο ηελ ηήξεζε ηνπ Βηβιίνπ Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ 

κεηά ην ηέινο θάζε ζπλεδξίαζεο ηεο Γ.Δ.., φπνπ αλαγξάθνληαη ηα ηεθηαηλφκελα ηεο 

ζπλεδξίαζεο. Όζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.Δ.., νη δεθηέο δίδνληαη ζηνλ ππάιιειν πνπ 

είλαη ππεχζπλνο γηα ην θχιιν ΓΔΒΗ, ελψ αληίγξαθν ησλ απνξξηπηηθψλ θαη κεξηθψο δεθηψλ 

απνθάζεσλ δίλεηαη ζε άιιν ππάιιειν γηα θνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη κεξηθψο 

δεθηέο απνθάζεηο δίλνληαη επίζεο γηα δεκνζίεπζε ζην θχιιν ΓΔΒΗ. Δηδηθά γηα ηηο 

απνξξηπηηθέο θαη ελ κέξεη δεθηέο απνθάζεηο επί δηεζλψλ ζεκάησλ πθίζηαηαη ππνρξέσζε 

ελεκέξσζεο ησλ θαηαζεηψλ ηνπο κέζσ ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ (W.I.P.O.) εληφο 18/κήλνπ 

απφ ηελ απνζηνιή απηψλ ζηε Γηεχζπλζε.    

 

Σα έληππα ησλ απνθάζεσλ θαηαρσξνχληαη ζην Βηβιίν Γεκνζηεχζεσλ θαη παίξλνπλ αχμνληα 

αξηζκφ εληαίν θαη γηα ηηο δέθα ζπλζέζεηο Γ.Δ.. πνπ ιεηηνπξγνχλ. Οη γξακκαηείο 

ελεκεξψλνπλ επίζεο ηα Βηβιία εκάησλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. 

 

Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Β' ηκήκαηνο είλαη ε δηαρείξηζε ελδίθσλ κέζσλ. 

Καζέλαο κε έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί βάζε ηνπ λφκνπ λα θαηαζέζεη ηξηηαλαθνπή ή αίηεζε 

δηαγξαθήο θαηά θάπνηαο απφθαζεο ηεο Γ.Δ.. ή λα πξαγκαηνπνηήζεη παξέκβαζε θαηά ηελ 

εθδίθαζε θάπνηνπ ζήκαηνο απφ ηε Γ.Δ.. Οη θαηαζέζεηο αηηήζεσλ ησλ αλσηέξσ ελδίθσλ 

κέζσλ γίλνληαη ζην Β' ηκήκα θαη ζε αξκφδηνπο ππαιιήινπο. Οη αηηήζεηο απηέο αθνξνχλ 

παξεκβάζεηο θαη ηξηηαλαθνπέο ή αηηήζεηο δηαγξαθήο ή παξαρσξήζεσο άδεηαο, πνπ 

απεπζχλνληαη ζηε Γ.Δ.. 

Κάζε αίηεζε πξσηνθνιιείηαη ζε εηδηθφ πξσηφθνιιν, αλάινγα κε ην αληηθείκελφ ηεο, θαη 

εηζάγεηαη ζην Βηβιίν Γηθαζίκσλ, αλ πξφθεηηαη λα εθδηθαζηεί απφ ηε Γ.Δ.. Δπίζεο 

εηνηκάδεηαη θαη ν θάθεινο ηεο Γηθαζίκνπ κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θάζε ππφζεζε, ν 

νπνίνο δίλεηαη ζηε Γ.Δ.. γηα ηελ εθδίθαζε θάζε ππφζεζεο. Δλεκεξψλνληαη πάληνηε ηα 

Βηβιία εκάησλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεην ελεκεξψλεηαη ν αληίδηθνο κε 

επζχλε ππαιιήινπ πνπ έρεη απηήλ αθξηβψο ηελ αξκνδηφηεηα. 

Γηα θάζε πξνζθπγή εηνηκάδεηαη έλαο θάθεινο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε θαη ην ζήκα, ν νπνίνο απνζηέιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ 
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Πξσηνδηθείν Αζελψλ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε πξνζθπγή. Όιεο νη απνθάζεηο ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο αξκφδηνπο γηα ηα έλδηθα κέζα ππαιιήινπο 

απηνχ ηνπ ηκήκαηνο νη νπνίνη θαη ηηο θαηαρσξνχλ, ελεκεξψλνπλ ηα Βηβιία εκάησλ θαη ηηο 

απνζηέιινπλ γηα δεκνζίεπζε φηαλ ην αίηεκα ηεο πξνζθπγήο γίλεηαη απνδεθηφ θαη ην ζήκα 

εγθξίλεηαη.  

 

Ζ θνηλνπνίεζε ησλ απνξξηπηηθψλ θαη κεξηθψο δεθηψλ απνθάζεσλ αλαιακβάλεηαη απφ 

ππάιιειν ηνπ Β' ηκήκαηνο ν νπνίνο θαζηζηά ππεχζπλν γηα ηελ επίδνζε θάζε κηαο απφ απηέο 

ηηο απνθάζεηο, έλαλ Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή. Ο Γηθαζηηθφο Δπηκειεηήο ηηο θνηλνπνηεί ζηνπο 

αξκφδηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη επηζηξέθεη ζηε Γ.Δ.Β.Η. ην αληίζηνηρν 

επηδνηήξην. Ζ ίδηα δηαδηθαζία γίλεηαη θαη γηα ηηο θιήζεηο ελδίθσλ κέζσλ. Με Γηθαζηηθφ 

Δπηκειεηή αλαξηάηαη επίζεο ην Έθζεκα ζε εηδηθφ ρψξν ηεο Γ.Δ.Β.Η., πξνο γλσζηνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ. 

Δηδηθά γηα ηα δηεζλή ζήκαηα νη θνηλνπνηήζεηο ησλ ηξηηαλαθνπψλ θαη‟ απηψλ πξνο ηνπο 

δηθαηνχρνπο ηνπο γίλνληαη κέζσ ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ (W.I.P.O.) Δάλ πξφθεηηαη γηα 

αηηήζεηο δηαγξαθήο θαη‟ απηψλ εηδνπνηνχληαη ηαρπδξνκηθά απφ ηελ Τπεξεζία νη ίδηνη νη 

δηθαηνχρνη. 

Οη δεθηέο θαη δεθηέο ελ κέξεη απνθάζεηο ηεο Γ.Δ.. πνπ αθνξνχλ δειψζεηο θαηάζεζεο 

ζήκαηνο δεκνζηεχνληαη ζε εηδηθφ θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ην ηεχρνο 

ΓΔΒΗ. Δθεί δεκνζηεχνληαη επίζεο θαη νη απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ κε ηηο 

νπνίεο γίλνληαη δεθηά ή ελ κέξεη δεθηά ζήκαηα χζηεξα απφ άζθεζε ελδίθνπ κέζνπ. 

Τπάιιεινο ηνπ Β' ηκήκαηνο αλαιακβάλεη ηνλ έιεγρν θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ζψκαηνο ΓΔΒΗ 

πνπ πεξηέρεη αληίγξαθα ησλ δεκνζηεπκέλσλ ζεκάησλ απφ ην Βηβιίν εκάησλ θαη ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ην ζπλνδεχνπλ. Σα ηεχρε ΓΔΒΗ θπιάζζνληαη ζε εηδηθφ αξρείν. 

 

Γηα λα θαηαρσξεζεί έλα ζήκα πξέπεη λα πεξάζεη νξηζκέλε πξνζεζκία (4 κήλεο, κε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηε 16ε ηνπ επνκέλνπ κελφο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο) απφ ηε 

δεκνζίεπζή ηνπ ζην θχιιν ΓΔΒΗ θαη κε ην πέξαο απηήο ηεο πξνζεζκίαο λα κελ εθθξεκνχλ 

έλδηθα κέζα ελαληίνλ ηνπ. Ο έιεγρνο απηφο θαη ε ηειηθή θαηαρψξεζε ηνπ ζήκαηνο ζηα 

Βηβιία εκάησλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Β' ηκήκαηνο. Όζνλ αθνξά ηε κε εθθξεκφηεηα 

έλδηθσλ κέζσλ, φπνπ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο απαηηείηαη βεβαίσζε κε εθθξεκφηεηαο έλδηθσλ 

κέζσλ ε νπνία, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, εθδίδεηαη είηε απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ 

δηαρεηξίδνληαη ηα έλδηθα κέζα, είηε απφ ηα αξκφδηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα θαη 

πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην θνηλνηηθφ ζήκα, ην 

ηκήκα νθείιεη λα δέρεηαη αηηήζεηο θνηλνηηθψλ ζεκάησλ, θαη λα ηηο δηαβηβάδεη ζην ΟΖΗΜ. 
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ηελ πξάμε ε δηαδηθαζία απηή δελ εθαξκφδεηαη αθνχ ν ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη θαη‟ 

επζείαλ ζην OHIM, είηε κε ηαρπδξνκείν, είηε ειεθηξνληθά.   

 

ην πιαίζην παξαθνινχζεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

αληηθείκελα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ην ηκήκα έρεη αλαιάβεη ηελ εχξεζε νξηζκέλσλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία απνζηέιινληαη ζηνλ W.I.P.O., κεηά απφ αίηεζή ηνπ. Σα 

ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ην πιήζνο ησλ θαηαηηζέκελσλ θαη θαηαρσξεκέλσλ εκεδαπψλ θαη 

αιινδαπψλ ζεκάησλ, κε ρξήζε πνηθίισλ θξηηεξίσλ (π.ρ. ρψξα πξνέιεπζεο, αξηζκφο 

θιάζεσλ θ.ι.π.) ζηα νπνία ε Τπεξεζία ζήκεξα δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί δηφηη δελ έρεη 

αλάινγν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. 

 

Σν ηκήκα απηφ ζήκεξα είλαη ππεξθνξησκέλν κε πνιιέο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ 

έλα επξχ θάζκα ιεηηνπξγηψλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο. Σν λέν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαιείηαη λα εληάμεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ.  

 

Ο έιεγρνο ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνινο, πνιχπινθνο  θαη σο εθ ηνχηνπ νινθιεξψλεηαη κε ηδηαίηεξε δπζθνιία 

κε πςειφ θίλδπλν αζηνρίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα θάζε θαηαηηζέκελν ζήκα πξέπεη λα 

ειεγρζνχλ φια ηα πξνγελέζηεξά ηνπ ηζρχνληα θαη θαηαηηζέκελα, δειαδή έλα πάξα πνιχ 

κεγάιν πιήζνο ζεκάησλ. Ο έιεγρνο γίλεηαη κε βάζε ηα επξεηήξηα θαη παξαδνρέο γηα ηελ 

αληηζηνηρία ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ θαη γίλεηαη ειεθηξνληθά, ζπκπιεξψλεηαη 

φκσο ρεηξσλαθηηθά. Γηα θάζε επξεζέλ ζήκα πξέπεη λα ειεγρζεί ε θαηάζηαζε ηνπ ζήκαηνο 

(έλδηθα πνπ εθθξεκνχλ, θιάζεηο θαη πξντφληα πνπ ηζρχεη) πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, λέα επίπνλε 

θαη ρξνλνβφξα αλαδήηεζε ζηα Βηβιία εκάησλ. 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηνλ έιεγρν ησλ ζεκάησλ ππάξρεη κε ηα απεηθνληζηηθά εζληθά 

ζήκαηα, ηα νπνία δελ έρνπλ θακηά απνιχησο ηαμηλφκεζε θαη ε αλαδήηεζε παξφκνησλ 

ζεκάησλ πξέπεη λα γίλεη ζε φιν ην πιήζνο ησλ ππαξρφλησλ απεηθνληζηηθψλ ζεκάησλ, 

πξάγκα πνπ ζεσξείηαη εθ ησλ πξαγκάησλ πνιχ δχζθνιν έσο αδχλαην. Γηα ην ιφγν απηφ δελ 

γίλεηαη θαλέλαο έιεγρνο ζε απεηθνληζηηθά εζληθά ζήκαηα, παξά κφλν ίζσο έλαο κηθξφο 

νπηηθφο έιεγρνο γηα νκνηφηεηα κε θάπνηα εζληθά εκβιήκαηα θαη φζα ίζσο είλαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. Απηφ βέβαηα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη νξζή ιεηηνπξγία ηεο 

Γηεχζπλζεο, κε απνηέιεζκα ηε κε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ απεηθνληζηηθψλ 

ζεκάησλ. 

εκεηώλεηαη φηη ν αληίζηνηρνο έιεγρνο γηα ηα πξνυπάξρνληα θνηλνηηθά ζήκαηα γίλεηαη απφ 

ηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΟΖΗΜ. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΦ-9ΞΠ



 

 58  

Πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην πιήζνο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη αληηκεησπίδνπλ θαη νη γξακκαηείο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

εθζέκαηνο κηαο δηθαζίκνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.Δ.. Πξφβιεκα επίζεο 

πξνθχπηεη αλ ιείπεη αληίγξαθν ηεο δήισζεο θαηάζεζεο ελφο ζήκαηνο, πξάγκα πνπ 

ζρνιηάζηεθε παξαπάλσ ζηα δεηήκαηα ηνπ Α' ηκήκαηνο, νπφηε γηα ηελ απνζηνιή ελφο 

ζήκαηνο γηα δεκνζίεπζε πξέπεη ή λα θσηνηππεζεί κηα δήισζε ή λα ζπκπιεξσζεί έλα άιιν 

εηδηθφ γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο έληππν κε ηα θαηάιιεια ζηνηρεία θαη λα ζηαιεί καδί κε ηελ 

απφθαζε. Κάηη ηέηνην αιιάδεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ξνή θαη νκνηνκνξθία ηεο εξγαζίαο. 

 

Καηά ηε δηαρείξηζε ησλ έλδηθσλ κέζσλ ππάξρεη δπζθνιία ζηελ αλεχξεζε φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε θάπνην ζήκα, γηαηί ε αξρεηνζέηεζε ηνπο γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία Γηθαζίκνπ θαη φρη κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ζήκαηνο πνπ αθνξνχλ. 

Έηζη απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απνθάζεσλ απφ ην Βηβιίν εκάησλ θαη κεηά ε 

αλαδήηεζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχο απνκαθξπζκέλνπο πηζαλά ρψξνπο ηεο Γηεχζπλζεο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή θξίλεηαη ρξνλνβφξα, επίπνλε θαη αληηπαξαγσγηθή. Ζ λέα δηαδηθαζία πξέπεη 

λα πξνηαζεί ζην πιαίζην ηεο κειέηεο γηα ηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Δπίζεο ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο, αλ θαη κηθξφο, ηεο κε έγθαηξεο ελεκέξσζεο ησλ Βηβιίσλ 

εκάησλ, νπφηε λα δνζνχλ ιάζνο ζηνηρεία γηα θάπνην ζήκα ζε θάπνηεο άιιεο δηεξγαζίεο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ν έιεγρνο. 

εκεηψλεηαη φηη ζρεδφλ γηα φιεο ηηο δηεξγαζίεο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ έλδηθσλ κέζσλ, νη 

αξκφδηνη ππάιιεινη είλαη αλαγθαζκέλνη λα κεηαθηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο γηα λα 

εθηειέζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εξγαζία, είηε γηαηί ρξεηάδνληαη θάπνηεο απνθάζεηο, είηε γηαηί 

ρξεηάδνληαη ηα Βηβιία εκάησλ. 

 

Γπζιεηηνπξγία ζπλαληάηαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζηέιλνληαη 

πξνο δεκνζίεπζε, ηα νπνία πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ κε εθείλα ηνπ Βηβιίνπ εκάησλ. Πνιιέο 

θνξέο ρξεηάδεηαη λα δηνξζσζνχλ ιάζε πνπ έρνπλ γίλεη ζε πξνεγνχκελεο θάζεηο ηνπ θχθινπ 

δσήο ελφο ζήκαηνο ή αθφκε θαη λα επηζηξαθεί πίζσ ε δεκνζηεπκέλε χιε γηα θάπνην ζήκα 

αλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ή ιάζε πνπ δελ κπνξεί λα δηνξζσζνχλ. Οη ιφγνη απηνί θάλνπλ 

δχζθνιε ηελ ηππνπνίεζε ηεο ξνήο ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα γίλεηαη ζπληνκφηεξα θαη ρσξίο 

ζθάικαηα. 

 

Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί αζπκθσλία ζηνλ ηξφπν πνπ παξηζηάλεηαη έλα ζήκα, κε 

απνηέιεζκα ιάζε ζηελ ηειηθή δεκνζίεπζε ηνπ ζήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα έλα ζήκα πνπ 

πεξηέρεη απεηθφληζε θαη ιέμεηο, απαηηείηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο απεηθφληζε, ελψ πνιχ ζπρλά 

ραξαθηεξίδεηαη θαη ζαλ ιεθηηθφ θαη ζαλ απεηθφληζε, κε απνηέιεζκα ην δεκνζηεπκέλν ζήκα 
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λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζην πξαγκαηηθφ θαη λα απαηηείηαη επαλαδεκνζίεπζε, γεγνλφο πνπ 

κεηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο Γηεχζπλζεο. 

 

Ζ εξγαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο δεκνζηεπκέλεο χιεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ρξνλνβφξα θαη επίπνλε, αθνχ απαηηεί ηελ ηαμηλφκεζε πιήζνπο ζεκάησλ, ηελ ρεηξσλαθηηθή 

δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ ησλ ζεκάησλ θαη ηελ επηθφιιεζε ησλ απεηθνληζηηθψλ ζεκάησλ 

ζε ραξηί, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ θαηαζηάζεηο απεηθνληζηηθψλ ζεκάησλ. 

 

Αθφκε ε παξάζηαζε θάπνησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζήκαηνο φπσο αλ είλαη έγρξσκε απεηθφληζε 

ή ε πξνέιεπζε κηαο απφθαζεο είλαη δπζδηάθξηηε θαη κε πξνθαλήο. Χο ηεθκήξην ηεο 

παξαηήξεζεο απηήο, αλαθέξεηαη φηη ε δήισζε ελφο έγρξσκνπ ζήκαηνο γίλεηαη κε κηα 

θνπθθίδα πάλσ απφ ηελ ιέμε "απεηθφληζε". 

 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηελ θαηαρψξεζε ελφο ζήκαηνο είλαη ε δηαβεβαίσζε φηη δελ 

εθθξεκνχλ έλδηθα κέζα ελαληίνλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζήκαηνο. Απηφ είλαη ζρεηηθά απιφ λα 

βεβαησζεί αλ δελ έρεη αζθεζεί θαλέλα έλδηθν κέζν σο ηελ ζηηγκή ηεο θαηαρψξεζεο, αιιά 

αληίζεηα είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη αλ έρεη αξρίζεη θάπνηα δηθαζηηθή δηακάρε, γηαηί 

θαζέλαο απφ ηνπο δηαδίθνπο κπνξεί πηζαλά λα πξνζβάιιεη θάπνηα κε αξεζηή ζ' απηφλ 

απφθαζε ζε αλψηεξν δηθαζηήξην. Γηα απηφ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη βεβαίσζε πνπ 

ζα θέξεη ν ελδηαθεξφκελνο απφ ηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα. 

 

Πξνο ην παξφλ ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην αληίζηνηρν Κνηλνηηθφ Γξαθείν είλαη 

ζηνηρεηψδεο θαη απαηηείηαη λα   αλαβαζκηζηεί ζεκαληηθά θαη νπζηαζηηθά. Ζ επηθνηλσλία γηα 

ηελ αληαιιαγή ησλ ζεκάησλ είλαη πξνβιεκαηηθή θαη ν πθηζηάκελνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γηεχζπλζεο δελ ηεο επηηξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε ην OHIM φπσο ζα έπξεπε. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε δηαθνξά πνηφηεηαο ησλ θνηλνηηθψλ εθδφζεσλ πνπ ιακβάλεη ε Γηεχζπλζε 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ εζληθψλ εθδφζεσλ πνπ ζηέιλεη. Ζ άξζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο 

πινπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθήο κνξθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ  ππάξρνπζα ζπλεξγαζία κε ηνλ W.I.P.O. ε Γηεχζπλζε πξέπεη λα ζηέιλεη 

ζηνλ Οξγαληζκφ θάπνηεο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζήκαηα πνπ θαηαζέηνληαη 

θαη θαηαρσξνχληαη θάζε ρξφλν. Ζ Γ.Δ.Β.Η. αδπλαηεί λα δψζεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δεηνχληαη, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο νινθιεξσκέλνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο.   
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ΒΒ..33..66    ΓΓιιααγγππάάμμμμααηηαα  ΡΡοοήήρρ..      

Έλλνηεο θαη ζπκβνιηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηαγξάκκαηα ξνήο δεδνκέλσλ: 

 Δμσηεξηθέο Οληόηεηεο 

 

 

 

 

 

Οη εμσηεξηθέο νληφηεηεο είλαη θπζηθά πξφζσπα, νξγαληζκνί ή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα 

νπνία ινγίδνληαη σο πεγή ή παξαιήπηεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εμεηάδνπκε θαη δελ 

αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή εμέηαζεο. 

 Γηεξγαζίεο 

 

 

 

 

 

Οη δηεξγαζίεο ζ‟ έλα δηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ αλαπαξηζηνχλ επηρεηξεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

ηνπ νξγαληζκνχ είηε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ κέζσλ ή ρεηξσλαθηηθά θαη κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ιεηηνπξγίεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο.  

 

Ζ νλνκαζία κηαο δηεξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζπλνπηηθή αιιά ηαπηφρξνλα απνθαιππηηθή ηεο 

επεμεξγαζίαο πνπ πθίζηαληαη ηα δεδνκέλα. Ο ηαπηνπνηεηήο είλαη έλαο αξηζκφο πνπ 

ραξαθηεξίδεη κνλαδηθά ηελ δηεξγαζία θαη δελ ππνδειψλεη ζε θακία πεξίπησζε ρξνληθή 

αιιεινπρία. Ζ ηνπνζεζία είλαη ν θπζηθφο ρψξνο ζηνλ νξγαληζκφ πνπ ιακβάλεη ρψξα ε 

δηεξγαζία. 

 Καηαρσξεηέο Γεδνκέλσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο ππνδειψλεη θαη ην φλνκά ηνπο νη θαηαρσξεηέο δεδνκέλσλ απνζεθεχνπλ ή θξαηνχλ 

δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο. ε έλα θπζηθφ δηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχκε 

ηέζζεξηο ηχπνπο απνζεθψλ δεδνκέλσλ: 

α. 

 

ηαπηνπνηεηήο 

νλνκαζία 

ηαπηνπνηεηήο 

ηαπηνπνηεηήο 

ηχπνο 

Ολνκαζία 
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D: Τπνδειψλεη αξρείν πνπ ηεξείηαη ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

Μ: Φπζηθή απνζήθεπζε ζε ρεηξνθίλεην αξρείν δεδνκέλσλ π.ρ. θάθεινο εγγξάθσλ. 

Σ: Πξνζσξηλή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, φπνπ κεηά ηα δεδνκέλα δηαβάδνληαη θαη 

απνκαθξχλνληαη ή δηαγξάθνληαη. αλ παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ θαηαρσξεηή δεδνκέλσλ 

κπνξεί λα αλαθεξζεί έλα γξακκαηνθηβψηην. 

 Σόμα Ρνώλ Γεδνκέλσλ 

Σα ηφμα ξνψλ δεδνκέλσλ δείρλνπλ ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ απφ/πξνο θαη κέζα ζην ζχζηεκα 

ζπλδένληαο κεηαμχ ηνπο φια ηα πξνεγνχκελα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο δηαγξάκκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κπνξνχλ λα δηαζπλδεζνχλ: 

- Μία εμσηεξηθή νληφηεηα κε κία δηεξγαζία 

- Έλα θαηαρσξεηή δεδνκέλσλ θαη κία δηεξγαζία 

- Γχν δηεξγαζίεο 
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Δπξσπατθή
Δλσζε

c

Παγθφζκηνο
Οξγαληζκφο
Πλεπκαηηθήο
Ιδηνθηεζίαο

h

Δζληθφ
Τππνγξαθείν

d

Δπξσπατθή
Δλσζε

c

Δπηρεηξήζεηο

a

Δπηρεηξήζεηο

a

Καηάζεζε
Αηηήζεσλ
Σεκάησλ

1

Διεγρνο
θαη παξαδνρή

ζεκάησλ

2

*

Γηνίθεζε

7

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1

Βηβιίν Αιινδαπψλ
Σεκάησλ

M2

Δπξεηήξην Αι.
Σεκάησλ

M3

Δπξεηήξην Ηκ.
Σεκάησλ

M4

Δπξεηήξην
Πεξηνδηθψλ

M5

Δπξεηήξην Αξηζκεηηθψλ
Σεκάησλ

M6

Δπξεηήξην Απεηθνλίζεσλ
Ηκ. Σεκάησλ

M7

Δπξεηήξην Απεηθνλήζεσλ
Αι. Σεκάησλ

M8

Βηβιίν Σπιινγηθψλ
Σεκάησλ

M9

Βηβιίν Γηθαζίκσλ
Ηκ. Σεκάησλ

M10

θάθεινο
ζήκαηνο

M11

Δπηρεηξήζεηο

a

Δλδηαθεξφκελν
Κνηλφ

i

Ταρπδξνκείν

b

Κνηλνηηθά
Σήκαηα

D1

Βηβιίν Γηθαζίκσλ
Αι. Σεκάησλ

M12

Γηνηθεηηθά
Γηθαζηήξηα

g

ΓΔΣ

f

Βηβιίν Αιινδαπψλ
Σεκάησλ

M2

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1

Βηβιίν Σπιινγηθψλ
Σεκάησλ

M9

Υπνπξγείν
Αλάπηπμεο

e

Υπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ

j

Γηθαζηηθφο
Δπηκειεηήο

l

*

Γαθηπινγξ.
εγγξάθσλ

3

Παγθφζκηνο
Οξγαληζκφο

Υγείαο

m

ζπζηαηηθά
θαξκάθσλ

M13

ζήκαηα πξνο
δεκνζίεπζε

Τεχρε ΓΔΒΙ

ζεζκηθέο
πιεξνθνξίεο

Σηαηηζηηθά
Σηνηρεία

Κιήζε Γηθαζ. & αληίγξαθν
αίηεζεο θαηαζ. ζεκ.

ηεχρε ΓΔΒΙ

Κνηλνηηθέο
Δθδφζεηο

Πιήξεο Αίηεζε
Δζληθνχ Σήκαηνο

Αηηήζεηο
Δλδίθσλ Μέζσλ

Αηηήζεηο
Γεληθήο Φχζεσο

Απνθάζεηο ΓΔΣ
ελδίθσλ κέζσλ

Δληππν Αίηεζεο
Ηκ. Σήκαηνο

Αίηεζε Ηκεδαπνχ
Σήκαηνο

Δληππν Αίηεζεο
Αι. Σήκαηνο

Αίηεζε Αι.
Σήκαηνο

Αηηήζεηο Σπιιν-
γηθψλ Σεκάησλ

Σηνηρεία Αι.
Σήκαηνο

Σηνηρεία Ηκ.
Σήκαηνο

Σηνηρεία Σεκ.
Πεξηνδηθνχ & Δθεκεξ.

Σηνηρεία Αξηζκ-
εηηθνχ Σεκ.

Σηνηρεία Ηκ.
Απεηθνληζηηθνχ Σεκ.

Σηνηρεία Αι.
Απεηθνληζηηθνχ Σεκ.

Πιεξνθνξίεο
Απεηθ. Αι. Σεκ

Πιεξ. Απεηθ.
Ηκ. Σήκαηνο

Πιεξ. Αξηζκ.
Σεκ.

Πιεξ. Σεκάησλ
Δθεκ. & Πεξηνδ.

Πιεξ. Λεθηηθψλ
Ηκ. Σεκ.

Πιεξ. Λεθηηθψλ
Αι. Σεκ.

Αίηεζε Σπιινγη-
θνχ Σήκαηνο

ζηνηρεία αίηεζεο
θαηαρ. εκ. ζεκ.

ζπλνδεπηηθά
αίηεζεο ζήκαηνο

νξηζκφο εξγαζηψλ
θαη πιεξνθφξηζε

θαηαηηζέκελεο
αηηήζεηο

αληίγξαθα αηηήζεσλ
ζρεηηθά κε ελδ. κέζα

αξηζκφο
πξσηνθφιινπ

ελεκέξσζε
πξσηνθφιινπ

Πιεξνθφξεζε

Αίηεκα
Πιεξνθφξεζεο

Γειηίν Απνζηνιήο
Καηάζεζεο Κνηλ. Σεκ.

Αξηζκνί Σεκάησλ
Ηκ. Γηθαζίκνπ

Ιζρχνληα Κνηλν-
ηηθά Σήκαηα

Κνηλνηηθά Σήκαηα
πξνο Διεγρν

Πιεξνθνξίεο Κνηλ-
νηηθψλ Σεκάησλ

Αξηζκνί Αι.
Σεκάησλ Γηθαζίκνπ

Βεβαίσζε Καηάζε-
ζεο Κνηλ. Σεκ.

Απνηειέζκαηα Διέγρνπ
Κνηλνηηθψλ Σεκάησλ

Κνηλνηηθά Σήκα-
ηα Γηα Διεγρν

Απνηειέζκαηα ειέγρ-
νπ θνηλ. ζεκάησλ

Απνθάζεηο Γηνηθεη-
ηθψλ Γηθαζηεξίσλ

Φάθεινο
Πξνζθπγήο

Απνδεηθηηθφ Καηαζ-
έζεσο Δλδ. Μέζνπ

Γηαβηβαζηηθφ Αίηεζεο
Κνηλνηηθνχ Σήκαηνο

Κιήζε πξνο θαηαζέηε
έλδηθνπ κέζνπ

Δλεκέξσζε
Δλδίθσλ Μέζσλ

Δλεκέξσζε
Δλδ. Μέζσλ

Δλ. Δλδίθσλ
Μέζσλ

Απνθάζεηο ΓΔΣ
θαηαζ. ζεκ.

Πιεξνθνξίεο ππνζ-
έζεσλ δηθαζίκνπ

ζηνηρεία θαθέινπ
γηα ρξήζε ΓΔΒΙ

πξ.έληππν
απνζηνιήο

ππνγεγξακ. έλη-
ππν απνζηνιήο

ελεκ. απνζη.
πξνο δεκνζ.

ελ.απνζη.
πξνο δεκ.

ελ. απνζη.
πξνο δεκνζ.

Τεχρε Γ.Δ.Β.Ι.

θαηαρψξηζε αιιν-
δαπψλ ζεκάησλ

θαηαρψξεζε εκε-
δαπψλ ζεκάησλ

θαηαρψξηζε ζπιι-
νγηθψλ ζεκάησλ

βεβαίσζε κε εθθξεκφηε-
ηαο ελδίθσλ κέζσλ

Αίηεζε θαηάζεζεο
θνηλνηηθνχ ζήκαηνο

Πξνυπνινγηζκφο

εθδφζεηο
Π.Ο.Π.Ι.

Καζνξηζκφο ηειψλ
θαηάζεζεο ζεκάησλ

ζηνηρεία δηαρείξηζεο
νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ

Πιεξνθ.
Αι. Σεκ.

Πιεξνθ.
Ηκ. Σεκ.

Πιεξνθ. Σπι.
Σεκ.

ζψκα χιεο ΓΔΒΙ

Κνηλνπ. Απνξ. ή κεξ.
δεθηήο Απνθ.

Κιήζε Τξηη. ή
Αηη. Γηαγξ.

Δπηδνηήξην
θνηλνπ. απνθ.

απφδεημε παξαι-
αβήο θιήζεο

Σηνηρεία Αίηεζεο
Καηαρ. Αι. Σεκ.

ελεκ. κεηαβνιψλ
Αι. Σεκ.

ελεκ. κεηαβ.
εκ. ζεκ.

ελεκ. κεη.
ζπι. ζεκ.

εη. ζπλδξνκή
Π.Ο.Π.Ι.

επηδνηήξην θαηαζ-
έηε ελδ. κέζνπ

αληίγξαθα παξεκβάζεσλ &
ηξηηαλ.θαη Αηη. Γηαγξ.

ζηαηηζηηθά
έηνπο

Κνηλνηηθά
Σήκαηα

δαθηπινγξαθεκέ-
λεο απνθάζεηο

ρεηξφγξαθεο
απνθάζεηο

ρεηξφγξαθα
έγγξαθα

δαθηπινγξαθεκέ-
λα έγγξαθα

θαηνρπξσκέλα ζπζ-
ηαηηθά θαξκάθσλ

θαηνρπξσκέλα ζπζ-
ηαηηθά θαξκάθσλ

νλφκαηα ζπζηαη-
ηθψλ θαξκάθσλ

 

ρήκα 1. Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ πξψηνπ επηπέδνπ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο Γ.Δ.Β.Η. 
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Καηάζεζε Αηηήζεσλ Σεκάησλ1

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1
Βηβιίν Αιινδαπψλ

Σεκάησλ
M2

Βηβιίν Σπιινγηθψλ
Σεκάησλ

M9

Δπξεηήξην Αι.
Σεκάησλ

M3

Δπξεηήξην Ηκ.
Σεκάησλ

M4

Δπξεηήξην
Πεξηνδηθψλ

M5

Δπξεηήξην Αξηζκεηηθψλ
Σεκάησλ

M6

Δπξεηήξην Απεηθνλίζεσλ
Ηκ. Σεκάησλ

M7

Δπξεηήξην Απεηθνλήζεσλ
Αι. Σεκάησλ

M8

Δπηρεηξήζεηο

a

Καηάζεζε
Αίηεζεο Σήκαηνο
& Δπξεηεξίαζε

1.1

Βηβιίν Γηθαζίκσλ
Ηκ. Σεκάησλ

M10

θάθεινο
ζήκαηνο

M11

*

Γεληθφ
Πξσηφθνιιν

1.3

Δπηρεηξήζεηο

a

*

Γηνίθεζε

7

Διεγρνο
θαη παξαδνρή

ζεκάησλ

2

Φάθεινο Πεξηνξηζκψλ
&Παξαηηήζεσλ Ηκ. Σεκ.

M1/1

Φάθεινο Πεξηνξηζκψλ &
Παξαηηήζεσλ Αι. Σεκ.

M1/2

Φάθεινο Αηηήζεσλ
Μεηαβνιψλ Ηκ. Σεκ.

M1/3

Φάθεινο Αηηήζεσλ
Μεηαβνιψλ Αι. Σεκ.

M1/4

*

Γηαρείξηζε
Αηηήζεσλ

Μεηαβνιψλ

1.2

Βηβιίν Γεληθνχ
Πξσηηθφιινπ

M1/5

Βηβιίν Γηθαζίκσλ
Αι. Σεκάησλ

M12

Βηβιίν Αιινδαπψλ
Σεκάησλ

M2

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1

Βηβιίν Σπιινγηθψλ
Σεκάησλ

M9

Κιήζε Γηθαζ. & αληίγξαθν
αίηεζεο θαηαζ. ζεκ.

Δληππν Αίηεζεο
Ηκ. Σήκαηνο

Δληππν Αίηεζεο
Αι. Σήκαηνο

Αηηήζεηο Σπιιν-
γηθψλ Σεκάησλ Σηνηρεία Αι.

Σήκαηνο Σηνηρεία Ηκ.
Σήκαηνο

Σηνηρεία Σεκ.
Πεξηνδηθνχ & Δθεκεξ.

Σηνηρεία Αξηζκ-
εηηθνχ Σεκ.

Σηνηρεία Ηκ.
Απεηθνληζηηθνχ Σεκ.

Σηνηρεία Αι.
Απεηθνληζηηθνχ Σεκ.

Πιήξεο Αίηεζε
Δζληθνχ Σήκαηνο

ζηνηρεία αίηεζεο
θαηαρ. εκ. ζεκ.

ζπλνδεπηηθά
αίηεζεο ζήκαηνο

Αηηήζεηο
Γεληθήο Φχζεσο

θαηαηηζέκελεο
αηηήζεηο

αξηζκφο
πξσηνθφιινπ

ελεκέξσζε
πξσηνθφιινπ

Αηηήζεηο Πεξηνξηζκψλ &
Παξαηηήζεσλ Ηκ. Σεκ.

Αηηήζεηο Πεξηνξηζκνχ &
Παξαηηήζεσλ Αι. Σεκ.

Αηηήζεηο Μεηαβ-
νιψλ Ηκ. Σεκ.

Αηηήζεηο Μεηαβ-
νιψλ Αι. Σεκ.

αηηήζεηο
πξνηεξαηφηεηαο

ζηνηρεία
πξνηεξαηφηεηαο

αηηήζεηο
κεηαβνιψλ

δηεθπεξαησκέλεο
αηηήζεηο κεηαβνιψλθαηαγξαθή

εηζ. - εμ.αξ. πξση.

Σηνηρεία Αίηεζεο
Καηαρ. Αι. Σεκ.

ελεκ. κεηαβνιψλ
Αι. Σεκ.

ελεκ. κεηαβ.
εκ. ζεκ.

ελεκ. κεη.
ζπι. ζεκ.

 

ρήκα 2. Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ δεπηέξνπ επηπέδνπ ηεο δηεξγαζίαο Καηάζεζε Αηηήζεσλ εκάησλ 
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Καηάζεζε Αίηεζεο Σήκαηνο & Δπξεηεξίαζε1.1

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1

Βηβιίν Αιινδαπψλ
Σεκάησλ

M2

Βηβιίν Σπιινγηθψλ
Σεκάησλ

M9

Βηβιίν Γηθαζίκσλ
Ηκ. Σεκάησλ

M10

θάθεινο
ζήκαηνο

M11

Δπξεηήξην Αι.
Σεκάησλ

M3

Δπξεηήξην Ηκ.
Σεκάησλ

M4

Δπξεηήξην
Πεξηνδηθψλ

M5

Δπξεηήξην Αξηζκεηηθψλ
Σεκάησλ

M6

Δπξεηήξην Απεηθνλίζεσλ
Ηκ. Σεκάησλ

M7

Δπξεηήξην Απεηθνλήζεσλ
Αι. Σεκάησλ

M8

Δπηρεηξήζεηο

a

*

Γηνίθεζε

7

*

Γηαρείξηζε
Αηηήζεσλ

Καηάζεζεο
Σεκάησλ

1.1.1

Αληίγξαθν
Αι. Σεκ.

M1.1/1

Αληίγξαθν
Ηκ. Σεκ.

M1.1/2

*

Γεκηνπξγία
Δπξεηεξίσλ

1.1.2

θάθεινο
ζήκαηνο

M11

θάθεινο αηηήζεσλ
πξνηεξαηφηεηαο

M1.1/3

Βηβιίν Γηθαζίκσλ
Αι. Σεκάησλ

M12

Δληππν Αίηεζεο
Ηκ. Σήκαηνο

Κιήζε Γηθαζ. & αληίγξαθν
αίηεζεο θαηαζ. ζεκ.

Δληππν Αίηεζεο
Αι. Σήκαηνο

Αηηήζεηο Σπιιν-
γηθψλ Σεκάησλ

ζηνηρεία αίηεζεο
θαηαρ. εκ. ζεκ.

ζπλνδεπηηθά
αίηεζεο ζήκαηνο

Σηνηρεία Αι.
Σήκαηνο

Σηνηρεία Ηκ.
Σήκαηνο

Σηνηρεία Σεκ.
Πεξηνδηθνχ & Δθεκεξ.

Σηνηρεία Αξηζκ-
εηηθνχ Σεκ.

Σηνηρεία Ηκ.
Απεηθνληζηηθνχ Σεκ.

Σηνηρεία Αι.
Απεηθνληζηηθνχ Σεκ.

Πιήξεο Αίηεζε
Δζληθνχ Σήκαηνο

αηηήζεηο
πξνηεξαηφηεηαο

Γεχηεξν Δληππν
Αηη. Ηκ. Σεκ.

Γεχηεξν Δληππν
Αηη. Ηκ. Σεκ.

Σηνηρεία
Αιι. Σεκ.

Σηνηρεία
Ηκ. Σεκ.

απεηθφληζε
ζήκαηνο

έληππα αηηήζεσλ
πξνηεξαηφηεηαο

ζηνηρεία
πξνηεξαηφηεηαο

Σηνηρεία Αίηεζεο
Καηαρ. Αι. Σεκ.

  

 

ρήκα 3. Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ ηξίηνπ επηπέδνπ ηεο δηεξγαζίαο Καηάζεζε Αίηεζεο ήκαηνο θαη Δπξεηεξίαζε 
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Διεγρνο θαη παξαδνρή ζεκάησλ2

ΓΔΣ

f

Δζληθφ
Τππνγξαθείν

d

Καηάζεζε
Αηηήζεσλ
Σεκάησλ

1

Δπξεηήξην Απεηθνλήζεσλ
Αι. Σεκάησλ

M8

Δπξεηήξην Απεηθνλίζεσλ
Ηκ. Σεκάησλ

M7

Δπξεηήξην Αξηζκεηηθψλ
Σεκάησλ

M6

Δπξεηήξην
Πεξηνδηθψλ

M5

Δπξεηήξην Ηκ.
Σεκάησλ

M4

Δπηρεηξήζεηο

a

*

Γηνίθεζε

7

Γεκηνπξγία
Δθζέκαηνο

θαη Σπλεδξίαζε
ΓΔΣ

2.1

*

Γηαρείξηζε
Κνηλνηηθψλ
Σεκάησλ

2.2

*

Διεγρνο
Σήκαηνο

2.3

Γεκνζίεπζε
Γ.Δ.Β.Ι.

2.4

Γηαρείξηζε
Δλδηθσλ
Μέζσλ

2.5

*

Καηαρψξηζε
Σήκαηνο

2.6

Δπηρεηξήζεηο

a

Ταρπδξνκείν

b

Δλδηαθεξφκελν
Κνηλφ

i

Φάθεινο Αηηήζεσλ
Κνηλνηηθψλ Σεκάησλ

M2/1

*

Γηνίθεζε

7

Κνηλνηηθά
Σήκαηα

D1

Βηβιίν Γηθαζίκσλ
Ηκ. Σεκάησλ

M10

Βηβιίν Γηθαζίκσλ
Αι. Σεκάησλ

M12

ΔκβιήκαηαM2/2

Βηβιίν
Διέγρνπ

M2/3

Σηνηρεία Δπξεζέλησλ
Σεκάησλ

T2/1
(M)

Πξσηφθνιιν Αηη.
Κνηλ. Σεκ.

M2/4

*

Γηνίθεζε

7

Γηνηθεηηθά
Γηθαζηήξηα

g

Δπηρεηξήζεηο

a

*

Αλαθνίλσζε
Απνθ. ζηνπο
Δλδηαθεξνκ.

2.7

Βηβιίν Αιινδαπψλ
Σεκάησλ

M2

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1

Βηβιίν Σπιινγηθψλ
Σεκάησλ

M9

Βηβιίν Αιινδαπψλ
Σεκάησλ

M2
Βηβιίν Σπιινγηθψλ

Σεκάησλ
M9

βηβιίν δηθαζίκσλ
ελδίθσλ κέζσλ

M2/5

Βηβιίν Γηθαζίκσλ
Αι. Σεκάησλ

M12

Βηβιίν Γηθαζίκσλ
Ηκ. Σεκάησλ

M10

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1

Βηβιίν ΓεκνζηεχζεσλM2/9

θάθεινο απνξ.
απνθ.

M2/10

θάθεινο
ζήκαηνο

M11

Βηβιίν Αιινδαπψλ
Σεκάησλ

M2

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1

Βηβιίν Σπιινγηθψλ
Σεκάησλ

M9

Δζληθφ
Τππνγξαθείν

d

*

Γηνίθεζε

7

Γεθηέο Απνθάζεηο
ΓΔΣ

M2/11

Βηβιίν Αιινδαπψλ
Σεκάησλ

M2

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1

Βηβιίν Σπιινγηθψλ
Σεκάησλ

M9
Δπηρεηξήζεηο

a

πξαθηηθά ζχζθεςεο
ΓΔΣ

M2/13

αξρείν ηεπρψλ
ΓΔΒΙ

M2/14

αξρείν ηεπρψλ
ΓΔΒΙ

M2/14

*

Πιεξνθφξεζε
Κνηλνχ

2.8

θάθεινο απνξ.
απνθ.

M2/10

Γεθηέο Απνθάζεηο
ΓΔΣ

M2/11

Δλδηαθεξφκελν
Κνηλφ

i

θάθεινο δηθνγξάθσλ
δηθαζίκνπ ΓΔΣ

M2/6

θάθεινο πξνζθπγψλM2/7

πξσζ.θάθεινη αλά
δηθάζηκν ΓΔΣ

T2/2
(M)

Βηβιίν Αιινδαπψλ
Σεκάησλ

M2

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1

Βηβιίν Σπιινγηθψλ
Σεκάησλ

M9

Δπξεηήξην Αι.
Σεκάησλ

M3

θάθεινο απνξ.
απνθ.

M2/10

Γηθαζηηθφο
Δπηκειεηήο

l

Βηβιίν Γηθαζηηθψλ
Δπηκειεηψλ

M2/8

Δπξεηήξην Κίλεζεο
Απνθ. πξνο Κνηλ.

T2/3
(M)

Βηβιίν Δπηζηξνθήο
Δπηδνηεξίσλ

T2/4
(M)

Φάθεινη Απνθάζεσλ
Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ

M2/12

*

Γηνίθεζε

7

*

εχξεζε
ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ

έηνπο

2.9

*

Γαθηπινγξ.
εγγξάθσλ

3

ζπζηαηηθά
θαξκάθσλ

M13

ζήκαηα πξνο
δεκνζίεπζε

ελεκέξσζε
πξσηνθφιινπ

Πιεξνθνξίεο
Απεηθ. Αι. Σεκ

Πιεξ. Απεηθ.
Ηκ. Σήκαηνο

Πιεξ. Αξηζκ.
Σεκ.

Πιεξ. Σεκάησλ
Δθεκ. & Πεξηνδ.

Πιεξ. Λεθηηθψλ
Ηκ. Σεκ.

ηεχρε ΓΔΒΙ

Αηηήζεηο
Δλδίθσλ Μέζσλ

αληίγξαθα αηηήζεσλ
ζρεηηθά κε ελδ. κέζα

Γειηίν Απνζηνιήο
Καηάζεζεο Κνηλ. Σεκ.

Σπλνδεπηηθά Αηηήζεσλ
Κνηλνηηθψλ Σεκάησλ

Κνηλνηηθά Σήκαηα
πξνο Διεγρν

Πιεξνθνξίεο Κνηλ-
νηηθψλ Σεκάησλ

Δηθφλεο
εκβιεκάησλ

Απνηειέζκαηα
Διέγρνπ

Σηνηρεία παξφκνη-
σλ/φκνησλ ζεκ.

Πιεξ. φκνησλ/π-
αξφκνησλ ζεκ.

Πιεξ.απνηειεζκ-
άησλ ειέγρνπ

ζηνηρεία_ειέγρ-
νπ

πιεξνθνξίεο
ειέγρνπ

θαηαγξαθή
αίηεζεο

Βεβαίσζε Καηάζε-
ζεο Κνηλ. Σεκ.

Αξηζκφο Πξση.

Απνηειέζκαηα ειέγρ-
νπ θνηλ. ζεκάησλ

Απνθάζεηο Γηνηθεη-
ηθψλ Γηθαζηεξίσλ

Φάθεινο
Πξνζθπγήο

Απνδεηθηηθφ Καηαζ-
έζεσο Δλδ. Μέζνπ

Γηαβηβαζηηθφ Αίηεζεο
Κνηλνηηθνχ Σήκαηνο

Κιήζε πξνο θαηαζέηε
έλδηθνπ κέζνπ

Σηνηρεία Κιήζεο
αληηδίθνπ

Δλεκέξσζε
Δλδίθσλ Μέζσλ

Δλεκέξσζε
Δλδ. Μέζσλ

Δλ. Δλδίθσλ
Μέζσλ

Αίηεζε Αι.
Σήκαηνο

Αίηεζε Σπιινγη-
θνχ Σήκαηνο

Απνθάζεηο ΓΔΣ
θαηαζ. ζεκ.

ζηνηρεία αηη. ελδίθσλ
κέζσλ πξνο ΓΔΣ

Αξηζκνί αιινδ.
Σεκάησλ Γηθαζίκνπ

Αξηζκνί Ηκ.
Σεκάησλ Γηθαζίκνπ

Αξ. Αι. Σεκ.
δηθαζίκνπ

Αξηζκνί εκ.
ζεκ. δηθαζίκνπ

Πιεξνθνξίεο ππνζ-
έζεσλ δηθαζίκνπ

Αίηεζε Ηκεδαπνχ
Σήκαηνο

αξηζκνί
απνθάζεσλ

αληίγξαθα απνξ., κεξηθ-
ψο δεθηψλ απνθάζεσλ

ελεκέξσζε
αι. ζεκ.

ελεκ. αηη.
εκ. ζεκ.

ελεκ.
αηη.ζπι.ζεκ.

δεθηέο, δεθηέο ελ
κέξε απνθάζεηο

απνξ. απνθ.
παξαι. επηδ.

ζηνηρεία θαθέινπ
γηα ρξήζε ΓΔΒΙ

ζηνηρεία
ειέγρνπ

δεκνζηεχζηκεο
απνθάζεηο

ζη.εκ.ζεκ.

ζη.αι.ζεκ.

ζη.ζπι.ζεκ.

πξ.έληππν
απνζηνιήο

ελεκ. απνζη.
πξνο δεκνζ.

ελ.απνζη.
πξνο δεκ.

ελ. απνζη.
πξνο δεκνζ.

ππνγεγξακ. έλη-
ππν απνζηνιήο

Τεχρε Γ.Δ.Β.Ι.

πξσηφηππα
δθ.απνθ.

θαηαρψξηζε αιιν-
δαπψλ ζεκάησλ

θαηαρψξεζε εκε-
δαπψλ ζεκάησλ

θαηαρψξηζε ζπιι-
νγηθψλ ζεκάησλ

βεβαίσζε κε εθθξεκφηε-
ηαο ελδίθσλ κέζσλ

Αίηεζε θαηάζεζεο
θνηλνηηθνχ ζήκαηνο

δεκνζηεπκέλεο
απνθάζεηο

ηεθηελφκελα
ζχζθεςεο

λέα έλδηθα κέζα

θχιια ΓΔΒΙ

ηεχρε ΓΔΒΙ

Σηνηρεία ηεπρψλ
ΓΔΒΙ

απνξ. ή κεξ.
δεθηέο απνθ.

ζηνηρ. δεθηψλ
απνθ. ΓΔΣ

αληίγξαθα ή
ζηνηρεία αηη.

αληηγξ. ή
ζηνηρ. αηη.

αληξηγξ.ή
ζηνηρεία αηη.

εξψηεζε γηα
θαηάζηαζε ζεκάησλ

ηθαλνπνίεζε
εξσηήκαηνο

ζηνηρεία πξνεγνχ-
κελσλ απνθάζεσλ

αηηήζεηο
πξνζθπγψλ

αηηήζεηο ελδ. κέζσλ
θαη ζρεηηθά ζηνηρεία

Πιεξνθ.
Αι. Σεκ.

Πιεξνθ.
Ηκ. Σεκ.

Πιεξνθ. Σπι.
Σεκ.

Πιεξ. Λεθηηθψλ
Αι. Σεκ.

ζηνηρεία αηηήζεσλ
ελδ. κέζσλ πξνο ΓΔΣ

εθδηθαζκέλεο
αηη. ελδ. κέζσλ.

ζψκα χιεο ΓΔΒΙ

δεθηέο ελ
κέξε απ.

ελεκέξσζε
παξαιαβήο

ελεκ. εκεξ.
δεκνζ. ΓΔΒΙ

ελεκ. εκεξ.
δεκνζ. ΓΔΒΙ

ελεκ. εκεξ.
δεκνζ. ΓΔΒΙ

Κιήζε Τξηη. ή
Αηη. Γηαγξ.

Κνηλνπ. Απνξ. ή κεξ.
δεθηήο Απνθ.

απφδεημε παξαι-
αβήο θιήζεο

Δπηδνηήξην
θνηλνπ. απνθ.

έθζεκα πξνο
θνηλνπνίεζε

ρξέσζε επίδνζεο
θιήζεο

πιεξ. θαηάζηαζ-
εο απφθαζεο

Παξαιεθζέληα
Δπηδνηήξηα

απνθ. δηνηθ. δηθ. & αληη-
γξ. αηη. παξεκ. & ηξηη.

Απνθάζεηο ΓΔΣ
ελδίθσλ κέζσλ

επηδνηήξην θαηαζ-
έηε ελδ. κέζνπ

αληίγξαθα παξεκβάζεσλ &
ηξηηαλ.θαη Αηη. Γηαγξ.

ζηαηηζηηθά
έηνπο

εηήζηα ζηνηρεία
ζπι. ζεκ.

εηήζηα ζηνηρεία
αιι. ζεκάησλ

εηήζηα ζηνηρεία
εκ. ζεκάησλ

θχιια ΓΔΒΙ

ρεηξφγξαθεο
απνθάζεηο

δαθηπινγξαθεκέ-
λεο απνθάζεηο

νλφκαηα ζπζηαη-
ηθψλ θαξκάθσλ

 

ρήκα 4. Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ δεπηέξνπ επηπέδνπ ηεο δηεξγαζίαο Έιεγρνο θαη Παξαδνρή εκάησλ  

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΦ-9ΞΠ



 

 66  

Γεκηνπξγία Δθζέκαηνο θαη Σπλεδξίαζε ΓΔΣ2.1

ΓΔΣ

f

ΓΔΣ

f

Βηβιίν Γηθαζίκσλ
Αι. Σεκάησλ

M12

Βηβιίν Γηθαζίκσλ
Ηκ. Σεκάησλ

M10

Βηβιίν Αιινδαπψλ
Σεκάησλ

M2

Βηβιίν Σπιινγηθψλ
Σεκάησλ

M9

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1

*

Γεκηνπξγία
Δθζέκαηνο

2.1.1

*

Γηαρείξηζε
ηεθηελφκελσλ
ζπλεδξίαζεο

ΓΔΣ

2.1.2

έθζεκα δηθαζίκνπM2.1/1

Βηβιίν ΓεκνζηεχζεσλM2/9

*

Αλαθνίλσζε
Απνθ. ζηνπο
Δλδηαθεξνκ.

2.7

θάθεινο απνξ.
απνθ.

M2/10

θάθεινο
ζήκαηνο

M11

Βηβιίν
Διέγρνπ

M2/3

πξαθηηθά ζχζθεςεο
ΓΔΣ

M2/13

Γεκνζίεπζε
Γ.Δ.Β.Ι.

2.4

θάθεινο δηθνγξάθσλ
δηθαζίκνπ ΓΔΣ

M2/6

πξσζ.θάθεινη αλά
δηθάζηκν ΓΔΣ

T2/2
(M)

βηβιίν δηθαζίκσλ
ελδίθσλ κέζσλ

M2/5

*

Αλαθνίλσζε
Απνθ. ζηνπο
Δλδηαθεξνκ.

2.7

Απνθάζεηο ΓΔΣ
θαηαζ. ζεκ.

Αξ. Αι. Σεκ.
δηθαζίκνπ

Αξηζκνί εκ.
ζεκ. δηθαζίκνπ

Αίηεζε Αι.
Σήκαηνο

Αίηεζε Σπιινγη-
θνχ Σήκαηνο

Αίηεζε Ηκεδαπνχ
Σήκαηνο

θαηαγξαθή
αλαβνιψλ

θαηαγξαθή
απνθάζεσλ ΓΔΣ

Σηνηρεία Σεκάησλ
πξνο Δθδίθαζε

έθζεκα
δηθαζίκνπ

ζηνηρεία βηβιίσλ
ζεκάησλ & ειέγρνπ

αξηζκνί
απνθάζεσλ

αληίγξαθα απνξ., κεξηθ-
ψο δεθηψλ απνθάζεσλ

ελεκέξσζε
αι. ζεκ.

ελεκ. αηη.
εκ. ζεκ.

ελεκ.
αηη.ζπι.ζεκ.

απνξ. απνθ.

ζηνηρεία θαθέινπ
γηα ρξήζε ΓΔΒΙ

ζηνηρεία
ειέγρνπ

ηεθηελφκελα
ζχζθεςεο

δεθηέο, δεθηέο ελ
κέξε απνθάζεηο

εθδηθαζκέλεο
αηη. ελδ. κέζσλ.

ζηνηρεία αηηήζεσλ
ελδ. κέζσλ πξνο ΓΔΣ

ελεκέξσζε
παξαιαβήο

έθζεκα πξνο
θνηλνπνίεζε

Απνθάζεηο ΓΔΣ
ελδίθσλ κέζσλ
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Γεκνζίεπζε Γ.Δ.Β.Ι.2.4

Δζληθφ
Τππνγξαθείν

d

Δζληθφ
Τππνγξαθείν

d

Γηαρείξηζε
Δλδηθσλ
Μέζσλ

2.5

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1

Βηβιίν Αιινδαπψλ
Σεκάησλ

M2

Βηβιίν Σπιινγηθψλ
Σεκάησλ

M9

*

παξαιαβή θαη
έιεγρνο

δεκνζηεπηέαο
χιεο

2.4.1

θαηάζηαζε αι.
ζεκάησλ ΓΔΒΙ

T2.4/1
(M)

θαηάζηαζε εκ.
ζεκάησλ ΓΔΒΙ

T2.4/2
(M)

*

Σχλζεζε
θαη απνζηνιή

ΓΔΒΙ

2.4.2

ηαμηλνκεκέλε θαη.
αιι. ζεκ.

T2.4/3
(M)

ηαμηλνκ. θαη.
εκ.ζεκ.

T2.4/4
(M)

ηαμηλ. θαη.
απεηθνλ.αι.ζεκ.

T2.4/5
(M)

ηαμηλ.θαη.απεηθ.εκ.ζεκ.
T2.4/6

(M)

*

Γηνίθεζε

7

Γεθηέο Απνθάζεηο
ΓΔΣ

M2/11

Γηαρείξηζε
Δλδηθσλ
Μέζσλ

2.5

αξρείν ηεπρψλ
ΓΔΒΙ

M2/14

Γεκηνπξγία
Δθζέκαηνο

θαη Σπλεδξίαζε
ΓΔΣ

2.1

θάθεινο απνξ.
απνθ.

M2/10

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1

Βηβιίν Αιινδαπψλ
Σεκάησλ

M2

Αξρείν Καηάζηαζεο
Σεκάησλ

M2.4/1

ηεχρε ΓΔΒΙ

δεκνζηεχζηκεο
απνθάζεηο

ζη.εκ.ζεκ.

ζη.αι.ζεκ.

ζη.ζπι.ζεκ.

αιινδαπά ειεγκ. ζήκαηα
πξνο δεκνζίεπζε

εκεδαπά ειεγκ. ζήκαηα
γηα δεκνζίεπζε

αι. ζήκαηα

εκεδαπά ζήκαηα

ηαμηλνκεκέλε θαηάζη-
αζε ιεθη. αι. ζεκ.

ηαμηλνκεκέλε θαηάζηαζε
ιεθηηθψλ εκ. ζεκ.

ηαμ. θαηαζη. αι.
απεηθνληζηηθψλ ζεκ.

αι.ιεθη.ζεκ.

εκ.ιεθη.ζεκ.

αι.απεηθ.ζεκ.

εκ.απεηθ.ζεκ.

ηαμ. θαηαζη.εκ-
.απεηθ.ζεκ.ελ. απνζη.

πξνο δεκνζ.

ελ.απνζη.
πξνο δεκ.

ελεκ. απνζη.
πξνο δεκνζ.

πξ.έληππν
απνζηνιήο

Τεχρε Γ.Δ.Β.Ι.

ππνγεγξακ. έλη-
ππν απνζηνιήο

πξσηφηππα
δθ.απνθ.

δεκνζηεπκέλεο
απνθάζεηο

θχιια ΓΔΒΙ

δεθηέο, δεθηέο ελ
κέξε απνθάζεηο

ζψκα χιεο ΓΔΒΙ

δεθηέο ελ
κέξε απ.

ελεκ. εκεξ.
δεκνζ. ΓΔΒΙ

ελεκ. εκεξ.
δεκνζ. ΓΔΒΙ

ελεκ. εκεξ.
δεκνζ. ΓΔΒΙ

Αληίγξαθα ηαμηλνκε-
κέλσλ θαηαζηάζεσλ
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Γηαρείξηζε Δλδηθσλ Μέζσλ2.5

Γηνηθεηηθά
Γηθαζηήξηα

g

Δπηρεηξήζεηο

a

Γηνηθεηηθά
Γηθαζηήξηα

g

*

Καηάζεζε
Δλδίθσλ
Μέζσλ

2.5.1
Πξσηφθνιιν
Πξνζθπγψλ

M2.5/1

Πξσηφθνιιν ΤξηηαλαθνπψλM2.5/2

Πξσηφθνιιν Παξαρσξήζεσο
Αδείαο Φξήζεσο

M2.5/3

Πξσηφθνιιν Παξεκβάζεσλ
& Αηηήζεσλ Γηαγξαθήο

M2.5/4

*

Καηαρψξεζε
Δλδίθσλ
Μέζσλ

2.5.2*

Αλαθνίλσζε
Απνθ. ζηνπο
Δλδηαθεξνκ.

2.7

Βηβιίν Αιινδαπψλ
Σεκάησλ

M2

Βηβιίν Σπιινγηθψλ
Σεκάησλ

M9

Βηβιίν Ηκεδαπψλ
Σεκάησλ

M1

βηβιίν δηθαζίκσλ
ελδίθσλ κέζσλ

M2/5

Γεκνζίεπζε
Γ.Δ.Β.Ι.

2.4

*

Γηνίθεζε

7

θάθεινο πξνζθπγψλM2/7

πξσζ.θάθεινη αλά
δηθάζηκν ΓΔΣ

T2/2
(M)

θάθεινο δηθνγξάθσλ
δηθαζίκνπ ΓΔΣ

M2/6

Φάθεινη Απνθάζεσλ
Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ

M2/12

*

Γηαρείξηζε
Αηηήζεσλ απφ

Γεληθφ
Πξσηφθθνιν

2.5.3

Καηάζεζε
Αηηήζεσλ
Σεκάησλ

1

θάθεινο αηη. παξαίηεζεο
απφ δηθφγξαθα

M2.5/5

θάθεινο αηη. πεξί
κε αζθήζεσο πξνζθ.

M2.5/6

Φάθεινο
Πξνζθπγήο

Αηηήζεηο
Δλδίθσλ Μέζσλ

Απνθάζεηο Γηνηθεη-
ηθψλ Γηθαζηεξίσλ

Σηνηρεία
Πξζθπγήο

Αξηζκ. Πξση.
Πξνζθ.

Αξ. Πξ.
Τξηηαλαθνπψλ

Σηνηρεία
ΤξηηαλαθνπήοΚαηαγξαθή Αίηεζεο

Παξ. Αδ. Φξήζεσο

Αξ. Πξση. Παξ.
Αδ. Φξήζεσο

Σηνηρεία Αηη. Παξεκ-
β. & Αηη. Γηαγξ.

Αξ. Πξση.. Παξεκ.
ή Αηη. Γηαγξαθήο

Απνδεηθηηθφ Καηαζ-
έζεσο Δλδ. Μέζνπ

Σηνηρεία Πξνζθπγήο
ή Αηη. Γηαγξαθήο

Σηνηρεία Αηη.
Παξαρ. Αδείαο Φξ.

Σηνηρεία
Τξηηαλαθνπήο

Σηνηρεία
Πξνζθπγήο

Κιήζε πξνο θαηαζέηε
έλδηθνπ κέζνπ

Σηνηρεία Κιήζεο
αληηδίθνπ

Δλεκέξσζε
Δλδίθσλ Μέζσλ

Δλ. Δλδίθσλ
Μέζσλ

Δλεκέξσζε
Δλδ. Μέζσλ

ζηνηρεία αηη. ελδίθσλ
κέζσλ πξνο ΓΔΣ

δεκνζηεχζηκεο
απνθάζεηο

αληίγξαθα αηηήζεσλ
ζρεηηθά κε ελδ. κέζα

δεκνζηεπκέλεο
απνθάζεηο

αηηήζεηο
πξνζθπγψλ

αηηήζεηο ελδ. κέζσλ
θαη ζρεηηθά ζηνηρείαζηνηρεία πξνεγνχ-

κελσλ απνθάζεσλ

λέα έλδηθα κέζα

απνθ. δηνηθ. δηθ. & αληη-
γξ. αηη. παξεκ. & ηξηη.

επηδνηήξην θαηαζ-
έηε ελδ. κέζνπ

αληίγξαθα παξεκβάζεσλ &
ηξηηαλ.θαη Αηη. Γηαγξ.

ελεκέξσζε
πξσηνθφιινπ

αηηήζεο παξαίηεζεο
απφ δηθφγξαθα

αηη. βεβαίσζεο κε
εθθξεκνχλησλ πξνζθ.

ελεκ. αι.
ζήκαηνο

ελεκ. ζπι
ζεκάησλ

ελεκ. εκ.
ζεκάησλ  
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ΒΒ..44    ΠΠεεππιιγγππααθθήή  ΤΤθθιιζζηηάάμμεεννηηρρ  ΚΚααηηάάζζηηααζζηηρρ  γγιιαα  ηηηηνν  εεξξωωηηεεππιικκήή  λλεειιηηοοςςππγγίίαα  ηηηηρρ  

ΓΓ..ΔΔ..ΒΒ..ΗΗ..    

 

Ο ξφινο ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο αλαβαζκίδεηαη ζεακαηηθά 

ηα επφκελα ρξφληα θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο ζα απμεζνχλ θαηαθφξπθα. 

Ζ Γ.Δ.Β.Η. πξφθεηηαη πνιχ ζχληνκα λα αλαβαζκίζεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Γξαθείνπ , γεγνλφο πνπ απαηηεί επηθαηξνπνίεζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ησλ ζεκάησλ κε ηηο δηαγξαθέο πνιιψλ εμ απηψλ θαη ζεκαληηθή ελαζρφιεζε ησλ 

ππαιιήισλ κε ηα πξνγξάκκαηα απηά. 

Αθφκε φκσο θαη ζην πιαίζην ησλ ζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ε Γηεχζπλζε πξέπεη λα 

αλαβαζκηζηεί ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζσζηά, ζχκθσλα κε ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηζρχεη. 

Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ε εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο είλαη πιένλ γεγνλφο, ε Γ.Δ.Β.Η. εθζπγρξνλίδεηαη ζεκαληηθά ζην πιαίζην ηνπ 

παξφληνο έξγνπ ψζηε λα κπνξέζεη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο ζρεηηδφκελνπο κε απηήλ 

νξγαληζκνχο ζχκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί πιένλ κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζην δεκφζην ηνκέα. Δπίζεο  ε πινπνίεζε ηεο  δπλαηφηεηαο γηα 

παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ην επξχ θνηλφ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, αιιά θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο είλαη αλαγθαίεο ψζηε λα 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη παξαγσγηθά ε Γ.Δ.Β.Η. 

Οη ζηφρνη απηνί απαηηνχλ ηνλ πιήξε εθζπγρξνληζκφ ηεο Γηεχζπλζεο γηαηί κε ηνλ ππάξρνληα 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη αδχλαην λα αληεπεμέιζεη ζηηο κειινληηθέο αιιά θαη ησξηλέο ηηο 

ππνρξεψζεηο.  

Γηα ηελ εμσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Β.Η. , απαηηείηαη ε πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

βαζηθέο δπλαηφηεηεο:  

Α. Σελ παξνρή νινθιεξσκέλεο ππεξεζίαο πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ζην επξχ θνηλφ 

κέζσ δηαδηθηχνπ.  

Β. Σελ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο, πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαιαβήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Γ. Σελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε ηξία ηνπιάρηζην επίπεδα.  

 

Γηα ηελ εμσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Β.Η. απαηηείηαη ην λέν ζχζηεκα λα θαιχπηεη θαη λα 

πξνζθέξεη ηηο ππνδνκέο, λα εκπεξηέρεη ηηο ππεξεζίεο απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν γηα ηε 

δεκηνπξγία θαηάιιεινπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ζεκαληηθή απηή νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  
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Δθηηκάηαη σο πξσηαξρηθή ε αλάγθε δεκηνπξγίαο βάζεο δεδνκέλσλ ζεκάησλ πνπ ζα πεξηέρεη 

φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θάζε ζήκα (ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαηάζεζεο θαη νηηδήπνηε 

ηεξείηαη ζήκεξα ρεηξσλαθηηθά). Οη πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

απνζεθεχνληαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα είλαη πην εχθνιε ε δηαρείξηζε, αιιά θαη 

πην γξήγνξε ε δπλαηφηεηα αλάθηεζήο ηνπο.  

εκεηψλεηαη επεμεγεκαηηθά φηη, ε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη κε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ ςεθηαθήο ζάξσζεο (scanners) θαη νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ (OCR).              

Ζ αξρεηνζέηεζε πνπ ζα αθνινπζεί, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο. Ζ ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ζα ηζρχεη γηα φιεο ηηο κνξθέο αηηήζεσλ γηα 

ζήκαηα, θαζψο θαη γηα ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.Δ.. θαη ησλ άιισλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. 

Με ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζα αλαθηψληαη κε έγθπξν ηξφπν φια ηα 

ζηνηρεία πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθάζηνηε 

λνκνζεζία.  

 

Δλέξγεηεο φπσο εηζαγσγή, αξρεηνζέηεζε θαη κεηαβνιή ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο ππαιιήινπο, ελψ ε 

αλάθηεζή κέξνπο ησλ πιεξνθνξηψλ ρσξίο ην δηθαίσκα αιιαγψλ ζα επηηξέπεηαη θαη ζην θνηλφ 

κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

Θα πξέπεη λα δνζεί ζεκαζία θαη ζηελ θαζηέξσζε ειεθηξνληθήο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ. Σα 

βηβιία πνπ ηεξνχληαη ζήκεξα κε ρεηξφγξαθν ηξφπν ζα πξέπεη λα αλαδνκεζνχλ θαη λα 

κεηαηξαπνχλ ζε  ειεθηξνληθή κνξθή ζην ζχλνιφ ηνπο.  

Δίλαη, επίζεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε 

ζσζηή δηεθπεξαίσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γ.Δ.Β.Η. απέλαληη ζηνπο ειιεληθνχο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο. Θα πξέπεη λα αληινχληαη απηφκαηα ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γ.Δ.Δ.Α θαη ηνπ 

Π.Ο.Γ.Η. θαη ηελ έθδνζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ πεξηνδηθνχ. Θα πξέπεη, βέβαηα, λα ππάξρνπλ 

ππάιιεινη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αληίζηνηρσλ ιεηηνπξγηψλ φπνπ 

ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ.  

 

Παξνπζηάδεηαη, αθφκα, ε αλάγθε γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ  

θφκβνπ ζην Γηαδίθηπν. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα επηηξαπεί ζην ελδηαθεξφκελν θνηλφ ε 

πξφζβαζε ζε έλα επηιεγκέλν κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δθηφο απφ πνηθίιεο 

ελεκεξσηηθέο πιεξνθνξίεο, πξέπεη λα  παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο δήισζεο 

θαηαρψξεζεο ζήκαηνο ή θαη ειέγρνπ επί ησλ ππαξρφλησλ ζεκάησλ ή θαη παληφο είδνπο 

αηηήκαηνο πνπ αθνξά ζηα εκπνξηθά ζήκαηα. Δπίζεο, ε Γ.Δ.Β.Η. ζα έρεη πξφζβαζε ζε δηεζλείο 

ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε λα ελεκεξψλεηαη έγθαηξα γηα ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο.  
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Όζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε εγγξάθσλ, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ξνήο ησλ εγγξάθσλ (workflow) έηζη ψζηε, λα θαζνξίδνληαη 

απηφκαηα (ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε) θαη λα παξαθνινπζνχληαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζεί 

έλα έγγξαθν κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην ζχζηεκα, γηα ηελ πιήξε ςεθηνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

 

Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ε αζθάιεηα φινπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη πην πάλσ. Ζ πξφζβαζε ζε απηφ ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα 

ειεγρφκελε κε πνιιαπιά επίπεδα αζθάιεηαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ πεξηζηαηηθά 

αιινίσζεο ή απψιεηαο ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ. Έηζη, ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε θαηαρψξεζε 

πιεξνθνξηψλ κφλν απφ ππαιιήινπο ηεο Γ.Δ.Β.Η. πνπ ζα έρνπλ εθπαηδεπηεί θαηάιιεια. 

Δπίζεο, ην θνηλφ ζα κπνξεί λα δηαβάδεη κφλν έλα κέξνο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη δελ ζα έρεη 

δηθαίσκα αιιαγήο ζηνηρείσλ ζε απηήλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαηαρσξήζεσλ, νη 

νπνίεο πξνβιέπεηαη λα είλαη θαη ειεθηξνληθέο.  

  

ΒΒ..55  ςςννοοππηηιικκήή  ΠΠεεππιιγγππααθθήή  ΤΤθθιιζζηηάάμμεεννηηρρ  ΔΔθθααππμμοογγήήρρ  ηημμάάηηωωνν  

 

Ζ Δθαξκνγή απηή έρεη σο αληηθείκελφ ηεο ηελ θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ 

Δκπνξηθψλ εκάησλ (Ζκεδαπψλ, Αιινδαπψλ θαη πιινγηθψλ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ. 

ηελ αξρηθή νζφλε γίλεηαη έιεγρνο “απζεληηθφηεηαο” ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο. Μαο 

δεηείηαη ην Login Όλνκα θαη ην Password πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην απφξξεην ησλ 

εγγξαθψλ. Λάζνο εηζαγσγή ελφο απφ ηνπο δχν θσδηθνχο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

απαγφξεπζε εηζαγσγήο ζηελ εθαξκνγή. Κάζε ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ηνλ δηθφ ηνπ θσδηθφ 

πξφζβαζεο.  

Ζ εθαξκνγή απηή ρσξίδεηαη ζε 5 (πέληε) ελεξγά θνκκάηηα ηα νπνία αλαιχνληαη ζηελ 

ζπλέρεηα. 

1. Καηαρώξεζε ηνηρείσλ ήκαηνο. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα θαηαρσξνχληαη γηα θάπνην ζήκα είλαη ρσξηζκέλα ζε 8 (νθηψ) θαηεγνξίεο  
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 ηνηρεία ήκαηνο. Δίλαη θάπνηα γεληθά ζηνηρεία, φπσο ν αξηζκφο ηνπ, ν 

ραξαθηεξηζκφο (Ζκεδαπφ ή Αιινδαπφ), εκεξνκελίεο πνπ αθνξνχλ ηελ Γ.Δ.Β.Η. ηελ 

δεκνζίεπζε, ηελ θαηαρψξεζε θιπ. 

 

 ηνηρεία Απόθαζεο. Δίλαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Απφθαζε πνπ παίξλεη ε 

Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή εκάησλ φπσο ε εκεξνκελία δηθαζίκνπ, ην είδνο ηεο απφθαζεο, 

ν αξηζκφο ηεο θιπ. 

 

 ηνηρεία Γηθαηνύρνπ. Δίλαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ δηθαηνχρν ηνπ ζήκαηνο 

φπσο ε επσλπκία ηνπ (ή ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ) ν αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ (εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα Αλψλπκε Δηαηξεία) θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ δηεχζπλζή 

ηνπ. 

 

 ηνηρεία Πιεξεμνύζηνπ Γηθεγόξνπ. Δίλαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν φπσο ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ηα ζηνηρεία δηεχζπλζήο ηνπ. 

 

 ηνηρεία Αληηθιήηνπ. Δίλαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ αληίθιεην φπσο ην 

νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη ηα ζηνηρεία δηεχζπλζήο ηνπ. 

 

 Κιάζεηο. Δίλαη νη θιάζεηο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί γηα ην ζήκα. 

 

 Λέμεηο – Κιεηδηά. Δίλαη νη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ αθνξνχλ ην ζήκα κε ζθνπφ ηελ 

δεκηνπξγία επξεηεξίνπ. 

 

 ηνηρεία Δηθόλαο ήκαηνο. Δίλαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ απεηθφληζε ηνπ 

ζήκαηνο φπσο ε πεξηγξαθή ηνπ, ην θχξην ρξψκα ηνπ, ν θσδηθφο Βηέλλεο πνπ πηζαλψο 

λα έρεη θαη θάπνηεο ελδείμεηο (αλ είλαη γηα παξάδεηγκα Λεθηηθφ ή Ζρεηηθφ) θιπ. 

ζήκαηνο φπσο ε πεξηγξαθή ηνπ, ην θχξην ρξψκα ηνπ, ν θσδηθφο Βηέλλεο πνπ πηζαλψο 

λα έρεη θαη θάπνηεο ελδείμεηο (αλ είλαη γηα παξάδεηγκα Λεθηηθφ ή Ζρεηηθφ) θιπ. 
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2. Σήξεζε Ηζηνξηθόηεηαο ηνηρείσλ ήκαηνο. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο φινπ ηνπ 

ηζηνξηθνχ ελφο ζήκαηνο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηνπ κέρξη ηελ ζεκεξηλή ηνπ 

θαηάζηαζε (ηαμηλνκεκέλα βάζε εκεξνκελίαο πξσηνθφιινπ). Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ φπσο : 

 Παξεκβάζεηο – Έλδηθα Μέζα. Καηαρσξνχληαη ν αξηζκφο Απφθαζεο θαζψο θαη 

κηα ζχληνκε πεξηγξαθή κηαο Παξέκβαζεο (π.ρ. Σξηηαλαθνπήο). 

 Αηηήζεηο. Καηαρσξνχληαη ν αξηζκφο Απφθαζεο θαζψο θαη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή κηαο Αίηεζεο. 

 Μεηαβνιέο. Καηαρσξνχληαη ν αξηζκφο Απφθαζεο θαζψο θαη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή κηαο Μεηαβνιήο (π.ρ. Αιιαγή Ννκηθήο Μνξθήο). 

 

3. Δλεκέξσζε Γ.Δ.Β.Η. 

Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ελεκέξσζεο ησλ ζεκάησλ πνπ πξέπεη λα 

απνζηαινχλ γηα δεκνζίεπζε ζην Γειηίν Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο (απφ ηελ 

επηινγή «Δλεκέξσζε ΓΔΒΗ» ζην κελνχ επηινγψλ «Γηαρείξηζε»).  Ο ρξήζηεο δίλεη ην πιήζνο 

ησλ εγγξαθψλ πνπ είλαη γηα δεκνζίεπζε θαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο 

απφθαζεο ελεκεξψλνληαη φιεο νη εγγξαθέο, κε ηελ εκεξνκελία γηα δεκνζίεπζε. 
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4. Δθηππώζεηο - Λίζηεο Αλαδήηεζεο 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο εγγξαθψλ βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο, 

θαη εθηχπσζεο απηψλ ησλ εγγξαθψλ 

 

5. Παξάκεηξνη – Αζθάιεηα 

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ θαη νζφλεο δηαρείξηζεο θάπνησλ παξακεηξηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο ιίζηαο κε φινπο ηνπο 

Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο ηεο Διιάδαο. 

 

Δπίζεο ππάξρνπλ νζφλεο δηαρείξηζεο ηεο ίδηαο ηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο ρξήζηεο θαη 

ηα δηθαηψκαηα πνπ πξέπεη λα έρνπλ ζηελ εθαξκνγή. 

Καη ηέινο ππάξρνπλ νη επηινγέο «Έμνδνο» θαη «Παξάζπξν» πνπ αθνξνχλ ηελ έμνδν απφ ηελ 

εθαξκνγή θαη θάπνηεο γεληθέο παξαζπξηθέο ελέξγεηεο ηεο εθαξκνγήο. 
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ΜΜΔΔΡΡΟΟ   ΓΓ ..   ΣΣΔΔΥΥΝΝΗΗΚΚΔΔ   ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΔΔ   ΣΣΟΟΤΤ   ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  

  

ΓΓ..11..    ΑΑλληηηηθθεείίκκεελλνν  θθααηη  ζζθθννππόόοο  ηηννππ  έέξξγγννππ    

Σν αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ αθνξά ζηε κειέηε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (Ο.Π.) γηα φιεο ηηο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ 

εληφο θαη εθηφο ηεο Γηεχζπλζεο Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο (Γ.Δ.Β.Η.) ζχκθσλα κε ην 

ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην. ην παξφλ έξγν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Μειέηε εθαξκνγήο, ν αλαζρεδηαζκφο 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ξνψλ εξγαζηψλ, ε αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνχ, ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηεο 

απαξαίηεηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο, ε κεηάπησζε ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ ζεκάησλ, ε πιήξεο 

ςεθηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ ζεκάησλ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γηεζλψλ ζεκάησλ  θαζψο θαη ε 

εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πινπνίεζε ηνπ ΟΠ ζα βαζηζηεί ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γ/μεο θαη ζηε Μειέηε εθαξκνγήο πνπ ζα ππνβάιιεη ν 

Αλάδνρνο ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα παξαδνζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζε πιήξε ιεηηνπξγία ‘κε 

ην θιεηδί ζην ρέξη’ θαη ζα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα 

φπνπ φια ηα ππνζπζηήκαηα θαη νη εθαξκνγέο πνπ ην απαξηίδνπλ ζα είλαη πιήξσο ζπκβαηά θαη ζα 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζε εληαίν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, νη αξρέο ηεο «αλνηθηήο 

αξρηηεθηνληθήο» πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ψζηε λα επηηξέπνληαη νη φπνηεο κειινληηθέο αιιαγέο, αλαβαζκίζεηο θαη επεθηάζεηο ηνπ ρσξίο αιιαγέο 

ζηε δνκή θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ. 

 

Ο Αλάδνρνο δεζκεύεηαη λα πινπνηήζεη θαη πξνζαξκόζεη ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα βαζηδόκελνο 

ζην ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην.  

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγηθέο ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ΓΔΒΗ θαη απαηηείηαη λα επηιπζνχλ 

κε ην Ο.Π. είλαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο: 

 Δπίπνλε θαη ρξνλνβφξα, κε απηνκαηνπνηεκέλε, δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζεκάησλ. 

 Υεηξνλαθηηθέο θαη κε απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζηε ξνή εξγαζηψλ 

 Υξνλνβφξα δηαδηθαζία εληνπηζκνχ εγγξάθσλ  

 Μεγάινο θαη δχζθνινο δηαρεηξίζηκνο φγθνο πιηθνχ εγγξάθσλ 

 Απνπζία ειεθηξνληθνχ πξσηφθνιινπ 

 Αδπλακία ειέγρνπ νκνηφηεηαο ζηα απεηθνληζηηθά ζήκαηα 

 Αδπλακία δηαζχλδεζεο κε θνηλνηηθά ζπζηήκαηα φπσο ε κεηακεραλή ΣΜView θαη άιια 

ζπζηήκαηα (π.ρ WIPO) 
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 Πεξηνξηζκέλε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο (αξκφδηα Γηθαζηήξηα, Δζληθφ 

Σππνγξαθείν, θ.ι.π). 

 

o Γεληθψο ην ινγηζκηθφ ηνπ ΟΠ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο θαη εληαία ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζηελ παξνχζα Γ/με. Ζ ειεθηξνληθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζήκαηνο θαη νη 

απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ καδί κε ηελ αλαγθαία ςεθηνπνίεζε ησλ 

βηβιίσλ ζεκάησλ απνηεινχλ θξίζηκεο παξακέηξνπο ηνπ έξγνπ. 

 

o Σν ινγηζκηθφ ησλ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ ζεκάησλ κπνξεί λα βαζηζζεί θαη ζε έηνηκα 

παθέηα ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ κε ηα νπνία ζα γίλεη αλάπηπμε εθαξκνγψλ, παξακεηξνπνίεζε 

ή/θαη πξνζαξκνγή ηνπο ψζηε λα θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

 

o Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη κε ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά θαη ηελ αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή φισλ ησλ έηνηκσλ παθέησλ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ θαζψο θαη λα ηεθκεξηψζεη κε 

ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν θαη ην εχξνο θάιπςεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ κε ρξήζε 

απηψλ ησλ παθέησλ ινγηζκηθνχ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο αμηνπηζηίαο 

θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

ζπκβαηφηεηαο πνπ ελέρνπλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο δηαζπλδέζεσλ-δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ 

πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ. 

 

o Θα εθηηκεζεί ε θαηαιιειφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ αλ απηφ έρεη 

εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγεί κε επηηπρία ζε εζληθνχο ή επξσπατθνχο θνξείο (κε έκθαζε ην 

δεκφζην ηνκέα) γηα ηελ ππνζηήξημε ΟΠ αληίζηνηρσλ απαηηήζεσλ θαη κεγέζνπο κε ην ΟΠ 

ηνπ παξφληνο έξγνπ. 

 

ΓΓ..22..    ΠΠιιααίίζζηηνν  ΔΔθθηηέέιιεεζζεεοο  ΈΈξξγγννππ..    

  

ΓΓ..22..11  ΝΝννκκηηθθόό  ΠΠιιααίίζζηηνν  --  ππκκθθσσλλίίαα  κκεε  δδηηεεζζλλεείίοο  ζζππλλζζήήθθεεοο..    

 

Ζ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ, γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Β.Η., πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε 

ζπκθσλία κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ απαηηνχλ νη δηεζλείο ζπλζήθεο (ζπλζήθεο 

ηεο Μαδξίηεο, ηεο Νίθαηαο θαη ηεο Βηέλλεο, TLT, θ.ά). Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζήκεξα νη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο εθαξκφδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε Γ.Δ.Β.Η, νη πξνο αλάπηπμε 

εθαξκνγέο θαζψο θαη νη ειεθηξνληθέο θαηαρσξήζεηο ησλ ζεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο 

κε απηέο. πλεπψο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηε ηερληθή ηνπ πξφηαζε ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 
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αλαιχζεη ηε κεζνδνινγία θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ ζεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο.  

 

ΓΓ..22..22    ππλλεεξξγγααζζίίεεοο  ––  ΔΔππηηθθννηηλλσσλλίίαα  κκεε  θθννξξεείίοο  

 

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη ε θαιχηεξε δπλαηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηθ. Αλάπηπμεο / Γ.Δ.Β.Η θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ.                       

 

Δπηπιένλ, ζπλερήο θαη ζπλεπήο ζπλεξγαζία ηνπ Αλαδφρνπ απαηηείηαη θαη κε ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ε Γ.Δ.Β.Η, είλαη ζε επηθνηλσλία, ψζηε λα νινθιεξσζνχλ νη θαηάιιειεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε ιεηηνπξγία κε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ή κέζσ 

δηαζχλδεζεο/δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα ζπζηήκαηά ηνπο.  Σέηνηνη εκπιεθφκελνη εμσηεξηθνί Φνξείο 

είλαη νη αθφινπζνη:  

 World Interantional Property Organization - WIPO (Γελεχε) 

 Γξαθείν Δλαξκφληζεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο - ΟΖΗΜ (Αιηθάληε, Ηζπαλία). 

 Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο (ΟΒΗ) 

 Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

 Δζληθφ Σππνγξαθείν.  

 Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα.  

 Τπνπξγεία θαη Γεκφζηνπο θνξείο  

 

Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Αλαδφρνπ κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζα πξέπεη λα γίλεη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηπρφλ πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο θαη φιεο νη εξγαζίεο ζα 

πξέπεη λα εθηειεζηνχλ κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε ελεκέξσζε / ζπλελλφεζε ηνπ Αλαδφρνπ κε απηνχο.  

 

Δπεηδή ε ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Β.Η. είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπγθεθξηκέλε 

θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία κε ην ΟΖΗΜ θαη ην WIPO, ν Aλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο. Σν εχξνο θαη ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο ζα θαζνξίζεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ, ιφγσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο.  

 

O ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ππνρξεσηηθά λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηε κεζνδνινγία 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πνπ 

είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΒΗ.  
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ΓΓ..22..33  ΑΑμμηηννππννίίεεζζεε  ΤΤθθηηζζηηάάκκεελλσσλλ  ΤΤππννδδννκκώώλλ  ––  ΟΟιιννθθιιήήξξσσζζεε..  

 

ην Τπ. Πεξηθ. Αλάπηπμεο θαη ζηε Γ.Δ.Β.Η. έρνπλ θαηά θαηξνχο πινπνηεζεί δηάθνξα έξγα 

πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 

Β.5. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν, επεηδή θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ.Δ.Β.Η., είλαη 

θαη ην πιένλ νινθιεξσκέλν έξγν.  Ο αλάδνρνο, ζηε κειέηε εθαξκνγήο, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο πθηζηάκελεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο εκπνξηθψλ ζεκάησλ ηεο Γ.Δ.Β.Η.   

 

ΓΓ..22..44    ΑΑιιιιααγγέέοο  θθααηη  ηηξξννππννππννηηήήζζεεηηοο  ζζηηεε  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  ηηεεοο  ΓΓηηεεύύζζππλλζζεεοο..    

 

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν, θαιείηαη λα θαιχςεη φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Β.Η. αιιά θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο θαη ππνδνκέο ψζηε λα ελαξκνληζηεί θαη λα επηθνηλσλεί κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν ηφζν κε ηνπο θνξείο φζν θαη κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο,.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά κε ζαθήλεηα, ηφζν ηηο πξνβιεπφκελεο αιιαγέο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ κε ηελ έληαμε ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

φζν θαη ηε λέα ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ.  εκεηψλεηαη φηη νη αιιαγέο απηέο δε ζα 

πξέπεη λα είλαη νξγαλσηηθέο θαη επηπιένλ λα δηαηεξείηαη ην λνκηθφ θαζεζηψο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα 

παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνξείο θαη νη ππνδνκέο πνπ απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ απηνί νη θνξείο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επηθνηλσλίαο.  

 

ΓΓ..33..  ΛΛεεηηηηννππξξγγηηθθέέοο  θθααηη  ΣΣεερρλληηθθέέοο  ΑΑππααηηηηήήζζεεηηοο  ηηννππ  ΟΟ..ΠΠ..  ΜΜεεηηξξώώννππ  ΔΔκκππννξξηηθθώώλλ  εεκκάάηησσλλ  

 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα ηνπνζεηείηαη ζην 

ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηα Μέξε Β , Γ θαη Γ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο.  

 

εκεηψλεηαη φηη όιεο νη απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο έξγνπ απνηεινύλ απαξάβαηνπο όξνπο ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη νπνηαδήπνηε κε ζπκκόξθσζε πξνο απηνύο ζπλεπάγεηαη απόξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο. 

Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηεινύλ νη απαηηήζεηο ησλ πηλάθσλ ζπκκόξθσζεο γηα ηηο νπνίεο δελ 

ππάξρεη ππνρξέσζε απάληεζεο ( δελ ππάξρεη ην «ΝΑΗ» ζην πεδίν-ζηήιε απαίηεζε) θαη νη νπνίεο 

έρνπλ επηζπκεηό – πξναηξεηηθό ραξαθηήξα. 

 

Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη ε απιή απνδνρή ή αλαπαξαγσγή ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο δελ 

ηεθκεξηψλεη ηε ζπκκφξθσζε θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αληίζηνηρε 

απαίηεζε-ηερληθή πξνδηαγξαθή,  κε απνηέιεζκα ε πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ, εθ‟ φζνλ 
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θαη‟ εμαθνινχζεζε δηαζέηεη ηέηνηα ζηνηρεία, λα ζεσξείηαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο θαη 

λα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

 

Σα ζήκαηα πνπ ππάξρνπλ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα βηβιία ζεκάησλ θαη ελ κέξεη ζηελ πθηζηάκελε 

βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΓΔΒΗ αλέξρνληαη ζε 155.000 εκεδαπά ζήκαηα θαη 211.000 αιινδαπά ζήκαηα.  

Δπίζεο, κέρξη πξφζθαηα είραλ θαηαηεζεί ζηε ΓΔΒΗ 275 αηηήζεηο δηεζλψλ ζεκάησλ ελψ 

δηαβηβάζηεθαλ κέζσ ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ 30.124 αηηήζεηο γηα θαηαρψξηζε δηεζλψλ ζεκάησλ ζηελ 

Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα,  ηα ηξία πξνεγνχκελα έηε ηα ζήκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ 

είλαη ζε αξηζκνχο: 

 

 

 

 

 

Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ην ζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ θαηάζεζε ηνπιάρηζηνλ 20.000 

ζεκάησλ αλά έηνο ελψ νη κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ ζηα ζήκαηα ππνινγίδνληαη ζηηο 27.000 πεξίπνπ ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία νπφηε θαη νη 10.000 κεηαβνιέο ζεκάησλ εθηηκψληαη σο ν ππνζηεξηδφκελνο 

αξηζκφο κεηαβνιψλ αλά έηνο. Γεδνκέλνπ φηη ηα κεγέζε απηά κεηαβάιινληαη θάζε έηνο, ν Αλάδνρνο 

επηβάιιεηαη λα ζεσξήζεη ηηο αλψηαηεο δπλαηέο ηηκέο σο πξνο ηα ζήκαηα θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπο πνπ 

ζα ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε. 

  

ΓΓ..33..11    ΓΓεελληηθθέέοο  ΛΛεεηηηηννππξξγγηηθθέέοο  ΑΑππααηηηηήήζζεεηηοο    

Ο ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ εζηηάδεηαη ζηελ ειεθηξνληθνπνίεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηφζν ηεο εμσηεξηθήο φζν θαη ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Δ.Β.Η φπσο πεξηγξάθνληαη απηέο 

αθνινχζσο. Δπίζεο ε ιεηηνπξγηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα θαιχπηεη 

ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Β.Η., θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 

πλνπηηθά νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΒΗ είλαη νη αθφινπζεο:  

 

Γενικέρ Απαιηήζειρ:  

- Ζιεθηξνληθή δξνκνιφγεζε εγγξάθσλ εληφο Γ/λζεο (ΓΔΒΗ).  

- on line Πξφζβαζε θνηλνχ, κε απζηεξή ηήξεζε θαλφλσλ αζθαιείαο.  

- Πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο κνξθέο πιεξνθφξεζεο Διιάδα θαη Δμσηεξηθφ (ζρεηηθά links).  

- Σξνθνδφηεζε ηνπ Portal ηεο ΓΔΒΗ, κε ελεκεξσηηθφ πιηθφ πξνο ην θνηλφ (δηαδηθαζίεο, ηεχρε 

λφκνπο πνπ αθνξνχλ ηα ζήκαηα).  

- Έθδνζε πεξηνδηθνχ γηα ηελ ελεκέξσζε δηεζλψλ νξγαληζκψλ  

- Ζιεθηξνληθφο θαζνξηζκφο δηθάζηκνπ ζήκαηνο.  

 διεθνή αλλοδαπά Ημεδαπά ςυλλογικά ΤΝΟΛΟ  
2009 2504 605 5159 1 8269 
2008 3800 746 11104 10 15660 
2007 4260 811 6412 6 11489 
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- Ζιεθηξνληθή Σήξεζε Βηβιίσλ  

- Φεθηνπνίεζε βηβιίσλ ζεκάησλ. 

- Υξήζε Κεληξηθνπνηεκέλεο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε ελζσκαησκέλεο δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγηψλ 

ππνζηήξημεο θαη δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ αξρείσλ θαη πνιπκέζσλ (γξαθηθψλ, ζεκάησλ, εηθφλαο θαη 

ήρνπ, θ.ι.π.),  

 

Επιμέποςρ απαιηήζειρ Α ημήμαηορ (καηάθεζηρ αίηηζηρ ζημάηων):  

- Ζιεθηξνληθή Αξρεηνζέηεζε αηηήζεσλ ζεκάησλ θαη ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ.  

- Ζιεθηξνληθή θαηάζεζε αίηεζεο ζήκαηνο κέζσ Internet.  

- Αξρεηνζέηεζε αηηήζεσλ κεηαβνιψλ (θαη άιισλ αηηήζεσλ) κέζσ ςεθηαθήο ζάξσζεο, ηήξεζε 

ηζηνξηθνχ ζήκαηνο, άκεζε ελεκέξσζε ζήκαηνο κε ηε ηξέρνπζα θαηάζηαζε.  

- Ζιεθηξνληθφο έιεγρνο ζεκάησλ. 

- Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία ηεο Γ/λζεο θαη ησλ δηθαηνχρσλ (fax – e-mail) . 

- Ζιεθηξνληθφ πξσηφθνιιν κε ρξνλνζθξάγηζε. 

 

Επιμέποςρ απαιηήζειρ Β ημήμαηορ (ελέγσος και παπαδοσήρ ζημάηων):  

- Ζιεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε θαη ζπζρεηηζκφ φισλ ησλ εηδψλ ζεκάησλ κε απνθάζεηο ηεο 

Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο εκάησλ (ΓΔ) θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ (ΓΓ). 

- Ζιεθηξνληθή έθδνζε βεβαηψζεσλ θαη αληηγξάθσλ.  

- Ζιεθηξνληθφο θαηακεξηζκφο θιήζεσλ ζε δηθαζηηθνχο επηκειεηέο.  

- ηαηηζηηθά.  

- Πξνυπνινγηζκφο.  

- Δθαξκνγή DTP γηα ην Γειηίν Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην 

Δζληθφ ηππνγξαθείν.  

  

 

Δηδηθόηεξα : 

 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Β.Η κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απαηηείηαη ε αλάπηπμε ελφο δηαδηθηπαθνχ 

θφκβνπ-πχιεο (portal). Μέζσ απηνχ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε : 

 Ζιεθηξνληθή Δπηθνηλσλία κε ηε Γ.Δ.Β.Η. γηα δεηήκαηα εμππεξέηεζεο θαη επξχηεξεο 

πιεξνθφξεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσλία είλαη ακθίδξνκε, θαη νη απαληήζεηο απφ ηε πιεπξά 

ηεο Τπεξεζίαο ζα παξέρνληαη ειεθηξνληθά θαη ηππνπνηεκέλα.  

 Ζιεθηξνληθή Δπηθνηλσλία κε ηε Γ.Δ.Β.Η γηα ηελ αλαδήηεζε εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηα ππάξρνληα θαηαρσξεκέλα ζήκαηα θαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο 

δηάξθεηα, θαηεγνξία, είδνο, θιάζεηο, θ.ι.π.  
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 Γηαδηθαζία πιήξνπο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζήκαηνο, κέζσ 

ηνπ Internet, ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηηο ζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο θαη ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο (π.ρ. 

ρξήζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ).   

 Δπίζεο, γηα ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο ζήκαηνο ζα 

παξέρνληαη κέζσ ηνπ portal θαη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο (e-payment) κε ηελ αλάινγε αζθάιεηα 

ζπλαιιαγψλ πνπ πξνβιέπεηαη. 

 

Ζ ειεθηξνληθή πχιε ηεο Γ.Δ.Β.Η. ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δίγισζζε (Διιεληθά, Αγγιηθά) θαη 

πξνζβάζηκε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κέζσ δηαδηθηχνπ ηνπιάρηζηνλ ζε δχν επίπεδα (πιεξνθφξεζε 

θαη κέινο) ελψ ν ζρεδηαζκφο ηεο πξέπεη λα κελ έρεη ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

πιήξε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή γηα ηελ θαηάζεζε ζήκαηνο. Δπεηδή νη ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο 

αλαιακβάλεη ε ειεθηξνληθή πχιε ηεο Γ.Δ.Β.Η, είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, απαηηείηαη ν εμνπιηζκφο λα 

είλαη ζε δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο, λα παξέρεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο πξφζβαζεο 

θαη ν φινο ζρεδηαζκφο ηνπ λα παξέρεη πςειή αμηνπηζηία θαη ππνινγηζηηθή απφδνζε θαη λα ζηεξίδεηαη 

ζηηο λέεο απνδεθηέο ηερλνινγίεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Όζνλ αθνξά ηε ζχλδεζε ηνπ θνξέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζπλαιιαγήο, απηή ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιήο, ηαρχηαηε θαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Δηδηθή κέξηκλα πξέπεη λα έρεη ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, γηα ηα ζέκαηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζπλαιιαγήο, αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, δεζκεχζεσλ γηα επίπεδν 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη δηαρείξηζεο ησλ κειψλ ηεο ειεθηξνληθήο πχιεο απφ άπνςε 

απζεληηθφηεηαο θαη πηζηνπνίεζεο.  

 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ε ειεθηξνληθή πχιε ηεο Γ.Δ.Β.Η. είλαη νη αθφινπζεο:  

 1ν Δπίπεδν: Γεκνζίεπζε θεηκέλσλ θαη παθέησλ πιεξνθνξηψλ ηεο Γ.Δ.Β.Η. 

 2ν Δπίπεδν: Αιιειεπίδξαζε, παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν (e-mail, θφκβνη FAQ, θιπ) 

 3ν Δπίπεδν: πλαιιαγή, δίλνληαο ηνπιάρηζηνλ ηελ δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο 

αηηήζεσλ, ειεθηξνληθψλ βεβαηψζεσλ/ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ειεθηξνληθήο πιεξσκήο 

 4ν Δπίπεδν: πλδπαδφκελεο Τπεξεζίεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ  απφ ηελ 

Τπεξεζία ηφζν ζηελ έδξα ηεο φζν θαη –θπξίσο- κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πχιεο.  

 

Ζ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, πξέπεη λα είλαη δηάθαλε, αζθαιήο θαη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο φπνπ 

ζήκεξα εθαξκφδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη απφ ζρεηηθή Ννκνζεζία, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

ζπγθεθξηκέλε ψξα θαηαρψξεζεο, πιεξνθφξεζε γηα ηελ εμέιημε ησλ δεηεκάησλ κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο θ.α.  

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΦ-9ΞΠ



 

 82  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη θαη‟ ειάρηζηνλ νη αθφινπζεο απαηηήζεηο:  

 Πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο κνξθέο πιεξνθφξεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ (ΟΖΗΜ, 

WIPO, άιια Δζληθά γξαθεία ζεκάησλ).  

 Σξνθνδφηεζε ηεο δηαδπθηηαθήο πχιεο κε ελεκεξσηηθφ πιηθφ (π.ρ. ηεχρε ΓΔΒΗ, λφκνπο πνπ 

αθνξνχλ ζήκαηα, λνκνινγία ησλ Γ.Δ.. θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ). 

 Δπηθνηλσλία ηεο Γ.Δ.Β.Η. θαη ησλ δηθαηνχρσλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ειεθηξνληθψλ θνξκψλ. 

 Δπηθνηλσλία ηεο Γ.Δ.Β.Η.  κε ηελ Κνηλφηεηα, ηα Δζληθά Γξαθεία, ην Γηεζλέο Γξαθείν θαη Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο. 

 Έιεγρνο ζεκάησλ θαη αλαδήηεζε ζηνηρείσλ γηα ηα ζήκαηα.  

 Ζιεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο ζήκαηνο θαη ινηπψλ κεηαβνιψλ.  

 Γηαηχπσζε εξσηήζεσλ θνηλνχ θαη απνζηνιή απαληήζεσλ απφ ηε Γ.Δ.Β.Η. κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. 

 

Γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Β.Η θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο 

ησλ ζεκάησλ (ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ θαη θαηάζεζεο) απαηηνχληαη:  

 Ζιεθηξνληθή δξνκνιφγεζε εγγξάθσλ θαη ξνέο εξγαζηψλ εληφο ηεο Γ.Δ.Β.Η. 

 Πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο κνξθέο πιεξνθφξεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ (ηξάπεδεο 

πιεξνθνξηψλ, internet). 

 Γεκηνπξγία θαη παξνρή ελεκεξσηηθνχ  πιηθνχ πξνο ηελ ειεθηξνληθή πχιε ηεο Γ.Δ.Β.Η. (π.ρ. 

ηεχρε ΓΔΒΗ, λφκνπο, εγθχθιηνπο θαη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζήκαηα). 

 Έθδνζε πεξηνδηθνχ γηα ελεκέξσζε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

 Απηνκαηηζκφο γξαθείνπ (επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, ινγηζηηθά θχιια θηι) θαη ζχζηεκα DTP. 

 Ζιεθηξνληθφο θαζνξηζκφο δηθαζίκνπ ζήκαηνο (ειεθηξνληθή θιήηεπζε). 

 Ζιεθηξνληθή ηήξεζε βηβιίσλ. 

 Αξρεηνζέηεζε αηηήζεσλ ζεκάησλ θαη ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (κέζσ 

scanner) ), ζηελ Κεληξηθνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ θαζψο θαη δπλαηφηεηα ιήςεο-απνζηνιήο 

αηηήζεσλ κέζσ internet. 

 Ζιεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ζεκάησλ (απεηθνλίζεηο, ιεθηηθά θαη ερεηηθά ζήκαηα) ζηελ 

Κεληξηθνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ σο ςεθηαθά αξρεία πνιπκέζσλ θαη θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο 

ζε εκεδαπά, αιινδαπά, ζπιινγηθά, εθ κεηαηξνπήο θνηλνηηθά, δηεζλή θαη εθ κεηαηξνπήο δηεζλή, 

δπλαηφηεηα ιήςεο πιεξνθνξηψλ γηα επηκέξνπο ζηνηρεία ζήκαηνο (π.ρ. δηθαηνχρνο, πιεξεμνχζηνο, 

θιάζεηο). 

 Φεθηνπνίεζε  φισλ ησλ ππαξρφλησλ βηβιίσλ ζεκάησλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπο θαη θαηαρψξεζή 

ηνπο ζηελ Κεληξηθνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ  

 Μεηάπησζε ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ ζεκάησλ 

 Κσδηθνπνίεζε ησλ απεηθνλίζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Βηέλλεο. 
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 Αξρεηνζέηεζε αηηήζεσλ κεηαβνιψλ θαη άιισλ αηηήζεσλ κέζσ ςεθηαθήο ζάξσζεο (scanning) θαη 

απηφκαηε θαηαρψξεζε ζηελ Κεληξηθνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ, ηήξεζε ηζηνξηθνχ ζήκαηνο, 

άκεζε ελεκέξσζε ζήκαηνο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπ. 

 Δπηθνηλσλία ηεο ΓΔΒΗ θαη ησλ δηθαηνχρσλ (πιεξεμνπζίσλ) κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (e-mail). 

 Ζιεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ζπλδεδεκέλν κε ηελ Κεληξηθνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ κε απηφκαην 

πξνζδηνξηζκφ εκεξνκεληψλ θαη αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ πξσηνθφιισλ αλά δηαδηθαζία θαζψο 

θαη ρξνλνζθξάγηζε. 

 Αξρεηνζέηεζε απνθάζεσλ Γ.Δ.. θαη Γ.Γ. θαη άκεζνο ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηα αληίζηνηρα 

ζήκαηα. 

 Αξρεηνζέηεζε αηηήζεσλ θνηλνηηθψλ ζεκάησλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Αξρεηνζέηεζε αηηήζεσλ εζληθψλ ζεκάησλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Αξρεηνζέηεζε αηηήζεσλ δηεζλψλ ζεκάησλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

 Αξρεηνζέηεζε αηηήζεσλ εθ κεηαηξνπήο δηεζλψλ ζεκάησλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

 Αξρεηνζέηεζε αηηήζεσλ εθ κεηαηξνπήο θνηλνηηθψλ ζεκάησλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

 Ζιεθηξνληθή ηήξεζε θνηλνηηθψλ ζεκάησλ θαη εκβιεκάησλ, κε αθεηεξία ηελ Διιάδα. 

 Ζιεθηξνληθή ηήξεζε δηεζλψλ ζεκάησλ, κε αθεηεξία ηελ Διιάδα. 

 Ζιεθηξνληθή έθδνζε βεβαηψζεσλ θαη αληηγξάθσλ. 

 Ζιεθηξνληθφο θαηακεξηζκφο θιήζεσλ ζηνπο Γηθαζηηθνχο Δπηκειεηέο. 

 Έθδνζε εθζέκαηνο δηθαζίκνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Ζιεθηξνληθφο έιεγρνο ζεκάησλ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπο. 

 Απηνκαηνπνηεκέλε έθδνζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Π.Ο.Γ.Η. θαη ηνπ 

Γ.Δ.Δ.Α  θαη ηελ έθδνζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ πεξηνδηθνχ ηεο Γ.Δ.Β.Η.  

 Παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Β.Η. 

 Δθαξκνγή γηα ην Γειηίν Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο πνπ ηππψλεηαη απφ ην Δζληθφ 

Σππνγξαθείν 

 

Σν αξρηηεθηνληθφ κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε αξρηηεθηνληθή 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ επηπέδσλ (3-tier) κε ραξαθηεξηζηηθά επεθηαζηκφηεηαο θαη πςειήο δηαζεζηκφηεηαο 

ζε φια ηα επίπεδα. Απηφ πνπ απνηειεί θξίζηκν πιενλέθηεκα γηα ην ΟΠ Ζιεθηξνληθνχ Διέγρνπ & 

Καηάζεζεο ήκαηνο, είλαη ε  Δμσηεξηθή (Internet) θαη ηε Δζσηεξηθή Λεηηνπξγία (Intranet) λα είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα Κεληξηθνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ απφ 

ηελ νπνία λα αληινχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ έγγξαθα θαη δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο. 

Ζ Κεληξηθνπνίεκελε βάζε δεδνκέλσλ ζα απνζεθεχεη θαη ζα δηαρεηξίδεηαη εληαία φια ηα δεδνκέλα 

(δνκεκέλα θαη Αδφκεηα) φισλ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ζπζηήκαηνο  κε έλα θεληξηθφ κνληέιν 

δηαρείξηζεο, αζθάιεηαο θαη ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο. Όινη νη θφκβνη ζα εμππεξεηνχλ φιεο ηηο 
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εθαξκνγέο ηνπ έξγνπ αλά πάζα ζηηγµή κε κηα κνλαδηθή θαη εληαία βάζε δεδνκέλσλ δηαζθαιίδνληαο 

έηζη ηελ ελεξγή ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ φισλ ησλ εμππεξεηεηψλ. 

Φπζηθά, πξέπεη λα παξέρεηαη δπλαηφηεηα δηαθαλνχο θαη απηφκαηεο (θαη φρη manual) εμππεξέηεζεο 

ησλ εθαξκνγψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα θφκβν ηνπ cluster απφ έλαλ άιιν θφκβν ηνπ cluster, ζε         

πεξίπησζε παχζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ θφκβνπ (application failover) θαη κάιηζηα λα ππνζηεξίδε-

ηαη application failover ρσξίο λα ράλνληαη ηα δεδνκέλα ησλ αλνηθηψλ queries θαη ησλ committed 

transactions ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

 

ΓΓ..33..22  ΛΛννγγηηθθάά  ππππννζζππζζηηήήκκααηηαα  --  ΛΛεεηηηηννππξξγγίίεεοο  

 

Σα αθφινπζα ππνζπζηήκαηα είλαη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα θαη απνηεινχλ ινγηθά θαη φρη θπζηθά 

ππνζπζηήκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δειαδή δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη αληηζηνηρία 

έλα πξνο έλα κεηαμχ ππνζπζηεκάησλ θαη πξντφλησλ ινγηζκηθνχ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπο. 

 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη λα ηνπνζεηεζνχλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπο σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ινγηθψλ ππνζπζηεκάησλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη αθνινχζσο κέζσ ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ θαη ππφ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ηνπο κε αλαθνξά ηεο αληηζηνίρεζεο 

ιεηηνπξγηψλ/ππνζπζηεκάησλ κε ηα παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ πξνζθέξνπλ ή ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα 

πινπνηήζνπλ. 

  

 

 

ΓΓ..33..22..11  ΛΛννγγηηθθόό  ΤΤππννζζύύζζηηεεκκαα  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεεοο  εεκκάάηησσλλ  

 

ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ νη παξαθάησ ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο είλαη νη ειάρηζηεο 

απαηηνχκελεο: 

 Ζιεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ζεκάησλ (απεηθνλίζεηο, ιεθηηθά θαη ερεηηθά ζήκαηα) θαη 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε εκεδαπά, αιινδαπά, ζπιινγηθά, θνηλνηηθά, δηεζλή θαη εθ κεηαηξνπήο) 

κε ιήςε πιεξνθνξηψλ γηα επηκέξνπο ζηνηρεία ζήκαηνο (π.ρ. δηθαηνχρνο, πιεξεμνχζηνο, θιάζεηο). 

 Ζιεθηξνληθή ηήξεζε θνηλνηηθψλ ζεκάησλ, εκβιεκάησλ, πξνζηαηεπνκέλσλ νλνκαζηψλ θαη 

βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ. 

 Ζιεθηξνληθφο έιεγρνο ζεκάησλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπο. 

 Απηνκαηνπνηεκέλε έξεπλα νκνηφηεηαο γηα ηα ιεθηηθά θαη απεηθνληζηηθά ζήκαηα  

 Τπνζηήξημε ζχλζεησλ αλαδεηήζεσλ επί ησλ ζηνηρείσλ ησλ αξρεηνζεηεκέλσλ ζεκάησλ 
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 Αξρεηνζέηεζε αηηήζεσλ ζεκάησλ θαη ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (κέζσ 

scanner) θαη απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ζε Βάζε Γεδνκέλσλ γηα φζεο αηηήζεηο ππνβάιινληαη 

εληχπσο ή δελ ζπκπιεξψλνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηεο Γ.Δ.Β.Η.  

 Αξρεηνζέηεζε αηηήζεσλ θνηλνηηθψλ ζεκάησλ ζε  ειεθηξνληθή κνξθή 

 Αξρεηνζέηεζε αηηήζεσλ δηεζλψλ ζεκάησλ κε ρψξα πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ ηελ Διιάδα, ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή 

 Αξρεηνζέηεζε αηηήζεσλ κεηαβνιψλ θαη άιισλ αηηήζεσλ κέζσ ςεθηαθήο ζάξσζεο (scanning), 

ειεθηξνληθφ ηζηνξηθφ ζεκάησλ, άκεζε ελεκέξσζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ηνπ ζήκαηνο. 

 Ζιεθηξνληθή έθδνζε βεβαηψζεσλ θαη αληηγξάθσλ ζεκάησλ. 

 

ηε βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα αξρεηνζεηνχληαη φια ηα εκπνξηθά ζήκαηα αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ππάξμεη αξρεηνζέηεζε ιεθηηθψλ, απεηθνληζηηθψλ θαη ερεηηθψλ 

ζεκάησλ (δει. ε πιεξνθνξία ζα έρεη ηε κνξθή θεηκέλνπ, εηθφλαο θαη ήρνπ). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη δηαρσξηζκφο ησλ εκεδαπψλ απφ ηα αιινδαπά , ζπιινγηθά, θνηλνηηθά, δηεζλή θαη εθ 

κεηαηξνπήο ζήκαηα. Δίλαη απαξαίηεην θαη πξνο φθεινο ηεο Γ.Δ.Β.Η. γηα ηελ θαιχηεξε απνδνηηθφηεξε 

θαη αζθαιέζηεξε νξγάλσζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ε Κεληξηθνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ γηα θάζε είδνο 

θαη ηχπν ειεθηξνληθνχ ή κε  πεξηερνκέλνπ (βι. Έγγξαθα, πνιπκέζα, θ.α.) 

Πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή θαη ζηελ χπαξμε αζπξφκαπξεο ή έγρξσκεο απεηθφληζεο (ινγφηππνπ) γηα ηα 

ζήκαηα (π.ρ δελ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη αζπξφκαπξν ινγφηππν φηαλ ην ζήκα θαηαηέζεθε κε έγρξσκν 

ινγφηππν).  

Ζ αξρεηνζέηεζε θάζε ζήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη αλάινγα κε ηηο θιάζεηο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη. Δηδηθά γηα ηα απεηθνληζηηθά ζήκαηα ε θαηεγνξηνπνίεζε βάζεη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηε 

πλζήθε ηεο Βηέλλεο. Σν ζχζηεκα δεηθηνδφηεζεο ησλ απεηθνληζηηθψλ ζεκάησλ ζα πξέπεη αθφκε, λα 

επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ απνζήθεπζε ππνζεκεηψζεσλ γηα ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία θάζε 

εηθφλαο. Γηα θάζε απεηθνληζηηθφ ζήκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο κέξνπο ή φινπ 

ηνπ ιεθηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αληηπαξαβνιή ησλ ιεθηηθψλ ζεκάησλ κε ηηο 

ιέμεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα απεηθνληζηηθά ζήκαηα. 

 

Γηα θάζε ζήκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ιήςεο πιεξνθνξηψλ γηα φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία 

ηνπ, π.ρ. ην δηθαηνχρν, ηνλ πιεξεμνχζην, ηελ εκεξνκελία θαηαρψξεζεο, ηα πξντφληα, ηηο θιάζεηο θ.ιπ. 

ηνπ ζήκαηνο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αλάθηεζεο φινπ ηνπ ηζηνξηθνχ θάζε ζήκαηνο 

(έλδηθα κέζα, αλαλεψζεηο, κεηαβνιέο θ.ιπ.) απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ.  

 

Θα πξέπεη λα γίλεηαη αξρεηνζέηεζε ησλ αηηήζεσλ θαηαρψξεζεο εζληθψλ ζεκάησλ, αιιά θαη ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ θάζε αίηεζεο. πγθεθξηκέλα, εθηφο απφ ηελ αίηεζε θαηαρψξεζεο εζληθνχ 
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ζήκαηνο ζα πξέπεη λα αξρεηνζεηνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ην πιεξεμνχζην ηνπ δηθεγφξνπ, ην 

θαηαβιεζέλ παξάβνιν ηνπ δεκνζίνπ θαη ε ππεχζπλε δήισζε πνπ παξαδίδνληαη ζηε Γ.Δ.Β.Η κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. 

 

Όηαλ ε αίηεζε θαηαρψξεζεο εζληθνχ ζήκαηνο θαηαηίζεηαη ζε έληππε κνξθή, ηα ζηνηρεία ηνπ ζήκαηνο 

ζα απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε ρξήζε OCR θαη θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ηα έγγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαηαρψξεζεο εζληθψλ ζεκάησλ θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα 

ζα ςεθηνπνηνχληαη κέζσ ςεθηαθήο ζάξσζεο (scanning) απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν απ‟ επζείαο θαη 

ζα θαηαρσξνχληαη απηφκαηα ζηελ Κεληξηθνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ απφ ηελ νπνία ζα είλαη 

δηαζέζηκα ζε νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο, ζα ςεθηνπνηνχληαη φια 

ηα απεηθνληζηηθά ζήκαηα θαη ζα αξρεηνζεηνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

o θάζε αξρείν ζα πεξηέρεη κφλν κηα απεηθφληζε, 

o ζα ρξεζηκνπνηείηαη αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 300dpi θαη, 

o θάζε αξρείν ζα πεξηέρεη επηθεθαιίδα ζηελ νπνία ζα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπ αξρείνπ. 

 

 

Σα έγρξσκα ή αζπξφκαπξα απεηθνληζηηθά ζήκαηα ζα ςεθηνπνηνχληαη ζε κνξθή εηθφλσλ JPEG FIF 

(JFIF) format. Λεπηνκέξεηεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν δίλνληαη ζην International Standard 

document No. ISO/IEC DIS 10918-1, ελψ νη αξηζκνί αλαθνξάο είλαη: ISO/IEC JTC 1 θαη /SC2 

N2215.  

 

Θα γίλεηαη αξρεηνζέηεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ην ηζηνξηθφ ησλ ζεκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, ζα αξρεηνζεηνχληαη ηα έγγξαθα ησλ αηηήζεσλ ελδίθσλ κέζσλ (πξνζθπγέο, 

παξεκβάζεηο, ηξηηαλαθνπέο, δηαγξαθέο, παξαρσξήζεηο άδεηαο ρξήζεσο), νη αηηήζεηο κεηαβνιήο, νη 

αηηήζεηο αλαλέσζεο ζήκαηνο θ.ά.  Φπζηθά, ε αξρεηνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ ζα γίλεηαη κέζσ ςεθηαθήο 

ζάξσζεο.  

 

Όηαλ γίλεηαη κηα αίηεζε θαηαρψξεζεο ζήκαηνο ή έλδηθνπ κέζνπ, ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απηφκαηα 

ε αληίζηνηρε εκεξνκελία εθδίθαζήο ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππ‟ φςε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο δηθαζίκνπ θαη ην πιήζνο ησλ ππνζέζεσλ (αλά πεξίπησζε 

θαη εκεξνκελία δηθαζίκνπ) πνπ έρνπλ ήδε θαζνξηζηεί πξνο εθδίθαζε. 

 

Δθηφο απφ ηα έγγξαθα ησλ αηηήζεσλ, ζηε βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα θπιάζζεηαη φιε ε δηαζέζηκε 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο Απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή εκάησλ θαη ηα 

Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα γηα θάζε εκπνξηθφ ζήκα. 
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Ο ζρεδηαζκφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, λα 

δηαηεξνχληαη νη ινγηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ζεκάησλ θαη αηηήζεσλ, ζεκάησλ θαη απνθάζεσλ, 

αηηήζεσλ θαηαρψξεζεο ζήκαηνο ή ελδίθσλ κέζσλ θαη απνθάζεσλ, απνθάζεσλ θαη εκεξνκεληψλ 

δηθαζίκνπ, θ.ν.θ. Δπίζεο, ε βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα εμππεξεηεί ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο θαη 

πνηθηιφηξνπεο ζπζρεηίζεηο σο πξνο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 

Δθηφο απφ ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ αηηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εζληθά ζήκαηα, ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

πξέπεη λα γίλεηαη αξρεηνζέηεζε ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηε ΓΔΒΗ θαη ζρεηίδνληαη κε 

θνηλνηηθά θαη δηεζλή ζήκαηα. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα γίλεηαη αξρεηνζέηεζε ησλ Διιεληθψλ 

αηηήζεσλ θαηαρψξεζεο θνηλνηηθψλ θαη δηεζλψλ ζεκάησλ, ησλ αηηήζεσλ κεηαηξνπήο θνηλνηηθψλ ή 

δηεζλψλ ζεκάησλ ζε εζληθά θαη ησλ αηηήζεσλ εδαθηθήο επέθηαζεο επί δηεζλψλ ζεκάησλ ή 

αλαλέσζεο δηεζλνχο ζήκαηνο κε πξννξηζκφ ηελ Διιάδα. 

ηε βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη αθφκα λα ηεξνχληαη ηα θνηλνηηθά ζήκαηα, ηα εκβιήκαηα, ηα δηεζλή 

ζήκαηα κε ηζρχ ζηελ Διιάδα, ηα πξνζηαηεπφκελσλ νλνκαζηψλ ζήκαηα θαη ζήκαηα βαζηθψλ 

θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ . Σα ζήκαηα θαη ηα εκβιήκαηα ζα απνζεθεχνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ζχκθσλα κε ηηο νινθιεξσκέλεο ιίζηεο πνπ ζα ζηέιλνπλ ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, o OHIM θαη ν 

WIPO ζηε Γ.Δ.Β.Η. 

 

ην λέν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαη εθαξκνγέο πνπ ζα εθηεινχλ ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε θαη άιισλ αηηήζεσλ, φπσο είλαη ε έθδνζε αληηγξάθνπ ηεο αίηεζεο 

θαηαρψξεζεο ζήκαηνο θαη ε έθδνζε βεβαίσζεο θαηάζεζεο ζήκαηνο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχλζεζε ηεο θφξκαο ηεο αίηεζεο απφ ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Δπίζεο 

ην ζχζηεκα πξέπεη λα βξίζθεη απηφκαηα ηα ζήκαηα γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη αλαλέσζε ζε 

πξνθαζνξηζκέλν απφ ηνλ αξκφδην ρξήζηε ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα ηνλ ελεκεξψλεη ζρεηηθά. Έπεηηα 

απφ εληνιή ηνπ ρξήζηε ην ζχζηεκα πξέπεη λα κπνξεί λα ζηέιλεη ειεθηξνληθά κελχκαηα (emails) 

ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ζεκάησλ πνπ ιήγνπλ ζχληνκα.  

 

Πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρνπλ ηα δχν ηκήκαηα ηεο ΓΔΒΗ, αιιά θαη νη 

ζπλδξνκεηέο ηεο, γηα ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζήκαηα. Θα ππάξρνπλ πξνλφκηα 

αζθαιείαο ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε δηαβαζκηζκέλα ζηνηρεία θαη ζε 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Έηζη, νη ππάιιεινη ζηελ θαηάζεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ζεκάησλ ζα 

έρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα εγγξαθήο ζηε βάζε δεδνκέλσλ, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, ελψ φιεο νη αλάγθεο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζα θαιχπηνληαη πιήξσο 

θαη εληαία απφ ηελ Κεληξηθνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ. 
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Φπζηθά, νη εθαξκνγέο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ειέγρνπ ζεκάησλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

πιήξεο ζχζηεκα βνεζείαο (helpfiles) θαη εγρεηξίδην ρξήζεο γξακκέλα ζηα ειιεληθά, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε θαζνδήγεζε ησλ δηαθφξσλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

ΓΓ..33..22..22  ΛΛννγγηηθθόό  ΤΤππννζζύύζζηηεεκκαα  ΖΖιιεεθθηηξξννλληηθθήήοο  ΣΣήήξξεεζζεεοο  ΒΒηηββιιίίσσλλ  θθααηη  ΠΠξξσσηηννθθόόιιιισσλλ  

 

Σα βηβιία ηεο ΓΔΒΗ πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην λέν ζχζηεκα ζα ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή θαη ζα ελεκεξψλνληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο. Έηζη, ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζα 

ηεξνχληαη ηα αθφινπζα Βηβιία, επξεηήξηα θαη Πξσηφθνιια: 

 

 Βηβιίν Ζκεδαπψλ εκάησλ.  

 Βηβιίν Αιινδαπψλ εκάησλ.  

 Βηβιίν πιινγηθψλ εκάησλ. 

 Βηβιίν Γηεζλψλ εκάησλ. 

 Βηβιίν Γηεζλψλ εκάησλ εθ κεηαηξνπήο 

 Βηβιίν Κνηλνηηθψλ εκάησλ εθ κεηαηξνπήο 

 Δπξεηήξην Απεηθνλίζεσλ Ζκεδαπψλ εκάησλ.  

 Δπξεηήξην Απεηθνλίζεσλ Αιινδαπψλ εκάησλ.  

 Δπξεηήξην Ζκεδαπψλ εκάησλ.  

 Δπξεηήξην Αιινδαπψλ εκάησλ.  

 Δπξεηήξην Γηεζλψλ εκάησλ. 

 Δπξεηήξην Αξηζκεηηθψλ εκάησλ.  

 Δπξεηήξην Πεξηνδηθψλ. 

 Βηβιίν Κνηλνπνίεζεο Απνθάζεσλ 

 Βηβιίν Κιήζεσλ 

 Βηβιίν Γηθαζίκσλ Ζκεδαπψλ εκάησλ.  

 Βηβιίν Γηθαζίκσλ Αιινδαπψλ εκάησλ. 

 Βηβιίν Γηθαζίκσλ Αιινδαπψλ εκάησλ εθ κεηαηξνπήο. 

 Φάθεινο ήκαηνο.  

 Φάθεινο Αηηήζεσλ Ζκεδαπψλ, Αιινδαπψλ εκάησλ 

 Φάθεινο Αηηήζεσλ Γηεζλψλ εκάησλ.  

 Φάθεινο Αηηήζεσλ Κνηλνηηθψλ εκάησλ.  

 Δκβιήκαηα.  

 Βηβιίν Διέγρνπ.  

 Πξσηφθνιια.  
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 Βηβιίν Γηθαζίκσλ Έλδηθσλ Μέζσλ.  

 Φάθεινο Γηθνγξαθηψλ–ΓΔ-  

 Φάθεινο Πξνζθπγψλ.  

 Βηβιίν Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ.  

 Βηβιίν Γεκνζηεχζεσλ.  

 Αξρείν Απνξξηπηηθψλ Απνθάζεσλ.  

 Αξρείν Γεθηψλ Απνθάζεσλ ΓΔ.  

 Απνθάζεηο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ.  

 Αξρείν Σεπρψλ ΓΔΒΗ.  

 Έθζεκα Γηθαζίκνπ.  

 Πξαθηηθά πλεδξίαζεο ΓΔ 

 Πξαθηηθά Γηάζθεςεο ΓΔ 

 Πξαθηηθά Γεκνζίεπζεο  

 

Σα Βηβιία Ζκεδαπψλ θαη Αιινδαπψλ εκάησλ, Κνηλνηηθψλ θαη Γηεζλψλ εκάησλ ζα είλαη θαη 

πξνζβάζηκα φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελφ ηνπο κεξηθψο θαη απφ ηε δηαδηθηπαθή πχιε ηεο Γ.Δ.Β.Η. 

 

ην λέν ζχζηεκα ζα ηεξνχληαη ειεθηξνληθά θαη δχν βηβιία πνπ δελ ππήξραλ ζην παιηφ ρεηξσλαθηηθφ 

ζχζηεκα, δειαδή ην Βηβιίν Κνηλνπνίεζεο Απνθάζεσλ θαη ην Βηβιίν Κιήζεσλ πξνο ηνλ 

ελδηαθεξφκελν. ηα βηβιία απηά ζα θαηαγξάθνληαη νη θιήζεηο θαη θνηλνπνηήζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη 

νη δηθαζηηθνί επηκειεηέο..  

 

Ζ αλάζεζε θιήζεσλ θαη θνηλνπνηήζεσλ ζηνπο Γηθαζηηθνχο Δπηκειεηέο ζα γίλεηαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα, ελψ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ θάζε επηκειεηή θαη ν αξηζκφο ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη. ε θαζέλα απφ ηα βηβιία θαη πξσηφθνιια ηεο Γηεχζπλζεο ζα έρνπλ 

δηθαίσκα ελεκέξσζεο θαη αλάγλσζεο κφλν νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο Γ.Δ.Β.Η., αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο εξγαζίαο ηνπο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξηαθέο απαηηήζεηο ησλ Βηβιίσλ εκάησλ 

θαη ησλ Πξσηνθφιισλ ηεο Γ.Δ.Β.Η. 

 

 Βηβιίν Ζκεδαπώλ εκάησλ 

Αξηζκφο ήκαηνο 

ήκα 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο 

Ώξα Καηάζεζεο 

Όλνκα  ή Δπσλπκία Γηθαηνχρνπ  

Γηεχζπλζε Καηνηθίαο ή Έδξα Γηθαηνχρνπ  
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Πιεξεμνχζηνο Γηθεγφξνο 

Αληίθιεηνο 

Πξνζδηνξηζκφο ήκαηνο (Απεηθφληζε, Λεθηηθφ, Αξηζκφο, Δγρξσκν, Αζπξφκαπξν, Ζρεηηθφ, 

πιινγηθφ, Σξηζδηάζηαην) 

εκαληηθά Υξψκαηα ήκαηνο (γηα ηα έγρξσκα) 

Κσδηθφο απεηθφληζεο θαηά ζπκθσλία ηεο Βηέλλεο  (γηα ηα απεηθνληζηηθά) 

Λεθηηθφ κέξνο ηεο απεηθφληζεο ήκαηνο (γηα ηα απεηθνληζηηθά) 

Ζκεξνκελία Γηθαζίκνπ Γ.Δ.. 

Πξντφληα  - Τπεξεζίεο 

Κιάζεηο 

Μεηαβνιέο - Αλαλεψζεηο  ήκαηνο 

Έλδηθα Μέζα θαη Απνθάζεηο 

Ζκεξνκελία Καηαρψξεζεο 

Αξ. Παξαβφινπ Γεκφζηνπ Σακείνπ 

Αξ. Απφθαζεο Γ.Δ.. 

Καηαβιεζέληα Σέιε 

Αξηζκφο Γειηίνπ Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο. 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο Γειηίνπ Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο. 

 

- Βηβιίν Αιινδαπώλ εκάησλ 

Αξηζκφο ήκαηνο 

ήκα 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο 

πκβαηηθή Πξνηεξαηφηεηα 

Ζκεξνκελία ζπκβαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 

Αξηζκφο θαηάζεζεο (ζπκβαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο) 

Υψξα (ζπκβαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο) 

Όλνκα  ή Δπσλπκία Γηθαηνχρνπ  

Γηεχζπλζε Καηνηθίαο ή Έδξα Γηθαηνχρνπ  

Πιεξεμνχζηνο Γηθεγφξνο 

Αληίθιεηνο 

Πξνζδηνξηζκφο ήκαηνο (Απεηθφληζε, Λεθηηθφ, Αξηζκφο, Δγρξσκν, Αζπξφκαπξν, Ζρεηηθφ, 

πιινγηθφ, Σξηζδηάζηαην) 

εκαληηθά Υξψκαηα ήκαηνο (γηα ηα έγρξσκα) 

Κσδηθφο απεηθφληζεο θαηά ζπκθσλία ηεο Βηέλλεο  (γηα ηα απεηθνληζηηθά) 

Λεθηηθφ κέξνο ηεο απεηθφληζεο ήκαηνο (γηα ηα απεηθνληζηηθά) 

Ζκεξνκελία Γηθαζίκνπ Γ.Δ.. 
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Πξντφληα  - Τπεξεζίεο 

Κιάζεηο 

Μεηαβνιέο - Αλαλεψζεηο  ήκαηνο 

Έλδηθα Μέζα θαη Απνθάζεηο 

Ζκεξνκελία Καηαρψξεζεο 

Αξ. Παξαβφινπ Γεκφζηνπ Σακείνπ 

Αξ. Απφθαζεο Γ.Δ.. 

Καηαβιεζέληα Σέιε 

Αξηζκφο Γειηίνπ Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο. 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο Γειηίνπ Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο. 

 

- Βηβιίν Γηεζλώλ εκάησλ 

Αξηζκφο ήκαηνο 

ήκα 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο 

πκβαηηθή Πξνηεξαηφηεηα 

Ζκεξνκελία ζπκβαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 

Αξηζκφο θαηάζεζεο (ζπκβαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο) 

Υψξα (ζπκβαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο) 

Όλνκα  ή Δπσλπκία Γηθαηνχρνπ  

Γηεχζπλζε Καηνηθίαο ή Έδξα Γηθαηνχρνπ  

Πιεξεμνχζηνο Γηθεγφξνο 

Αληίθιεηνο 

Πξνζδηνξηζκφο ήκαηνο (Απεηθφληζε, Λεθηηθφ, Αξηζκφο, Δγρξσκν, Αζπξφκαπξν, Ζρεηηθφ, 

πιινγηθφ, Σξηζδηάζηαην) 

εκαληηθά Υξψκαηα ήκαηνο (γηα ηα έγρξσκα) 

Κσδηθφο απεηθφληζεο θαηά ζπκθσλία ηεο Βηέλλεο  (γηα ηα απεηθνληζηηθά) 

Λεθηηθφ κέξνο ηεο απεηθφληζεο ήκαηνο (γηα ηα απεηθνληζηηθά) 

Ζκεξνκελία Γηθαζίκνπ Γ.Δ.. 

Πξντφληα  - Τπεξεζίεο 

Κιάζεηο 

Μεηαβνιέο - Αλαλεψζεηο  ήκαηνο 

Έλδηθα Μέζα θαη Απνθάζεηο 

Ζκεξνκελία Καηαρψξεζεο 

Αξ. Παξαβφινπ Γεκφζηνπ Σακείνπ 

Αξ. Απφθαζεο Γ.Δ.. 

Καηαβιεζέληα Σέιε 
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Αξηζκφο Γειηίνπ Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο. 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο Γειηίνπ Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο. 

 

- Βηβιίν πιινγηθώλ 

Αξηζκφο ήκαηνο 

ήκα 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο 

πκβαηηθή Πξνηεξαηφηεηα 

Ζκεξνκελία ζπκβαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 

Αξηζκφο θαηάζεζεο (ζπκβαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο) 

Υψξα (ζπκβαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο) 

Όλνκα  ή Δπσλπκία Γηθαηνχρνπ  

Γηεχζπλζε Καηνηθίαο ή Έδξα Γηθαηνχρνπ  

Πιεξεμνχζηνο Γηθεγφξνο 

Αληίθιεηνο 

Πξνζδηνξηζκφο ήκαηνο (Απεηθφληζε, Λεθηηθφ, Αξηζκφο, Δγρξσκν, Αζπξφκαπξν, Ζρεηηθφ, 

πιινγηθφ, Σξηζδηάζηαην) 

εκαληηθά Υξψκαηα ήκαηνο (γηα ηα έγρξσκα) 

Κσδηθφο απεηθφληζεο θαηά ζπκθσλία ηεο Βηέλλεο  (γηα ηα απεηθνληζηηθά) 

Λεθηηθφ κέξνο ηεο απεηθφληζεο ήκαηνο (γηα ηα απεηθνληζηηθά) 

Ζκεξνκελία Γηθαζίκνπ Γ.Δ.. 

Πξντφληα  - Τπεξεζίεο 

Κιάζεηο 

Μεηαβνιέο - Αλαλεψζεηο  ήκαηνο 

Έλδηθα Μέζα θαη Απνθάζεηο 

Ζκεξνκελία Καηαρψξεζεο 

Αξ. Παξαβφινπ Γεκφζηνπ Σακείνπ 

Αξ. Απφθαζεο Γ.Δ.. 

Καηαβιεζέληα Σέιε 

Αξηζκφο Γειηίνπ Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο. 

Ζκεξνκελία Έθδνζεο Γειηίνπ Δκπνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο. 

 

- Βηβιίν εθ κεηαηξνπήο θνηλνηηθώλ ζε εζληθά 

φκνηα κε ηα πξνεγνχκελα 

- Βηβιίν εθ κεηαηξνπήο δηεζλώλ ζε εζληθά 

φκνηα κε ηα πξνεγνχκελα 

- Δπξεηήξηα 
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Απνηεινχλ ζηνηρείν επεμεξγαζίαο ησλ Βηβιίσλ 

 

- Βηβιίν Διέγρνπ 

Αξ. Διεγρφκελνπ ήκαηνο 

Αξ. Δπξεζέληνο ήκαηνο 

ήκα 

Κιάζεηο 

Ζκεδαπφ / Αιινδαπφ 

Γηθαηνχρνο 

Έλδηθα Μέζα 

- Βηβιίν Γηθαζίκσλ 

Ζκεξνκελία Γηθαζίκνπ 

Ζκέξα Γηθαζίκνπ 

Ώξα Γηθαζίκνπ 

Αχμσλ Αξηζκφο 

Αξηζκφο ήκαηνο 

Αιινδαπφ / Ζκεδαπφ ήκα 

Ζκεξνκελία Δπηδφζεσο Κιήζεσο 

Αξηζκφο ζπλδηθαζηέαο παξεκβάζεσο ή ηξηηαλαθνπήο θηι. 

Αλαβνιέο 

Παξαηεξήζεηο 

 

 

- Βηβιίν Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ 

Αξηζκφο Σαπηφηεηαο 

Όλνκα Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηή 

Αξηζκφο Αλεηιεκκέλσλ Τπνρξεψζεσλ 

 

- Βηβιίν Γεκνζηεύζεσλ 

Αχμσλ Αξηζκφο (αξηζκφο απφθαζεο) 

Αξηζκφο ήκαηνο 

Ζκεξνκελία Γηθαζίκνπ 

Απφθαζε 

- Πξσηόθνιια 

- Γεληθό Πξσηόθνιιν 

Αχμσλ Αξηζκφο 

Αξηζκφο ήκαηνο 
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Ζκεξνκελία 

Απνζηνιέαο  

Θέκα 

Αξκφδηα Τπεξεζία 

Θέζε 

Ζκεξνκελία 

Απνδέθηεο 

Ζκεξνκελία Γηεθπεξαίσζεο 

- Πξσηόθνιιν Διιεληθώλ Αηηήζεσλ Κνηλνηηθώλ εκάησλ 

Αχμσλ Αξηζκφο 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο 

Απνζηνιέαο 

Θέκα 

- Πξσηόθνιιν Αηηήζεσλ Μεηαηξνπήο Γηεζλνύο ήκαηνο ζε Δζληθό 

Αξ. Αίηεζεο 

Αξ. Δζληθνχ ήκαηνο 

Ζκεξνκελία 

- Πξσηόθνιιν Αηηήζεσλ Δδαθηθήο Δπέθηαζεο Γηεζλνύο ήκαηνο κε ρώξα πξνέιεπζεο 

ηελ Διιάδα 

Αξ. Αίηεζεο 

Αξ. Δζληθνχ ήκαηνο 

Ζκεξνκελία 

 

- Πξσηόθνιιν Πξνζθπγώλ 

Αχμσλ Αξηζκφο 

Ζκεξνκελία 

Πξνζθεχγσλ 

Τπεχζπλε αξρή (φπνπ γίλεηαη ε πξνζθπγή) 

Αξρή Έθδνζεο Πξνζβιεζείζαο Απφθαζεο 

Αξηζκφο Απφθαζεο 

Έηνο Έθδνζεο Απφθαζεο 

Αξηζκφο Πξνζβιεζέληνο ήκαηνο 

Ολνκαηεπψλπκν Καηαζέηε 

Σειέθσλν Καηαζέηε 

Καηαβιεζέληα ηέιε 
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- Πξσηόθνιιν Σξηηαλαθνπώλ 

Αχμσλ Αξηζκφο 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο  

Δπσλπκία Δηαηξείαο Καηαζέηε 

Ολνκαηεπψλπκν Πιεξεμνχζηνπ Γηθεγφξνπ 

Αξηζκφο ήκαηνο 

Γηθαηνχρνο Πξνζβαιιφκελνπ ήκαηνο 

Τπεχζπλε αξρή (Γ.Δ.. ή Γ.Γ.) 

Ζκεξνκελία Γηθαζίκνπ Γ.Δ.. 

Παξαηεξήζεηο 

Καηαβιεζέληα ηέιε 

 

- Πξσηόθνιιν Αηηήζεσλ Γηαγξαθήο  

Αχμσλ Αξηζκφο 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο  

Δπσλπκία Δηαηξείαο Καηαζέηε 

Ολνκαηεπψλπκν Πιεξεμνχζηνπ Γηθεγφξνπ 

Αξηζκφο ήκαηνο 

Γηθαηνχρνο Πξνζβαιιφκελνπ ήκαηνο 

Τπεχζπλε αξρή (Γ.Δ.. ή Γ.Γ.) 

Ζκεξνκελία Γηθαζίκνπ Γ.Δ.. 

Παξαηεξήζεηο 

Καηαβιεζέληα ηέιε 

 

- Πξσηόθνιιν Παξεκβάζεσλ 

Αχμσλ Αξηζκφο 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο  

Δπσλπκία  Καηαζέηε (εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν) 

Ολνκαηεπψλπκν Πιεξεμνχζηνπ Γηθεγφξνπ 

Αξηζκφο ήκαηνο 

Θέκα Παξέκβαζεο 

Γηθαηνχρνο Πξνζβαιιφκελνπ ήκαηνο 

Τπεχζπλε αξρή (Γ.Δ.. ή Γ.Γ.) 

Ζκεξνκελία Γηθαζίκνπ Γ.Δ.. 

Παξαηεξήζεηο 

Καηαβιεζέληα ηέιε 
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- Πξσηόθνιιν Παξαρσξήζεσο Αδείαο Υξήζεσο 

Αχμσλ Αξηζκφο 

Δπσλπκία Δηαηξείαο ζηελ νπνία δίλεηαη ε άδεηα ρξήζεσο 

Έδξα Δηαηξείαο 

Αξηζκφο ήκαηνο 

Ζκεξνκελία Καηάζεζεο 

Ολνκαηεπψλπκν Πιεξεμνπζίνπ Γηθεγφξνπ 

Παξαηεξήζεηο 

Καηαβιεζέληα ηέιε 

 

 

- Βηβιίν Κνηλνπνίεζεο Απνθάζεσλ 

Αξηζκφο Απφθαζεο 

Αξηζκφο ήκαηνο 

Δίδνο Απφθαζεο (απνξξηπηηθή ή κεξηθψο δεθηή) 

Ζκεξνκελία Αλάζεζεο ζηνλ Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή 

Γηθαζηηθφο Δπηκειεηήο 

Ζκεξνκελία Δπίδνζεο 

Ζκεξνκελία Δπηζηξνθήο Δπηδνηεξίνπ 

 

- Βηβιίν Κιήζεσλ 

Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ Έλδηθνπ Μέζνπ 

Ζκεξνκελία Καηαζέζεσο Γηθνγξάθνπ 

Αξηζκφο Πξνζβαιιφκελνπ ήκαηνο 

Ζκεξνκελία Αλάζεζεο ζηνλ Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή 

Γηθαζηηθφο Δπηκειεηήο 

Ζκεξνκελία Δπίδνζεο 

Ζκεξνκελία Δπηζηξνθήο Δπηδνηεξίνπ 

 

ΓΓ..33..22..33  ΛΛννγγηηθθόό  ΤΤππννζζύύζζηηεεκκαα  ΠΠααξξααθθννιιννύύζζεεζζεεοο  ΓΓηηθθααζζίίκκσσλλ    

 

ρεηηθά κε ηελ Παξαθνινχζεζε Γηθαζίκσλ νη παξαθάησ ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο είλαη νη 

ειάρηζηεο απαηηνχκελεο: 

 Ζιεθηξνληθφο Καζνξηζκφο Γηθαζίκσλ θαη επίδνζε θιήζεσλ. 

 Δίδνο αηηήζεσο θαη ελδίθσλ κέζσλ. 

 Ζιεθηξνληθή ζχληαμε εθζέκαηνο δηθαζίκνπ. 

 Ζιεθηξνληθφ βηβιίν δηθαζίκσλ. 
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 Αξρεηνζέηεζε έλδηθσλ κέζσλ θαη άιισλ αηηήζεσλ. 

 πζρέηηζε ησλ ππνζέζεσλ ΓΔ κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ ΓΓ 

 πζρέηηζε ησλ ακεηάθιεησλ  απνθάζεσλ ηνπ ηΔ. κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο ΓΔ 

 Ννκνινγία ΓΔ. 

 Ζιεθηξνληθφ Βηβιίν Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ, δηαζεζηκφηεηα, ηζηνξηθφ, έιεγρνο ρξφλνπ. 

 πγθέληξσζε εγγξάθσλ πξνο δηθαζηήξηα θαη απηφκαηε έθδνζε θαη ζπγθξφηεζε θαθέινπ. 

 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί θαη κηα εθαξκνγή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δθζέκαηνο Γηθαζίκνπ κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζα ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία απφ ην Βηβιίν Γηθαζίκσλ, 

ζρεηηθά κε ηα ζήκαηα πνπ έρνπλ νξηζηεί πξνο εθδίθαζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηθάζηκν Γ.Δ.., ελψ ζα 

επηηξέπεη θαη ηελ εθηχπσζε ηνπ εθζέκαηνο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα αληίγξαθα. 

  

ΓΓ..33..22..44    ΛΛννγγηηθθόό  ΤΤππννζζύύζζηηεεκκαα  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεεοο  ΠΠεεξξηηεερρννκκέέλλννππ,,  ΔΔγγγγξξάάθθσσλλ  θθααηη  ΡΡννώώλλ  ΔΔξξγγααζζίίααοο  

 

Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Β.Η. ελφο εξγαιείνπ πνπ λα δεκηνπξγεί, λα 

δηνξζψλεη, λα ιακβάλεη θαη λα δεκνζηεχεη κηα πνηθηιία ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο (φπσο θείκελα, 

εηθφλεο, αξρεία ήρνπ θιπ) ελψ παξάιιεια λα θαηεπζχλεηαη απφ έλα ζχλνιν νδεγηψλ, θαλφλσλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη ξνήο πιεξνθνξηψλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε εγθπξφηεηα ηεο 

ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο. 

Μέζα απφ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content Management System ή CMS) ην 

πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Β.Η., ζα κπνξεί λα εληνπίζεη ζρεηηθφ πεξηερφκελν κε ηελ αλαδήηεζε ιέμεσλ 

θιεηδηψλ, φλνκα ζπγγξαθέα, εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, θαζψο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά κέζσ εηδηθά 

ζρεδηαζκέλσλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Παξάιιεια κε ηελ επθνιία απηή, ζα πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Β.Η. λα ζπλεηζθέξνπλ πεξηερφκελν κέζσ ελφο απινχ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο 

δηεπαθήο (GUI ή Graphical User Interface) θαζψο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ην πεξηερφκελν ζε φιν ηνλ 

θχθιν δσήο ηνπ, απφ ηε δεκηνπξγία σο ηε δεκνζίεπζε ή θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. 

Βαζηθφ ζηφρν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ απνηειεί ε ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

Γ.Δ.Β.Η. φπσο απηέο ηεο πξσηνθφιιεζεο, ηεο ςεθηνπνίεζεο, ηεο δηαθίλεζεο, θαη ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ 

εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εξγαζηψλ θαη βεκάησλ ρεηξηζκνχ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε 

ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί 

ηελ Κεληξηθνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ θαη λα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο εθαξκνγέο ηνπ ΟΠ κεηξψν 

Δκπνξηθψλ εκάησλ (πέξα απφ ηα ππνζπζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ), εηδηθά εθείλεο πνπ 

αθνξνχλ ηηο πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο ζε επίπεδν ςεθηνπνίεζεο, απνζήθεπζεο, ραξαθηεξηζκνχ & 

δηαθίλεζεο εγγξάθσλ. Απηφ ζα είλαη εθηθηφ κέζσ ηεο Κεληξηθνπνηεκέλεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ε νπνία 

βαζίδεηαη ζε κία ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ φπνπ θαηαρσξείηαη φιε ε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πνπ 
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αθνξά ηα ίδηα ηα δηαθηλνχκελα έγγξαθα (πεξηερφκελν, κεηαδεδνκέλα, δείθηεο πεξηερνκέλνπ, ξνέο 

εξγαζηψλ θ.α). 

 

Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθέο ζπληζηψζεο: 

• ηνπο Content Editors: Οη Δπεμεξγαζηέο Πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ην είδνο, ηνλ ηξφπν, 

ηε κνξθή θαη ην κέξνο δεκνζίεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

• ηνπο Content Publishers: Οη ρξήζηεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη 

γηα ηνλ πεξαηηέξσ έιεγρν θαη ζπληήξεζε ηνπ. 

•θαη ηνπο Content Authors: Οη ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ δεκηνπξγψληαο πεξηερφκελν. 

 

Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζε κε εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθά 

ρξήζηεο λα δεκνζηεχνπλ γξήγνξα θαη εχθνια πεξηερφκελν. 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο θαη απφδνζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δηθαησκάησλ ζηνπο δηάθνξνπο ρξήζηεο 

Γεληθά ζα πξέπεη λα παξέρεη: 

 Παξνπζίαζε απιψλ ζειίδσλ κε ζηαηηθφ πεξηερφκελν γηα θαλνληθή παξνπζίαζε. 

 Παξνπζίαζε ζχλζεησλ ζειίδσλ κε ζπγθεθξηκέλε δηαξξχζκηζε (template). 

 Παξνρή δπλακηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ κε δπλαηφηεηα 

αιιαγήο ζε πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Γξήγνξε ελεκέξσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 Δλεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ νπνπδήπνηε.  

 Να κελ απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο ζε φια ηα επίπεδα ησλ ρξεζηψλ. 

 Δμαζθάιηζε ζπλερνχο πξφζβαζεο ζε βνεζεηηθά εγρεηξίδηα (online manuals). 

 Παξνρή πξφζβαζεο ζε γεληθά έγγξαθα π.ρ. Νφκνη, Γηαηάγκαηα, Απνθάζεηο θιπ. 

 πκπιήξσζε εληχπσλ απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηψλ κε βάζε θαζνξηζκέλεο ξνέο εξγαζίαο. 

 Σαπηφρξνλε ελεκέξσζε απφ πνιινχο ρξήζηεο θαη δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο  

 Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εκθάληζή ηνπ. 

 Παξαθνινχζεζε δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ θεηκέλσλ (document version control). 

 Παξνπζίαζε κεγάινπ ζπλνιηθά αξηζκνχ ζειίδσλ κε πιεξνθνξίεο γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

ρξεζηψλ (εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ). 

 Δθηελήο δηαζχλδεζε (linking) κε άιιεο ζειίδεο πιεξνθνξηψλ. 

 Όιν ην πεξηερφκελν λα θαηαρσξείηαη ζηελ/ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηηο νπνίεο κπνξνχκε πην 

εχθνια θαη γξήγνξα λα ηηο πξνζηαηεχζνπκε ηεξψληαο αληίγξαθα αζθαιείαο. 
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Ζ Μειέηε εθαξκνγήο ζα απνηππψζεη ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ηεο επηδεηνχκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

ηνλ νξγαλσηηθφ θαη δηαδηθαζηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ. Δηδηθφηεξα 

ε εηζαγσγή ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ αλάγεηαη ζε έλα έξγν νξγάλσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο Γ.Δ.Β.Η.  θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζήο ηνπ θαη ηεο νξγάλσζεο 

πνπ ζα ην ππνζηεξίμεη. Βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε κειέηε εθαξκνγήο 

απφ δηαδηθαζηηθήο θαη νξγαλσηηθήο πιεπξάο είλαη ηα εμήο: 

• Καζνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ην νπνίν ζα είλαη δηαρεηξίζηκν απφ ην ζχζηεκα CMS. 

• Οξγάλσζε θαη θαζνξηζκφο δνκήο ηνπ δηαζέζηκνπ πεξηερνκέλνπ. 

• Καηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε κεζφδνπο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εχθνιε αλεχξεζε θαη 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. 

• Πξνζδηνξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ 

ξφισλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ζην ζχζηεκα CMS (δεκηνπξγνί, ειεγθηέο, αλαγλψζηεο, ηδηνθηήηεο, 

δηαρεηξηζηέο θ.ιπ.). 

• Καζνξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ ζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο 

πεξηερφκελν κε βάζε ηνπο ξφινπο πνπ δηαζέηνπλ. 

• Αλαιπηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ξνψλ εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ φπσο: 

o Ζιεθηξνληθή δξνκνιφγεζε ησλ εγγξάθσλ εληφο ηεο Γηεχζπλζεο. 

o Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα DTP γηα ηε πξνεηνηκαζία ησλ δειηίσλ ΓΔΒΗ. 

o Ζιεθηξνληθή έθδνζε βεβαηψζεσλ θαη αληηγξάθσλ. 

o Ζιεθηξνληθή παξαθνινχζεζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ. 

• Πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληήξεζεο θαη αλαλέσζεο πεξηερνκέλνπ. 

• ρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ. 

 

Δπηπιένλ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κε εληαίν ηξφπν ηελ 

Κεληξηθνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ θαη λα αιιεινεπηδξά κε φιεο ηηο άιιεο εθαξκνγέο ηνπ ΟΠ 

(πέξα απφ ηα ππνζπζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ), εηδηθά εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο ζε επίπεδν ςεθηνπνίεζεο, απνζήθεπζεο, ραξαθηεξηζκνχ & δηαθίλεζεο 

εγγξάθσλ. Απηφ ζα είλαη εθηθηφ κέζσ ηεο Κεληξηθνπνηεκέλεο Βάζεο Γεδνκέλσλ φπνπ θαηαρσξείηαη 

φιε ε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηα ίδηα ηα δηαθηλνχκελα έγγξαθα (πεξηερφκελν, 

κεηαδεδνκέλα, δείθηεο πεξηερνκέλνπ, ξνέο εξγαζηψλ θ.α). 

 

Οη εθαξκνγέο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα CMS, 

δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ, θαη 

ζπλεπψο δηαθξίλεηαη ε ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο απφ απηή ησλ 

εξγαζηψλ ρεηξηζκνχ ησλ εγγξάθσλ. 
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 Λεηηνπξγία Γξακκαηεηαθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ 

o Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Πξσηνθφιινπ,  

o Δθαξκνγή  Φεθηνπνίεζεο Δγγξάθσλ, ε ςεθηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ πεξηιακβάλεη ηε 

ζάξσζε ησλ εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ (κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ) θαη ηε ζάξσζε 

ή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηε πιεθηξνιφγεζε ησλ εμεξρφκελσλ. 

 Λεηηνπξγία Υεηξηζκνύ Δγγξάθσλ 

  θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη 

αλάζεζεο εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηειηθήο ηαμηλφκεζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ εγγξάθσλ.  Οη 

εξγαζίεο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ πξνζσπηθφ πνπ πξνΐζηαηαη ζε θάζε νξγαλσηηθή 

κνλάδα θαη απφ ηνπο ρεηξηζηέο ησλ ζεκάησλ αληίζηνηρα. 

  Δηδηθφηεξα, νη εθαξκνγέο πνπ δηαθξίλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα πεξηιακβάλνπλ: 

o Δθαξκνγή  Αλάζεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Δξγαζηψλ,  

o Δθαξκνγή  Αλαδήηεζεο θαη Σαμηλφκεζεο Δγγξάθσλ 

 

Ο Aλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη άδεηεο απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ πνπ λα πεξηιακβάλνπλ παθέηα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ινγηζηηθψλ θχιισλ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ειεθηξνληθήο 

αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ θ.ιπ. θαη ηα νπνία ζα αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ. Με ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ ζα γίλεηαη ε έθδνζε βεβαηψζεσλ θαη 

αληηγξάθσλ θαη γεληθά ε δηεθπεξαίσζε πνιιψλ αηηήζεσλ ηνπ θνηλνχ. 

 

ην λέν ζχζηεκα ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο αίηεζεο θαηαρψξεζεο εζληθνχ 

ζήκαηνο κέζσ θαη ηεο δηθηπαθήο πχιεο.  

Θα ππάξρεη επίζεο έλα ζχζηεκα επηηξαπέδησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ (Desk Top Publishing), ην 

νπνίν ζα επηηξέςεη ηελ πξνεηνηκαζία θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο κνξθήο ησλ εθδφζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν θαη ην νπνίν ζα αληιεί πεξηερφκελν απφ ηελ 

Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

  

  

ΓΓ..33..22..55    ΛΛννγγηηθθόό  ΤΤππννζζύύζζηηεεκκαα  ηηααηηηηζζηηηηθθώώλλ  ηηννηηρρεείίσσλλ  

 

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη απηνκαηνπνηεκέλε έθδνζε ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ WIPO θαη ηελ έθδνζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ πεξηνδηθνχ ηεο Γ.Δ.Β.Η.  

 

πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα παξέρνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην πιήζνο ησλ αηηήζεσλ θαηαρψξεζεο 

εζληθψλ ζεκάησλ (εκεδαπψλ, αιινδαπψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπο), γηα ην πιήζνο ησλ αηηήζεσλ 
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θαηαρψξεζεο θνηλνηηθψλ ζεκάησλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε ΓΔΒΗ, θαζψο θαη γηα ην πιήζνο ησλ 

αηηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηεζλή ζήκαηα αλά έηνο ή ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα παξέρνληαη ηα αλάινγα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην πιήζνο ησλ θαηαρσξήζεσλ εζληθψλ 

ζεκάησλ. 

Ηδηαίηεξα γηα ηα αιινδαπά, δηεζλή θαη εθ κεηαηξνπήο θνηλνηηθά ζήκαηα , ε ΓΔΒΗ πξέπεη λα γλσξίδεη 

ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη αλά ρψξα πξνέιεπζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηηο αληίζηνηρεο θαηαρσξήζεηο αλά 

ρψξα θαη ζπλνιηθά. Σν ίδην πξέπεη λα γίλεηαη γηα ην πιήζνο ησλ αηηήζεσλ δηεθδίθεζεο 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ γίλεη θαη πνπ ηειηθά θαηαρσξήζεθαλ. Αθφκε, γηα ηα αιινδαπά ζήκαηα ζα 

ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην πιήζνο ησλ αηηήζεσλ αλά ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ θαηαζέηε θαη αλά θιάζε 

πνπ ζα ηζρχεη ην ζήκα. Όια ηα παξαπάλσ ζα δίλνληαη μερσξηζηά γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Όζνλ 

αθνξά ηηο παξαρσξήζεηο αδεηψλ ρξήζεσο λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλά 

ζήκα, δηθαηνχρν θαη σο πξνο φλ ε παξαρψξεζε. Δπίζεο αλά έηνο ζα δίλεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

θαηαρσξήζεσλ ζε ηζρχ. 

 

ΓΓ..33..22..66    ΛΛννγγηηθθόό  ΤΤππννζζύύζζηηεεκκαα  ΚΚααηηάάξξηηηηζζεεοο    ΠΠξξννϋϋππννιιννγγηηζζκκννύύ  ηηεεοο  ΓΓ..ΔΔ..ΒΒ..ΗΗ  

 

πιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ νηθνλνκηθήο θχζεσο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Γ.Δ.Β.Η.  ην λέν ζχζηεκα ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ζα ζπιιέγεη θαη ζα επεμεξγάδεηαη ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

ΓΔΒΗ. 

o Γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζα ιακβάλνληαη ππ‟ φςε ηα έζνδα ηεο ΓΔΒΗ απφ: 

o Αηηήζεηο θαηαρψξεζεο εζληθψλ ζεκάησλ 

o Αηηήζεηο θαηαρψξεζεο δηεζλψλ ζεκάησλ κε ρψξα πξνέιεπζεο ηελ Διιάδα θαη κε ρψξα 

πξννξηζκνχ ηελ Διιάδα. 

o Αηηήζεηο θαηαρψξεζεο δηεζλψλ/θνηλνηηθψλ ζεκάησλ εθ κεηαηξνπήο ζε εζληθά. 

o Αλαλεψζεηο ζεκάησλ 

o Δθπξφζεζκεο αλαλεψζεηο ζεκάησλ 

o Μεηαβηβάζεηο ζεκάησλ 

o Πεξηνξηζκνχο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ επί  ζεκάησλ 

o Λνηπέο κεηαβνιέο ζεκάησλ 

o Έλδηθα κέζα 

o Έθδνζε αληηγξάθσλ 

 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκαλζεί ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε θαηάζεζεο αίηεζεο 

θαηαρψξεζεο εζληθνχ ζήκαηνο, αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε αλαλέσζεο εζληθνχ ζήκαηνο, ην πνζφ πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζηε ΓΔΒΗ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ θιάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ην 
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ζήκα. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα αίηεζε αλαλέσζεο θαηαηίζεηαη εθπξφζεζκα, ππάξρεη 

θάπνηα πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ζήκαηνο. 

Δθηφο απφ ηα έζνδα πνπ αλαθέξζεθαλ, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο ζα 

πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη ηα έζνδα απφ ην OHIM γηα ηνλ έιεγρν ησλ εζληθψλ ζεκάησλ πνπ 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε θνηλνηηθά , αιιά θαη ηα έζνδα πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνλ WIPO θαη 

αθνξνχλ δηεζλή ζήκαηα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα έζνδα δελ ζα πξνθχπηνπλ απφ ππνινγηζκνχο 

ζηνηρείσλ, αιιά ζα εηζάγνληαη άκεζα απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη ηα έμνδα ηεο Γ.Δ.Β.Η.πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θνηλνπνηήζεηο 

απνξξηπηηθψλ θαη κεξηθψο δεθηψλ απνθάζεσλ Γ.Δ.., αιιά θαη ηηο θιήζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ 

ζεκάησλ θαηά ησλ νπνίσλ έρεη αζθεζεί θάπνην έλδηθν κέζν θαη ζα εηζάγνληαη άκεζα απφ ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο. 

 

Ζ εθαξκνγή θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Β.Η. ζα πξέπεη λα αιιειεπηδξάεη κε ηελ 

εθαξκνγή ιήςεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ νηθνλνκηθήο θχζεσο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςε νη δηαθπκάλζεηο θαη κεηαβνιέο ηνπ πιεξσηένπ πνζνχ 

θάζε αίηεζεο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

πνπ αλαθέξζεθαλ. 

ηελ εθαξκνγή θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ ζα έρνπλ πξφζβαζε κφλνλ νη εμνπζηνδνηεκέλνη 

ππάιιεινη ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ θαη Παξαδνρήο εκάησλ ηεο Γ.Δ.Β.Η., νη νπνίνη ζα αζρνινχληαη κε 

ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Δ.Β.Η. 

  

ΓΓ..33..22..77    ΛΛννγγηηθθόό  ΤΤππννζζύύζζηηεεκκαα  ΑΑζζθθάάιιεεηηααοο    ηηννππ  ΟΟ..ΠΠ..  

 

Οη απμεκέλεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο επαίζζεηεο θχζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ην ζχζηεκα δηαρεηξίδεηαη νδεγνχλ ζηελ αζθαιή εθηίκεζε φηη ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ζρεηηθή κειέηε 

επηθηλδπλφηεηαο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα πςειέο 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη, εηδηθφηεξα, απαηηήζεηο ρξήζεο ηζρπξψλ κεραληζκψλ 

ηαπηνπνίεζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο ρξεζηψλ θαζψο θαη απαίηεζε πινπνίεζεο ππεξεζίαο αδπλακίαο 

απνπνίεζεο πξνέιεπζεο θαη, ελδερνκέλσο, παξαιαβήο. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο ελζσκάησζεο ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο γηα 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ Μειέηε Δθαξκνγήο 

Σν ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε φια ηα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο θαη ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ. 

Βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο ζα είλαη ν έιεγρνο πξφζβαζεο, ε ππνζηήξημε ςεθηαθήο ππνγξαθήο, ε 

ιεηηνπξγία θξππηνγξάθεζεο, ε ρξνλνζήκαλζε δεδνκέλσλ θαη εηζαγσγψλ. Δπηπιένλ ε πξνζθεξφκελε 

ιχζε πξνθαλψο θαη ππνζηεξίδεη επεθηαζηκφηεηα θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα.  
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Ζ πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ππνζχζηεκα ζα επηηξέπεηαη κφλν ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα επηθνξηηζηνχλ κε ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δίλαη απαξαίηεην λα νξηζηεί ν ξφινο ηνπ ππεπζχλνπ αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ππεχζπλνη γηα επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο. 

 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνζπζηήκαηνο πξνυπνζέηνπλ: 

 ηνλ θαζνξηζκφ πνιηηηθήο αζθάιεηαο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο θαη 

ειεθηξνληθνχ ειέγρνπ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ. 

 ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ δνκψλ γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 ηελ απφδνζε δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηηο δηαδηθαζίεο 

 

Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο είλαη ζθφπηκν λα ελζσκαησζνχλ ζηηο ππφ αλάπηπμε εθαξκνγέο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ αξρή, νχησο ψζηε λα απνθεπρζνχλ ελδερφκελεο δπζιεηηνπξγίεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζπρλά πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο πξφζζεζεο ηέηνησλ ππεξεζηψλ ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εθ ησλ πζηέξσλ. Γεκηνπξγείηαη, ινηπφλ, ε απαίηεζε γηα εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα πινπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά 

κε ρξήζε θξππηνγξαθηθψλ ηερληθψλ.  

 

Δηδηθφηεξα, πξνδηαγξάθεηαη ε αλάγθε ελζσκάησζεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ππεξεζηψλ 

ππνδνκήο δεκφζηνπ θιεηδηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα θαη‟ ειάρηζηνλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έθδνζε θαη δηαρείξηζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε δεπγψλ δεκφζηνπ-

ηδησηηθνχ θιεηδηνχ γηα απζεληηθνπνίεζε θαη ςεθηαθή ππνγξαθή θαη ησλ ζρεηηθψλ κ‟ απηέο 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ (πρ. ππεξεζία επξεηεξίνπ).  

Πξνο ην ζθνπφ απηφ, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο φιν ηνλ 

απαηηνχκελν εμνπιηζκφ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο, 

θαζψο επίζεο θαη λα έρνπλ κειεηήζεη, ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη ηηο εθαξκνγέο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηξφπν ηέηνην πνπ λα επηηξέπεη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ ζην κέιινλ, ρσξίο ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο θψδηθα.    

 

Δηδηθφηεξα, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο δεκφζηνπ θιεηδηνχ ζα επηηξέπεη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο 

Γ.Δ.Β.Η. λα δηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνλ πιένλ απνδνηηθφ θαη αζθαιή 

ηξφπν. Σν επίπεδν αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη απηφ πνπ πξνζθέξεη ε παξνχζα ππνδνκή 

δηθηχνπ δεδνκέλσλ LAN ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, φπνπ κφλνλ ε δηαζχλδεζε θαη 

πξφζβαζε κεηαμχ ρξεζηψλ δηθηχνπ κπνξεί λα δηαζθαιηζζεί. 

ε φια ηα ζηάδηα κεηαθνξάο ή αλάγλσζεο, ε πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα είλαη θξππηνγξαθεκέλε θαη ε 

ηαπηφηεηα απνζηνιέα θαη παξαιήπηε ζα πξέπεη λα έρεη επαιεζεπζεί. 
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ΓΓ..33..22..88  ΓΓηηααδδηηθθηηππααθθήή  ΠΠύύιιεε  ((PPoorrttaall))  

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε άξηηα ιεηηνπξγία ελφο λένπ portal ην νπνίν ζρεδηάδεηαη, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε 

κηα πιήξε κειέηε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαγθψλ θαη ιχζεσλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ. Δηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνηείλνληαη (Ζιεθηξνληθή Καηάζεζε Δκπνξηθνχ 

ήκαηνο), ηφηε ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί κηα πιήξεο θαη ηεθκεξησκέλε κειέηε πνπ λα πεξηέρεη θαη 

ηα ζηνηρεία αζθαιείαο πνπ πξνδηαγξάθζεθαλ παξαπάλσ. Γειαδή ε κειέηε απηή ζα πξέπεη λα 

αλαδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξεί λα γίλεηαη ειεθηξνληθά ε αίηεζε θαηάζεζεο ελφο λένπ 

ζήκαηνο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ θαηνρπξψλεηαη ζηε βάζε ε πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζέηε, ν ρξφλνο 

θαηάζεζεο, ε θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ παξαβφινπ θιπ. 

 

Ζ ζρεδίαζε ησλ templates πάλσ ζηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ηνπ portal 

είλαη ην ακέζσο επφκελν ζηάδην. Δίλαη νπζηαζηηθά ηα πξνζρέδηα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ 

ηελ ηειηθή κνξθή ηεο δνκήο αιιά θαη ηεο εηθαζηηθήο κνξθήο ηνπ portal. Θα θαηαζθεπαζηνχλ 

ηζηνζειίδεο νη νπνίεο ζα είλαη εηθαζηηθά θαη πξνγξακκαηηζηηθά εληαίεο θαη έηνηκεο λα δερζνχλ ην 

πιηθφ πνπ ζα ζέιεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ λα πξνβιεζεί.  

 

ην βαζηθφ θνξκφ ηνπ portal ζα ππάξρεη εληαγκέλε κηα κεραλή αλαδήηεζεο, ε νπνία ζα εμππεξεηεί 

ηνλ ρξήζηε γηα λα βξίζθεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζήκαηα πνπ αλαδεηά κέζα ζην portal Ζ κεραλή 

απηή ζα ηνλ εμππεξεηεί ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο γλσξίδεη ζηνηρεία ελφο ζήκαηνο ην νπνίν 

αλαδεηά, κε ηε ρξήζε ηνπ search box (θνπηηνχ αλαδήηεζεο) λα είλαη ζε ζέζε λα ην βξεη άκεζα. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε αλαδήηεζε θαζψο θαη ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχπηεη είλαη 

θαζνξηζκέλν απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ επξσπατθψλ γξαθείσλ ζεκάησλ. 

 

Δπίζεο νη επηζθέπηεο ζα κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη κέζσ θάπνηαο αίηεζεο ζηελ αληίζηνηρε ιίζηα 

απνζηνιήο καδηθψλ κελπκάησλ πνπ ζα ηνπο ελδηαθέξεη. ηελ αίηεζε απηή ππνρξεσηηθφ ζα είλαη ην e 

– mail ηνπ ρξήζηε θαη ην φλνκα ηνπ. Έπεηηα φηαλ ε Γ.Δ.Β.Η. έρεη θάπνηα είδεζε ή ζέιεη λα 

αλαθνηλψζεη θάηη πξνο ηνπο εγγεγξακκέλνπο, ην κφλν πνπ ζα έρεη λα θάλεη είλαη λα επηιέγεη ηελ ιίζηα 

(mailing list) ή ηηο ιίζηεο πνπ επηζπκεί θαη λα ζηέιλεη ην κήλπκα. Ζ ζπληήξεζε ηνπ portal θαιχπηεη ηε 

κεηαβνιή ή ηε ζπκπιήξσζε ζε θείκελα θαη εηθφλεο, φπνπ απηφ απαηηείηαη. Σα ζπζηήκαηα ζα 

πινπνηεζνχλ κε ρξήζε θαζηεξσκέλσλ θαη state of the art εξγαιείσλ θαη πιαηθφξκσλ. 

 

Σν Portal ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 Γπλαηόηεηα θιηκάθσζεο: Υσξίο θακία απνιχησο αιιαγή ην ζχζηεκα ζα κπνξεί λα 

ππνζηεξίδεη έλαλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ  

 

 Βέιηηζην ρξόλν απόθξηζεο: Σν ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζα ζρεδηαζηεί θαηά ηέηνην 

ηξφπν πνπ νη δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ λα γίλνληαη ζε ειάρηζην 

ρξφλν θαη κε θαζπζηέξεζε ζρεδφλ κεδεληθή γηα ηνλ ρξήζηε 
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 Φηιηθφ πεξηβάιινλ πινήγεζεο: Ο ρξήζηεο ζα πινεγείηαη εύθνια ζηηο ζειίδεο κέζα από 

ιεηηνπξγηθέο θαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλεο δηεπαθέο. 

 

 Αζθαιέο πεξηβάιινλ ρξήζεο: Γηα ην ιφγν απηφ ην ζχζηεκα ζα αληηιακβάλεηαη ρξήζηεο 

θαζψο θαη νκάδεο ρξεζηψλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην θάζε ρξήζηεο ζα έρεη ζπγθεθξηκέλα 

δηθαηψκαηα ηα νπνία ζα  πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ζε έλα πιάλν αζθάιεηαο φπσο απηφ ζα 

πξνθχςεη απφ ηελ αλάιπζε θαη ηε κειέηε. Δπηπιένλ ην ζχζηεκα ζα παξέρεη πιήξε αζθάιεηα 

ζηηο ζπλαιιαγέο ρξήζε ηερλνινγηψλ φπσο Secured Sockets Layer (SSL). 

 

 Δύθνιε ζπληεξεζηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη δπλαηόηεηα επέθηαζεο  

 

Ο ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα portal γξήγνξν, εχρξεζην, εχθνια επεθηάζηκν θαη ζπληεξήζηκν 

κε δπλακηθέο web ζειίδεο.  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ φηη γηα ηε δπλακηθή άληιεζε ζηνηρείσλ ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχλ ζην portal είλαη απαξαίηεηε ε πιήξεο δηαζχλδεζε ηνπ portal κε ηελ Κεληξηθνπνηεκέλε 

Βάζε Γεδνκέλσλ. 

 

ΓΓ..33..22..99    ΓΓηηααιιεεηηηηννππξξγγηηθθόόηηεεηηαα  ηηννππ  ΟΟΠΠ  ΜΜεεηηξξώώννππ  ΔΔκκππννξξηηθθώώλλ  εεκκάάηησσλλ  

 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, απνδίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ δηαιεηηνπξγηθήο εμππεξέηεζεο, δειαδή ζηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη επξχηεξα ηελ Δπξσπατθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, νη 

νπνίεο παξάγνπλ πξσηνγελψο ππεξεζίεο θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ δηεπαθψλ κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ηνπο ζπζηεκάησλ. 

 

Ζ Γ.Δ.Β.Η. βάζεη ησλ Γηεζλψλ πλζεθψλ πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Διιάδα (Πξσηφθνιιν ηεο Μαδξίηεο, πνπ 

ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηελ Διιάδα ζηηο 10/8/2000 κε ηνλ  Ν.2783/2000), αιιά θαη ιφγσ ησλ Κνηλνηηθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ (Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ κε αξηζκφ 40/94 ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 1993), 

ιεηηνπξγεί σο Σνπηθφ Γξαθείν ππεχζπλν γηα ηελ θαηνρχξσζε πέξαλ ησλ Δζληθψλ ζεκάησλ, ηφζν ησλ 

Κνηλνηηθψλ φζν θαη ησλ Γηεζλψλ, αιιά θαη αληηζηξφθσο (δει. κε ηελ κεηαηξνπή ελφο απνξξηθζέληνο ζε θάπνηα 

ρψξα Κνηλνηηθνχ ή Γηεζλνχο ζήκαηνο ζε Δζληθφ). 

Οη αξκφδηνη δηεζλείο θνξείο γηα ηα Γηεζλή θαη Κνηλνηηθά ζήκαηα είλαη αληίζηνηρα ν  WIPO (World International 

Property Organization) θαη ν OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market), νη νπνίν ζπληεξνχλ 

εθηελή Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα γηα ηελ θαηαρψξηζε θαη επξεηεξίαζε ησλ ζεκάησλ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο. 
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O WIPO θαη ν OHIM έρνπλ νξγαλσκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο ελψ ηα εζληθά 

γξαθεία ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ δηαηεξνχλ δηθά ηνπο ρσξηζηά ζπζηήκαηα. Ο OHIM κε ζθνπφ ηελ εχθνιε 

αλαδήηεζε ελφο ζήκαηνο εληφο ηεο ΔΔ, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγεί ηε ςεθηαθή ππεξεζία TMView 

(http://www.tmview.europa.eu), ε νπνία απνηειεί κία κεηακεραλή εχξεζεο ελφο ζήκαηνο ζηα εζληθά γξαθεία, 

ζηνλ OHIM θαη ζηνλ WIPO ηαπηφρξνλα. Μέρξη ζηηγκήο ζην TMView έρνπλ εληαρζεί 10 απφ ηα 25 εζληθά 

γξαθεία ελψ ηα ππφινηπα (αλάκεζά ηνπο θαη ην ειιεληθφ) είλαη ππνρξεσκέλα λα εληαρζνχλ απφ 01-01-2011. 

ην πιαίζην απηό θαη ζε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πινπνηήζεη ηε δηαζύλδεζε θαη ηε 

δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ζεκάησλ κε ηε κεηακεραλή εύξεζεο TMView 

εμαζθαιίδνληαο θαη ηελ παξνρή απνθιεηζηηθήο ηειεπηθνηλσληαθήο γξακκήο ηνπιάρηζηνλ 4Μbps 

(download θαη upload) θαζώο θαη αληηζηνίρν εμνπιηζκό. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ηειεπηθνηλσληαθή 

γξακκή ζα παξέρεηαη θαη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ην 

Γεκφζην. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη ηελ δηεπαθή (one stop shop) γηα ππεξεζίεο θαηάζεζεο, 

ειεθηξνληθήο πιεξσκήο, ειεθηξνληθήο ηξηηαλαθνπήο, ειεθηξνληθήο αθχξσζεο, θιπ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ γξαθείσλ OHIM θαη ΓΔΒΗ κε ρξήζε e-secure θαη e-

signature  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην OHIM. 

 

Ο Aλάδνρνο θαιείηαη λα πινπνηήζεη ην έξγν ζχκθσλα θαη κε ην Διιεληθφ Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Πξφηππα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, e-GIF. Σν Διιεληθφ Πιαίζην Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Πξφηππα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ή Πιαίζην Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο – ΠΖΓ) εληάζζεηαη ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη πνιίηεο.  

 

Έηζη πξέπεη λα ππάξρεη Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα κε ην ΠΖΓ ζηνπο εμήο 4 ηνκείο: 

o ∆ηαζπλδεζηµφηεηα κε άιια ζπζηήκαηα (Interconnection) 

o Οινθιήξσζε Γεδνκέλσλ (Data Integration) 

o Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ θαη Μεηαδεδνκέλσλ (Content Management and Metadata) 

o Πξφζβαζε Πιεξνθνξηψλ (Information Access) 

 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα απνηειεί κηα θξίζηκε αιιά θαη ζχλζεηε ζπληζηψζα 

γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη θπξίσο αμηνπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα αλαπηπρζεί. 

Γηαθξίλνληαη δχν δηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί λα θξηζεί 

δηαιεηηνπξγηθφ ηελ επηρεηξεζηαθή θαη ηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε. 

 ην πιαίζην απηά ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη: 

 

ε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεζηαθή δηάζηαζε 

ην πιαίζην ηεο πξψηεο θάζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (Μειέηε Δθαξκνγήο) ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαγξάςεη 

ζε μερσξηζηή κειέηε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, αλαιπηηθά ηα εμήο: 
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 Πνηνη είλαη νη απνδέθηεο (π.ρ πνιίηεο, δηθεγφξνη, άιιεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ΟΖΗΜ, WIPO), ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη ην ΟΠ Δκπνξηθψλ εκάησλ. 

 Πνηεο είλαη νη πεγέο δεδνκέλσλ (π.ρ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ΟΖΗΜ, 

WIPO, θηι) ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ην ΟΠ Δκπνξηθψλ εκάησλ. 

 Πνηνο είλαη ν ηξφπνο θαη πνηα ε ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ απνδεθηψλ θαη ιήςεο 

δεδνκέλσλ απφ ηηο πεγέο. 

 Πνην είλαη ην επηρεηξεζηαθφ ζρήκα δηεπαθήο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κεηαμχ ησλ 

θεληξηθψλ ππνδνκψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη ησλ απνδεθηψλ θαη πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο. 

 

ε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε 

Ζ Γηαιεηηνπξγηθφηεηα αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ κεηαθνξά θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο – πνπ απνζεθεχεη, επεμεξγάδεηαη θαη δηαθηλεί- κε άιια πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. πγθεθξηκέλα αθνξά: 

 Μηα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε θαη θαζνξηζκέλε κνξθή γηα ηηο πιεξνθνξίεο (πξφηππα δφκεζεο 

ηεο πιεξνθνξίαο/δεδνκέλσλ θαη ηεο κεηα-πιεξνθνξίαο/δεδνκέλσλ) 

 Έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν θαη θαζνξηζκέλν ηξφπν γηα ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ 

(ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ θαη πξσηφθνιια κε ηα νπνία κεηαθέξεηαη ε πιεξνθνξία κε ηελ 

κνξθή πνπ θαζνξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν ζεκείν) 

 Έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν θαη θαζνξηζκέλν ηξφπν γηα ηελ εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ζηα δεδνκέλα  

 Έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν θαη θαζνξηζκέλν ηξφπν γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ησλ δεδνκέλσλ (ηερλνινγίεο κέηα-δεδνκέλσλ, θαηαιφγνπ ή άιιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην πιαίζην ησλ δηαιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ) 

Δηδηθά γηα ηελ κνξθή ησλ πιεξνθνξηψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αθνινπζεί ηερλνινγίεο XML. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη δηεζλείο πξνζπάζεηεο βαζίδνληαη ζηα αλνηθηά πξφηππα XML ηνπ δηεζλνχο 

νξγαληζκνχ W3C – http://www.w3c.org.  

Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ κειινληηθή 

αλάπηπμε ππεξεζηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηξίηνπο  πνπ ζα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ ρξήζε ζηνηρείσλ ηνπ OΠ 

Δκπνξηθψλ εκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ δνκψλ γηα ιήςε πιεξνθνξίαο απφ ηξίηνπο. 

 

Γηα ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ παξαπάλσ δηεπαθψλ  ζα πξέπεη  ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ λα 

εθπνλήζεη εηδηθή Μειέηε (κέξνο ηεο κειέηεο εθαξκνγήο) φπνπ ζα δηαθαίλνληαη νη αλάγθεο ησλ  Φνξέσλ γηα 

ιήςε ζηνηρείσλ ηνπ OΠ Δκπνξηθψλ εκάησλ θαη νη πηζαλέο πεγέο ιήςεο πιεξνθφξεζεο. 
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εκεηψλεηαη φηη ε νπνηαδήπνηε δηαζχλδεζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ο.Π. κε άιια ζπζηήκαηα ή βάζεηο 

δεδνκέλσλ ζα ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε φηαλ έρεη επηηεπρζεί επηηπρήο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο. 

 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα πξφηππα δηαζχλδεζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη 

θαη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ππφ πινπνίεζε ζπζηήκαηνο κε ηε 

κεηακεραλή TMView θαη άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  

 

Πηζαλέο πεγέο πιεξνθόξεζεο: 

1. World Interantional Property Organization - WIPO (Γελεχε): ζηνηρεία ζεκάησλ 

2. Γξαθείν Δλαξκφληζεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο - ΟΖΗΜ (Αιηθάληε, Ηζπαλία) : ζηνηρεία ζεκάησλ 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ - Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ: Λήςε 

δεδνκέλσλ εηαηξεηψλ (π.ρ ΑΦΜ, ειεθηξνληθά παξάβνια) 

4. Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα.  

5. Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ 

6. Benelux Office for Intellectual Property (Benelux) 

7. Úřad průmyslového vlastnictví (Σζερία) 

8. Patent- og Varemærkestyrelsen (Γαλία) 

9. Intellectual Property Office (Ζλ. Βαζίιεην) 

10. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Ηηαιία) 

11. Oficina Espanola de Patentes y Marcas (Ηζπαλία).  

12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Πνξηνγαιία) 

 

Πηζαλνί απνδέθηεο  

1. World Interantional Property Organization - WIPO (Γελεχε): ζηνηρεία ζεκάησλ 

2. Γξαθείν Δλαξκφληζεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο - ΟΖΗΜ (Αιηθάληε, Ηζπαλία) : ζηνηρεία ζεκάησλ 

3. Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα.  

4. Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ 

5. Δζληθφ Σππνγξαθείν.  

6. Benelux Office for Intellectual Property (Benelux) 

7. Úřad průmyslového vlastnictví (Σζερία) 

8. Patent- og Varemærkestyrelsen (Γαλία) 

9. Intellectual Property Office (Ζλ. Βαζίιεην) 

10. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Ηηαιία) 

11. Oficina Espanola de Patentes y Marcas (Ηζπαλία).  

12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Πνξηνγαιία) 
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εκεηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο, ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ζπκβαηφηεηα θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ο.Π. Μεηξψνπ Δκπνξηθψλ ζεκάησλ κε ην «ΤΕΔΤΞΗ».  

 

ΓΓ..33..22..1100    ΛΛννγγηηθθόό  ΤΤππννζζύύζζηηεεκκαα  ΑΑλλααδδήήηηεεζζεεοο  θθααηη  ΑΑλλάάθθηηεεζζεεοο  ΛΛννγγόόηηππππννππ  ((ΑΑππεεηηθθόόλληηζζεεοο))    

 

Έλα απφ ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ΓΔΒΗ ζηε ιεηηνπξγία ηεο είλαη ε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο πηζαλήο νπηηθήο νκνηφηεηαο ζηηο απεηθνλίζεηο ελφο ζήκαηνο (ινγνηχπνπ) θαηά ηελ θαηάζεζή ηνπ, 

ζε ζρέζε κε ηα ήδε θαηαηεζεηκέλα.  

Ζ ΓΔΒΗ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα πξνκεζεπηεί έλα απηνκαηνπνηεκέλν Δξγαιείν-Λνγηζκηθφ 

Αλαδήηεζεο θαη Αλάθηεζεο Λνγφηππνπ κε βάζε ην Πεξηερφκελν, ην νπνίν ζα είλαη ειεχζεξα πξνζβάζηκν απφ 

ην επξχ θνηλφ, επηηξέπνληαο ηνλ έιεγρν ηνπ ινγνηχπνπ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ -δειαδή πνιχ πξηλ απηφ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο. 

Ζ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ζα εμνηθνλνκήζεη ζεκαληηθνχο πφξνπο θαη ρξφλν, ηφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη 

απφ ηελ Γηεχζπλζε, αθνχ θάζε αίηεζε ζα έρεη κεγάιεο πηζαλφηεηεο λα κελ αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα ζηνλ 

έιεγρν ησλ νπηηθψλ απεηθνλίζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη παξαδνρήο ελφο ζήκαηνο. Βέβαηα, ε χπαξμε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ δελ αληηθαζηζηά ηελ έσο ηψξα δηαδηθαζία ειέγρνπ, ηελ ππνβνεζά φκσο ζε 

κεγάιν βαζκφ, αθνχ ε ηειηθή απφθαζε γηα ηελ νκνηφηεηα ζα ιακβάλεηαη πάληα απφ ηνπο αξκφδηνπο 

ππαιιήινπο ηεο ΓΔΒΗ. Σν Δξγαιείν ζα πξαγκαηνπνηεί, κε απηφκαην ηξφπν, ζχγθξηζε νπηηθήο νκνηφηεηαο ελφο 

ινγφηππνπ κε ην ζχλνιν ησλ ινγφηππσλ ηεο βάζεο θαη ζα επηζηξέθεη ηα πεξηζζφηεξν φκνηα (κε βάζε πνζνζηφ 

νκνηφηεηαο). Θα πξέπεη λα δηαζέηεη αθξίβεηα, ηαρχηεηα θαη βειηίσζε κε ην ρξφλν ζε ζρέζε κε ηηο ηειηθέο 

επηινγέο νκνηφηεηαο πνπ ζα θάλεη ν ρξήζηεο.  

Σν Δξγαιείν ζα πξέπεη λα παξέρεη θαηάιιειε γξαθηθή δηεπαθή, ε νπνία ζα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα εηζάγεη έλα 

λέν ινγφηππν ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο γλσζηνχο ηχπνπο αξρείνπ (π.ρ. jpeg, png, tiff), θαη λα ηνπ επηζηξέθεη 

κηα ιίζηα απφ ηα ινγφηππα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα κε ην 

εμεηαδφκελν. ε θάζε πεξίπησζε ην Δξγαιείν ζα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο θαη ζα 

νινθιεξψλεηαη κε απηέο ζε εληαίν πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο φπσο ην παξφλ ζχζηεκα. 

 

Σν Δξγαιείν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε ηξία επίπεδα: 

 

1. Δπεξεπγαζία εικόνων και αςηόμαηη εξαγωγή σαπακηηπιζηικών 

To Δξγαιείν ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο θαη εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ ρακεινχ 

επηπέδνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζα πεξηιακβάλνπλ: 

o Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην ζρήκα θαη ην πεξίγξακκα ηεο εηθφλαο. 

o Υαξαθηεξηζηηθά πθήο (texture). 

Θα πξέπεη λα απνζεθεχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηε κνξθή πεξηγξαθέσλ ρακεινχ επηπέδνπ. Θα πξέπεη ηα 

εμαγφκελα ραξαθηεξηζηηθά λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα ζε πιήζνο, ψζηε λα κελ θαηαιακβάλνπλ 
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κεγάιν φγθν απνζήθεπζεο, αιιά θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηαρχηαηε ζχγθξηζή ηνπο κε ηνπο πεξηγξαθείο άιισλ 

ινγφηππσλ. Θα πξέπεη λα έρεη κεγάιε ηαρχηεηα εμαγσγήο πεξηγξαθέσλ. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ 

ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε πιεξνθνξία πςεινχ επηπέδνπ (π.ρ. φλνκα αξρείνπ, θαηεγνξία ζηελ νπνία 

αλήθεη ε εηθφλα, θηι.). 

 

2. Σύγκπιζη ομοιόηηηαρ απεικονίζεων 

Χο είζνδνο ηεο κεζφδνπ ζχγθξηζεο ζα πξέπεη λα δίλνληαη νη πεξηγξαθείο ρακεινχ επηπέδνπ ηεο ππφ εμέηαζε 

απεηθφληζεο θαη νη πεξηγξαθείο φισλ ησλ απεηθνλίζεσλ ηεο βάζεο. Ζ κέζνδνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί 

ζχγθξηζε νκνηφηεηαο ησλ πεξηγξαθέσλ θαη ζα επηζηξέθεη κηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα, ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθνληαη νη εηθφλεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, μεθηλψληαο απφ ηελ πεξηζζφηεξν φκνηα, θαζψο θαη ην 

πνζνζηφ νκνηφηεηαο ηεο κε ηελ ππφ εμέηαζε απεηθφληζε. 

Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα βάζε δεδνκέλσλ κε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο απεηθνλίζεηο, ζεκαληηθή παξάκεηξνο 

ηεο κεζφδνπ πνπ ζα πινπνηεζεί είλαη ε ηαρχηεηα ηφζν εμαγσγήο πεξηγξαθέσλ φζν θαη ζχγθξηζεο κε ηνπο 

πεξηγξαθείο πνπ έρνπλ ήδε εμαρζεί θαη απνζεθεπηεί ζε βάζε δεδνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε κέζνδν ζχγθξηζεο λα είλαη αλεμάξηεηε γεσκεηξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, 

θαζψο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη παξφκνηεο, κε ηελ ππφ εμέηαζε απεηθνλίζεηο πνπ κπνξεί λα 

πεξηζηξεκκέλεο, θιηκαθνχκελεο θαη κεηαηνπηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ ππφ εμέηαζε απεηθφληζε. 

 

 

3.Αναζήηηζη και ανάκηηζη απεικονίζεων  

Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα θαηάιιειν εξγαιείν γξαθηθήο δηεπαθήο, δηαδηθηπαθφ (web-based), πνπ ζα 

ππνζηεξίδεη φινπο ηνπο γλσζηνχο ηζηνινγηθνχο πεξηεγεηέο  (web browsers) θαη ζα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε 

λα εηζάγεη κία λέα απεηθφληζε, γηα ηελ νπνία επηζπκεί λα ειέγμεη αλ θαη θαηά πφζν ππάξρνπλ ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο ΓΔΒΗ απεηθνλίζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ έληνλε νκνηφηεηα κε ηελ ππφ εμέηαζε. Σν 

απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο απηήο ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ ρξήζηε σο κηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα απφ εηθφλεο πνπ 

ζα αλαπαξηζηνχλ ηηο απεηθνλίζεηο ηεο βάζεο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε νκνηφηεηα κε ηελ εμεηαδφκελε. 

εκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ δηεπαθήο είλαη ε επθνιία ρξήζεο ηνπ πνπ ζα 

επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ θαη ρξήζηκσλ ιεηηνπξγηψλ κε ηνλ πην εχθνιν θαη θηιηθφ 

ηξφπν. 

 

Οη ηερληθέο απηέο κπνξεί λα κελ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

(γεσκεηξηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά πθήο) αιιά θαη λα εκπεξηέρνπλ κηα πιεζψξα άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα 

νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έλα πνην απνηειεζκαηηθφ, ή θαη ηαρχηεξν ηξφπν ηαχηηζεο ησλ ινγνηχπσλ. 

  

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη λα πεξηγξάςνπλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπο ην εξγαιείν ινγηζκηθνχ πνπ 

πξνζθέξνπλ γηα ηελ Αλαδήηεζε θαη Αλάθηεζε Λνγφηππνπ (Απεηθφληζεο) κε βάζε ην Πεξηερφκελν, θαη πιεξνί 
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ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα ηπρφλ πιενλεθηήκαηά ηνπ κε έκθαζε ζηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ βάζεη πεξηπηψζεσλ ή παξαδεηγκάησλ ρξήζεο ηνπ.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο 

ηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο “SEARCH IMAGE” φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζε θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ έιεγρν ινγνηχπσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα 

ελζσκαηψλεη ηηο θαηάιιειεο ιεηηνπξγίεο ή αιιαγέο ζην ινγηζκηθφ ψζηε ην ζχζηεκα λα είλαη πάληα 

ζπκβαηφ θαη πιήξσο δηαιεηηνπξγηθφ ζε επξσπαηθφ επίπεδν. 

 

ΓΓ..33..33    ΔΔξξοοππλλιιζζμμόόρρ  ΠΠλληηπποοθθοοππιικκήήρρ  ––  ΑΑππσσιιηηεεκκηηοοννιικκόό  μμοοννηηέέλλοο  λλεειιηηοοςςππγγίίααρρ    

 

Οη γεληθέο αξρέο πνπ ζα δηέπνπλ ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν πεξηιακβάλνπλ: 

1. Αλεμαξηεζία ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, γεγνλφο πνπ εγγπάηαη φηη ην ζχζηεκα είλαη αλνηθηφ σο 

πξνο ηε δηαζπλδεζηκφηεηά ηνπ κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη δηαζθαιίδεη: 

 Οκαιή ζπλεξγαζία θαη ιεηηνπξγία κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηθψλ εθαξκνγψλ 

θαη ππνζπζηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Γηθηπαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ εθαξκνγψλ ή/θαη ζπζηεκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 

 Δπεθηαζηκφηεηα ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ρσξίο αιιαγέο 

ζηε δνκή θαη αξρηηεθηνληθή ηνπο 

2. Αξζξσηή (modular) αξρηηεθηνληθή ηνπ πζηήκαηνο, ψζηε λα επηηξέπνληαη κειινληηθέο 

επεθηάζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο, ελζσκαηψζεηο, αλαβαζκίζεηο ή αιιαγέο δηαθξηηψλ 

ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ ή εμνπιηζκνχ. 

3. Αξρηηεθηνληθή Multi-tier (ηνπιάρηζηνλ 3-tier) γηα ηελ επειημία ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο 

θαη ηνπ θνξηίνπ κεηαμχ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηαζκψλ εξγαζίαο, γηα ηελ απνδνηηθή 

εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ επθνιία ζηελ επεθηαζηκφηεηα. 

4. Λεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ, ππνζπζηεκάησλ θαη ιχζεσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ 

δηαθξηηά ηκήκαηα ηνπ πζηήκαηνο, ζε έλα πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ζα: 

 επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή νκνηνκνξθία ζηηο δηεπαθέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ππνζπζηεκάησλ θαη ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο 

 επηιεγνχλ θνηλνί θαη θηιηθνί ηξφπνη παξνπζίαζεο φζνλ αθνξά ζηηο δηεπαθέο ησλ 

ρξεζηψλ κε ηηο εθαξκνγέο 

 δηαζθαιίδεηαη ε επεθηαζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο  

5. Υξήζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) γηα ηε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο εθαξκνγψλ θηιηθψλ ζην ρξήζηε, γηα ηελ απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ πξνζβάζεσλ ζηα δεδνκέλα. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ δηαζθαιίδνληαη: 
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 Αλνηθηφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ 

 Αλνηθηά, ηεθκεξησκέλα θαη δεκνζηεπκέλα ζπζηήκαηα δηεπαθήο κε πξνγξάκκαηα 

ηξίησλ 

 Σππνπνηεκέλα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο 

  Αλνηθηφ πεξηβάιινλ σο πξνο ηε κεηαθνξά θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια 

ζπζηήκαηα 

6. Δπεθηαζηκφηεηα ηνπ πζηήκαηνο ζέ φια ηα επίπεδά ηεο ππνδνκήο ινγηζκηθνχ θαη ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη:  

 Ζ δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε δηαξθψο 

απμαλφκελνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ ρσξίο αιιαγή ησλ εθαξκνγψλ. 

 Ζ δπλαηφηεηα άκεζεο επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηφζν ηνπ εμνπιηζκνχ φζν θαη ηνπ 

ινγηζκηθνχ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ.  

 H δπλαηφηεηα πξνζζήθεο θαη άκεζε ελεξγνπνίεζε  επηπιένλ θφκβσλ (επηπιένλ 

servers) ζε φια ηα επίπεδα (Tiers) ηεο Αξρηηεθηνληθή (Web Tier, Application Tier θαη 

Database Tier) ρσξίο λα απαηηνχληαη αιιαγέο ζηηο εθαξκνγέο αιιά θαη ηε δνκή ηεο 

Β.Γ.   

 Οη πξνζθεξφκελεο άδεηεο ρξήζεο  ινγηζκηθνχ πξέπεη λα επηηξέπνπλ, ρσξίο θακία 

πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ζην θνξέα ηελ κειινληηθή επέθηαζε / 

παξακεηξνπνίεζε / ηξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ ζην παξφλ έξγν 

εθαξκνγψλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ. 

 

7. Υξήζε ζνπίηαο εξγαιείσλ αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ε νπνία είλαη ζπκβαηή κε ηελ επηιερζείζα βάζε 

δεδνκέλσλ. 

8. Λεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ, ππνζπζηεκάησλ θαη ιχζεσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ 

δηαθξηηά ηκήκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζε έλα εληαίν web-based πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν ζα απνηειέζεη ην βαζηθφ «ρψξν εξγαζίαο» γηα ηνπο «δηαρεηξηζηέο» θαη ηνπο ρξήζηεο 

ησλ εθαξκνγψλ ηνπ κε ζηφρν ηελ 

o Δπίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο νκνηνκνξθίαο ζηηο δηεπαθέο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ θαη ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ ρξεζηψλ 

o Δπηινγή θνηλψλ θαη θηιηθψλ ηξφπσλ παξνπζίαζεο, φζνλ αθνξά ηηο δηεπαθέο ησλ 

ρξεζηψλ κε ηηο εθαξκνγέο 

9. Δμαζθάιηζε πιήξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (intranet) θαη ηνπ 

Γηαδηθηχνπ (Internet) γηα ην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο 

γεληθφηεξεο αλάγθεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο. 

10. Δλζσκάησζε ζηα ππνζπζηήκαηα άκεζεο ππνζηήξημεο βνήζεηαο (online help) θαη παξνρή 

νδεγηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο αλά δηαδηθαζία ή θαη νζφλε.  
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11. Ηθαλνπνίεζε ησλ αθφινπζσλ απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο εθαξκνγέο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ 

ή αλαπηπρζνχλ: 

 Πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζεθεχνληαη 

 Αθεξαηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ 

 χληαμε ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο 

(system manuals), θαζψο θαη ιεπηνκεξή εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(operations manuals) θαη ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ (user manuals) 

 Σεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

θαη ησλ εθαξκνγψλ 

 

Σν Ο.Π. απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ ινγηθψλ ππνζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, θαζέλα απφ ηα 

νπνία ηθαλνπνηεί έλα ππνζχλνιν ησλ ζπλνιηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ βάζε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ινγηθψλ ππνζπζηεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ είλαη έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο 

ρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Relational Database Management System – RDBMS) ζην νπνίν 

ηεξνχληαη θαη απφ ην νπνίν αλαθηψληαη φια ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Ο.Π.. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα βαζίδεηαη ζε αξρηηεθηνληθή Multi-tier ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 

επηπέδσλ (3-tier) θαη ζα ππνζηεξίδεη νινθιεξσκέλε αξρηηεθηνληθή αζθάιεηαο ψζηε λα επηηξέπεη ην 

θπζηθφ δηαρσξηζκφ ησλ εμππεξεηεηψλ πνπ πινπνηνχλ ην ζχζηεκα. Γελ ζα απαηηείηαη επηπιένλ 

ινγηζµηθφ-πειάηε  (client server) γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα εθηφο απφ ην web 

browser πνπ δηαζέηεη ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο ηνπ ρξήζηε.  

Ο πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα θαιχπηεη φρη κφλν ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο αιιά θαη ηηο φζν ην 

δπλαηφ πξνβιέςηκεο κειινληηθέο αλάγθεο. Δπεηδή ν ρξφλνο δσήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, ζην 

πιαίζην ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο, είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ζρεηηθά κηθξφο, ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο λα δηαζέηεη ππνρξεσηηθά ηε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο, επέθηαζεο θαη ζπλδεζηκφηεηαο 

απηψλ. Ο βαζκφο επεθηαζηκφηεηαο θαη πηνζέηεζεο ηεο ζχγρξνλεο κειινληηθήο ηερλνινγίαο -φρη κφλν 

απφ ηνλ εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ φπσο βάζε δεδνκέλσλ, 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ θιπ- είλαη ζεκαληηθφ ηερληθφ θαη πνηνηηθφ ζηνηρείν θαη 

ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππ‟ φςε ζηελ ηερληθή αμηνιφγεζε. 

 

Αλ γηα ηερληθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο αδπλακίαο πιήξνπο πινπνίεζεο – ππνζηήξημεο ηεο 

πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο, κε ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ απφ ηε δηαθήξπμε, ν αλάδνρνο 

αδπλαηεί λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο, ηφηε κπνξεί λα πξνζθέξεη επηπιένλ εμνπιηζκφ ηεο επηινγήο ηνπ, ππφ ηε 

βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή κε ηνλ αξρηθά δεηνχκελν θαη πξνζθεξφκελν 

εμνπιηζκφ, απφιπηα πξνζαξκνζκέλν ζην ζχζηεκα, θαη ζπλνδεπφκελν απφ φιν ηνλ επηπιένλ 

απαηηνχκελν εμνπιηζκφ ππνζηήξημεο, ζχλδεζεο, πξνζηαζίαο, αδεηψλ ρξήζεο θηι. ηε πεξίπησζε 
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απηή ν επηπιένλ εμνπιηζκφο ζα πξνζθέξεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

γηα ηελ ΓΓΔ.  

 

Αλ ε ηερληθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηνλ ειάρηζηα απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, αιιά δελ θαιχπηεη ηηο 

ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, ε πξνζθνξά ραξαθηεξίδεηαη ηερληθά απαξάδεθηε θαη 

απνξξίπηεηαη.  

 

Σν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Δ.Β.Η είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ απφ άπνςε απφδνζεο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο, επεηδή νη εζσηεξηθνί ρξήζηεο είλαη αξθεηνί κε ελδερφκελε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο 

θαη ην ζχζηεκα ππνζηεξίδεη θαη ρξήζηεο κέζσ δηαδηθηχνπ -πνπ είλαη πξαθηηθά αλαξίζκεηνη- ε 

ηερληθή πξφηαζε ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηεθκεξηψλεη ηελ απαηηνχκελε  

δηαζεζηκφηεηα (> 99,99%), ηα επίπεδα θαη ηα ζηνηρεία αζθάιεηαο πξφζβαζεο, ηελ αζθαιή κεηαθνξά 

θαη εγγξαθή ζηνηρείσλ θαη πιεξσκψλ, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάθακςεο απφ θαηάζηαζε 

θαηαζηξνθήο ή απψιεηαο ζηνηρείσλ. Γη‟ απηφ θαη απνηειεί παξαδνηέν ε κειέηε αλάιπζεο  

επηθηλδπλφηεηαο  θαη θαζνξηζκνχ ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο. 

 

Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο, απνηειείηαη απφ Database servers, Applications servers & Web 

Servers νη νπνίνη απαηηείηαη λα είλαη ζηελ ίδηα ιεηηνπξγηθή πιαηθφξκα θαη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηνί 

κεηαμχ ηνπο αθφκα θαη ζε δπαδηθφ επίπεδν. Οη servers πινπνηνχλ δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο θαη 

δηάηαμε δηαρείξηζεο θνξηίνπ. Οη servers ηνπνζεηνχληαη ζε εληαίν Ηθξίσκα (rack).  

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαη φπνηα άιια ζηνηρεία ζεσξεί απαξαίηεηα γηα ηελ 

απφδεημε ηεο ηζρχνο ησλ ζπζηεκάησλ, αλαγλσξηζκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, φπσο επίζεο θαη 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία. Σα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πςειήο 

δηαζεζηκφηεηαο (>99,99%), απηνειέγρνπ θαη δηάγλσζεο πξνβιεκάησλ, δπλακηθή δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο κλήκεο θαη επεμεξγαζηψλ.  

 

Οη Web Servers & Application Servers, κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά – ηξνπνπνηεκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ζηε δηακφξθσζή (configuration) ηνπο, ιφγσ αθξηβψο ηεο ηνπνζέηεζήο 

ηνπο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο ξφινπ. Χζηφζν παξακέλεη απαηηεηή ε νκνηνκνξθία πνπ αθνξά ζηνλ 

πξνκεζεπηή θαη ζηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαζψο πξνβιέπεηαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ εμσηεξηθή ιεηηνπξγία, επίζεο ζε δηάηαμε 

θαηαλνκήο θνξηίνπ. Δπηπιένλ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν φηη δελ πξέπεη ζε 

θακία πεξίπησζε ηα ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ρξήζηεο κέζσ web λα ζπλδπάδνληαη ή λα είλαη 

πξνζβάζηκα ζηνλ εζσηεξηθφ εμνπιηζκφ. Οη Application Servers ζα είλαη επίζεο ζπζηήκαηα 

ζπκκεηξηθήο πνιπεπεμεξγαζίαο κε έλα (1) ηνπιάρηζηνλ επεμεξγαζηή Quad core θαηάιιειν γηα 

servers, κε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο θαη 2νπ, θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο δηαδηθηπαθψλ 

εθαξκνγψλ. 
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Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ Application servers ζα πξέπεη λα είλαη αξρηηεθηνληθήο 64bit, κε 

πνιιαπιή ππνζηήξημε εθαξκνγψλ Internet, λα πινπνηεί ειέγρνπο ζην ζχζηεκα θαη λα πξνεηδνπνηεί 

γηα ελδερφκελεο αλσκαιίεο ιεηηνπξγίαο, ελψ ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εθαξκνγψλ, λα δηαζέηεη 

δπλαηφηεηεο αζθάιεηαο Απαξαίηεηε επίζεο είλαη ε κε ελζσκαησκέλε ππνζηήξημε πξνζηαζίαο 

firewalls γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αζθάιεηα πξφζβαζεο θαη πξνζηαζίαο απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο.             

Σν βαζηθφ ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλεη θαη ζχζηεκα πξνζηαζίαο θξίζηκσλ 

εθαξκνγψλ απφ αζηνρίεο πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ θαη δηαγλσζηηθά εξγαιεία θαη πιαηθφξκα γηα 

δηαρείξηζε πξσηνθφιινπ ειέγρνπ δηθηχνπ SNMP. 

 

Ο εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο, νινθιεξψλεηαη κε ηελ απαίηεζε ελφο απνζεθεπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

(ππνζχζηεκα δίζθσλ) ηερλνινγίαο iSCSI, πςειήο δηαζεζηκφηεηαο, αξζξσηνχ ζρεδηαζκνχ (modular 

architecture) ππνζηεξηδφκελεο αδηακφξθσηεο ρσξεηηθφηεηαο (Raw Capacity) ηνπιάρηζηνλ 30 ΣB  θαη 

κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ 228 ΣΒ αδηακφξθσηεο ρσξεηηθφηεηαο (Raw 

Capacity) αλά απνζεθεπηηθφ ππνζχζηεκα, κε πςειή απφδνζε θαη επεθηαζηκφηεηα. Σν απαηηνχκελν 

απνζεθεπηηθφ ππνζχζηεκα λα είλαη πιήξσο δηαρεηξίζηκν απφ γξαθηθή θνλζφια (GUI), θαη λα 

πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηεο βέιηηζηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ παξερφκελνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ κε 

ελζσκαησκέλεο ηερλνινγίεο Thin Provisioning.  

 

Δπίζεο, απαηηείηαη έλα ζχζηεκα ιήςεο απηφκαηνπ backup κε δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο, απηφκαηεο 

θφξησζεο media θαη ινγηζκηθφ ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο client agents γηα 

ηελ ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο απ‟ φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο εμππεξεηεηέο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο ε ιχζε ηνπ ινγηζκηθνχ backup ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο 

Online & Openfile agents γηα ηελ ιήςε αληηγξάθσλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνζπζηεκάησλ ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Ο εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο νινθιεξψλεηαη κε ηνπο απαηηνχκελνπο εζσηεξηθνχο servers γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ file & print services, ηελ αλάπηπμε content filtering, cashing θαη web 

security , internal & external mail. 

 

Σα δεδνκέλα απφ ην ζχζηεκα DTP θαζψο θαη φια ηα ηζηνξηθά αξρεία, πξέπεη  λα απνζεθεχνληαη ζην 

storage area network, ην νπνίν λα είλαη δηαρεηξίζηκν θαη πξνζπειάζηκν απφ ηνπο ρξήζηεο κε 

ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα.  ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξεσηηθά λα 

πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηηο κεζνδνινγίεο, ηηο αξρηηεθηνληθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο. Δπίζεο ζηε 

ηερληθή πξφηαζε λα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαη παξνρή ππεξεζίαο ζπλερνχο ππνζηήξημεο ιφγσ ηεο 

θξηζηκφηεηαο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο.  
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Ζ πςειή δηαζεζηκφηεηα (> 99,99%) ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ ηνπ λένπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ 24 ψξεο ην 24σξν. ην πιαίζην ινηπφλ ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο, 

ε πιαηθφξκα βάζεο δεδνκέλσλ πξέπεη λα επηδεηθλχεη άξηζηε αλνρή ζε πξνβιήκαηα δηαζεζηκφηεηαο 

θαη ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά (καδί κε ηελ ππνδνκή εμνπιηζκνχ) ζηε δηαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΠ, κε ηε δεκηνπξγία «non single point of failure» αξρηηεθηνληθήο πνιιαπιώλ 

επηπέδσλ.  

 

ΓΓ..33..33..11  ΣΣύύζζηηηημμαα  ΓΓιιαασσεείίππιιζζηηρρ  ΒΒάάζζηηρρ  ΓΓεεδδοομμέέννωωνν..    

 

H βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Ο.Π. ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ απαίηεζε γηα απνζήθεπζε πνιχ 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη δηαρείξηζε ηνπ κέζσ αηηεκάησλ (queries) ηα νπνία ππνβάιινληαη 

ηαπηφρξνλα απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ θαη ηα νπνία ζα εμππεξεηνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

ρξφλν. Ζ δηεθπεξαίσζε θάζε αηηήκαηνο ζα ιακβάλεη ρψξα σο μερσξηζηή δνζνιεςία (transaction), 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε νπηζζνρψξεζε (rollback) ηεο βάζεο ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε, ζε 

πεξίπησζε βίαηεο δηαθνπήο ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο. 

Δίλαη απαξαίηεην θαη πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ θαιχηεξε απνδνηηθφηεξε θαη 

αζθαιέζηεξε νξγάλσζε λα ρξεζηκνπνηείηαη κία Κεληξηθνπνηεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ γηα ηελ 

απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε θάζε είδνπο θαη ηχπνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ δνκεκέλνπ ή κε (αξρεία, 

έγγξαθα, πνιπκέζα, θ.α.) 

Ζ πξνζθεξφκελε πιαηθφξκα ππνρξεσηηθά ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Παξάιιειε Πνιπλεκαηηθή αξρηηεθηνληθή (multithreaded architecture), 

 Δμειηγκέλν ζχζηεκα βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο ησλ αηηεκάησλ 

κέζσ κεραληζκνχ δεηθηνδφηεζε (indexing), 

 Γπλαηφηεηεο caching δεδνκέλσλ θαη νbjects 

 Γξαθηθφ πεξηβάιινλ θεληξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 

 Γπλαηφηεηεο καδηθήο θφξησζεο (bulk loading) δεδνκέλσλ, πεξηερφκελα ζε εηδηθά 

γξακκνγξαθεκέλα αξρεία 

 Γπλαηφηεηεο αλάλεςεο απφ πξφβιεκα(π.ρ. απηφκαηε αλάθηεζε  βάζεο, απηφκαηε 

αλάθηεζε ησλ νινθιεξσκέλσλ ζπλαιιαγψλ (transactions), δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ζε 

πεξίπησζε ζθάικαηνο δίζθνπ) 
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  Auditing γηα επηηπρείο θαη αλεπηηπρείο ελέξγεηεο ζε επίπεδν πξφζβαζεο ζηε βάζε 

ή/θαη  ζηα δεδνκέλα 

 Οξηζκφο ξφισλ θαη δηθαησκάησλ ρξεζηψλ θαη πεξηνξηζκφο ηεο πξφζβαζεο ζηα 

δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηνπο ξφινπο θαη ηα δηθαηψκαηα 

 Μεραληζκφ απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ ακνηβαίνπ απνθιεηζκνχ 

(deadlock) 

 Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα κε εμνπζηνδνηεκέλν ηξφπν απφ ηξίηεο 

εθαξκνγέο  ή βάζεηο δεδνκέλσλ (read) κέζσ γλσζηψλ πξνηχπσλ δηαζχλδεζεο (ODBC, JDBC, 

OLE DB, θιπ). 

 Γπλαηφηεηα ζπγγξαθήο απνζεθεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ  

 Πιήξεο ππνζηήξημε πνιπκέζσλ 

 Δπηζπκεηέο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ζπλφισλ (summary management),  

 Πιήξεο ππνζηήξημε BLOBs 

 Γπλαηφηεηα γηα ηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή. 

 Μεραληζκφο ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθάιεηαο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Backup) 

Οη παξαπάλσ ηδηφηεηεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη κέζσ κηαο αξρηηεθηνληθήο πςειήο δηαζεζηκφηεηαο 

(ρξεζηκνπνηψληαο clustering ή άιιε θαηάιιειε αξρηηεθηνληθή).  

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά είλαη απαξαίηεηα γηα ππεξεζίεο (εθαξκνγέο) πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ 

Internet δηφηη ζ‟ απηφ ην πεξηβάιινλ ν αξηζκφο ησλ ηαπηφρξνλα εμππεξεηνχκελσλ ρξεζηψλ κπνξεί λα 

είλαη πεξηζηαζηαθά πνιχ κεγάινο θαη πάλησο δελ είλαη πξνβιέςηκνο, ελψ επηπιένλ ε απφδνζε 

εμππεξέηεζεο απνηειεί θαη έλα απφ ηα θαζνξηζηηθά θξηηήξηα ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο πξνζθεξφκελεο πιαηθφξκαο γηα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ ζα 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα  εθκεηαιιεχεηαη πιήξσο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ιχζεηο πςειψλ απαηηήζεσλ απφδνζεο 

(performance), είηε ιεηηνπξγνχλ ζε εζσηεξηθφ είηε ζε εμσηεξηθφ δίθηπν.  

 

Σν λέν Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Μεηξψνπ Δκπνξηθψλ εκάησλ αλακέλεηαη ζε βάζνο 

ρξφλνπ λα εμππεξεηεί έλαλ δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ, λα δηαρεηξίδεηαη έλαλ δηαξθψο 

απμαλφκελν φγθν δεδνκέλσλ θαη λα πξνζθέξεη λέεο ππεξεζίεο. 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΦ-9ΞΠ



 

 118  

Ζ πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα  δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά επεθηαζηκφηεηαο (scalability) ηα 

νπνία δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο απφδνζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο αθφκα θαη 

φηαλ απηφ ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα εμππεξεηεί πνιχ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ θαη  λα δηαρεηξίδεηαη 

πνιχ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ.  

 

ΓΓ..33..33..22  ΓΓίίκκηηςςοο  κκααιι  ΔΔππιικκοοιιννωωννίίεερρ..    

 

Σν δίθηπν πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, πνπ λα ππνζηεξίδεη ηαρχηεηεο ηνπιάρηζηνλ 1 Gbit 

ζην βαζηθφ θνξκφ (backbone) θαη θπζηθά ππνζηήξημε πξσηνθφιινπ Ethernet. Δηδηθά ζην δίθηπν 

θνξκνχ αιιά θαη ζην δίθηπν ησλ εζσηεξηθψλ servers πξέπεη λα πινπνηείηαη ζε πςειή δηαζεζηκφηεηα 

κε ηα απαηηνχκελα δεχγε, ψζηε λα κελ ππάξρεη κνλφ ζεκείν αζηνρίαο ( no single point of failure). Σν 

δίθηπν βαζηθνχ θνξκνχ πινπνηείηαη κε νπηηθέο ίλεο γηα λα εμαζθαιίδνληαη νη επηδφζεηο , ε πνηφηεηα, ε 

αζθάιεηα θαη ν ρξφλνο δσήο ηνπ δηθηχνπ. Σν ππφινηπν δίθηπν κε ηνπο εζσηεξηθνχο servers ζα 

πινπνηεζεί ζε ηαρχηεηεο ηνπιάρηζηνλ 1 Gbit ηφζν κε νπηηθή ίλα φζν θαη κε θαισδηαθφ ζχζηεκα 

ραιθνχ, αλάινγα κε ηελ επηιεγφκελε αξρηηεθηνληθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ απφ ηνλ αλάδνρν. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην δίθηπν θαη ν εμνπιηζκφο ππνζηεξίδεη switched 

ethernet. ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ δηθηχνπ, αλήθνπλ νη routers, ηα switches, νη θαηαλεκεηέο (νπηηθνί ή/θαη 

ραιθνχ)  θαη ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο firewall. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν δηθηπαθφο εμνπιηζκφο ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θαη φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή ζην 

ζχλνιφ ηνπ, παξέρνληαο έηζη ζπκβαηφηεηα, νκνηνγέλεηα θαη δηαρεηξηζηκφηεηα / αλαβαζκηζηκφηεηα. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ηδηαίηεξε ζεκαζία παξέρεηαη ζην ζχζηεκα firewall φπνπ κειινληηθά λα 

κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί θαη λα ππνζηεξίμεη δηάηαμε πςειήο δηαζεζηκφηεηαο, κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη παξεκβάζεηο.  

Ζ απαηηνχκελε  αξρηηεθηνληθή δηθηχνπ γηα ηελ Γ.Δ.Β.Η βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία Gigabit Ethernet 

δηθηχνπ θνξκνχ, ζηελ ρξήζε Multilayer Switching (wire-speed Layer 3 switching) γηα ηελ επίηεπμε 

πςεινχ ξπζκνχ κεηάδνζεο παθέησλ θαη ζηελ πινπνίεζε λνεηψλ ππφ-δηθηχσλ (VLAN‟ s) κέζσ ησλ 

νπνίσλ είλαη δπλαηή ε ινγηθή νκαδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ αλεμαξηήησο ηεο θπζηθήο ηνπο 

ζέζεο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Β.Η.  νη δχν θεληξηθνί κεηαγσγείο 

είλαη ζε failover δηάηαμε κε δπλαηφηεηα θαη δηακεξηζκνχ  θνξηίνπ. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ν αλάδνρνο ζα 

πξέπεη δψζεη ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ αζθάιεηα πεξηερνκέλνπ (content security) κε ηελ ππνζηήξημε 

εηδηθψλ ειέγρσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ππεξεζίεο SMTP, FTP θαη HTTP, γηα αλίρλεπζε θαη 

εμνπδεηέξσζε ηψλ (ζε e-mail attachments, ftp files θ. α.), γηα ηελ  αλίρλεπζε επηβιαβνχο θψδηθα 

(Java,  ActiveX applets, Trojans).  

Σέινο ε ζχλδεζε κε ην θνξέα δηαδηθαζηψλ πιεξσκψλ θαη δηαρείξηζεο ζπλδξνκεηψλ internet 

εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ζα είλαη απνθιεηζηηθή θαη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη θαη λα 

ηεθκεξηψζεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ρσξίο λα ηνλ επηβαξχλεη θαη ην ηειεπηθνηλσληαθφ θφζηνο γηα ηε 
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ζχλδεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ (απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία θαη αξκνδηφηεηα Τπ. Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο / Γ.Γ.Δ / Γ.Δ.Β.Η.).  

ηε ηερληθή πξνζθνξά ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξεσηηθά λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηηο 

κεζνδνινγίεο, ηηο αξρηηεθηνληθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο.  

 

Γ.3.3.3  Δνδεικηική διάηαξη για ηην αζθάλεια ηος ζςζηήμαηορ 

1.Απνζηξαηηθνπνηεκέλε δώλε 

Ζ απνζηξαηηθνπνηεκέλε δψλε (demilitarized zone – DMZ) πεξηιακβάλεη έλα εμσηεξηθφ firewall ην 

νπνίν επηηξέπεη κφλν ηελ θίλεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ Internet θαη ηεο DMZ, 

θαη έλα εζσηεξηθφ firewall ην νπνίν πξνζηαηεχεη ην εζσηεξηθφ δίθηπν απφ ηελ DMZ. 

 

Σν DMZ δηθηπαθφ ηκήκα ζπλίζηαηαη απφ ηα αθφινπζα δνκηθά ζηνηρεία: 

 

Relay services 

Οη ππεξεζίεο relay ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαλνκή ησλ κελπκάησλ απφ θαη πξνο ηνπο ρξήζηεο 

αμηνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο ζπλεξγαηηθφηεηαο (collaboration services) πνπ παξέρνληαη απφ ην έκπηζην 

δηθηπαθφ ηκήκα. Σππηθά παξέρνπλ δπλαηφηεηα SMTP ζπλδέζεσλ θαη δηαλνκή (relay) κελπκάησλ απφ 

POP3 θαη IMAP4 clients. 

 

External Web/Application services 

Οη εμσηεξηθέο Web/Application ππεξεζίεο πινπνηνχλ ηα επίπεδα επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο (business 

logic tier) θαη παξνπζίαζεο (presentation tier) ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα παξέρνληαη ζηνπο εμσηεξηθνχο 

ρξήζηεο (θνηλφ, δηθεγφξνη). Σππηθά παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Internet πξνζσπνπνηεκέλεο 

ππεξεζίεο κέζσ web (HTTP, SSL) αμηνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπ έκπηζηνπ δηθηπαθνχ ηκήκαηνο. 

 

Anti-Virus θαη Anti-Spam services 

Σν ινγηζκηθφ απηφ εμεηάδεη ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, απνξξίπηνληαο 

εθείλα ηα νπνία ε πξνέιεπζε ή/θαη ν πξννξηζκφο ηνπο απαγνξεχεηαη απφ ηελ επηιερζείζα πνιηηηθή 

αζθάιεηαο, θαη αληρλεχεη ηελ χπαξμε ηψλ θαη θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ. Σν ινγηζκηθφ πνπ ζα 

παξέρεη ηηο ππεξεζίεο απηέο ζα πξέπεη λα εθηειείηαη ζε φινπο ηνπο εμππεξεηεηέο ηεο DMZ πνπ 

παξέρνπλ δηαλνκή κελπκάησλ κέζσ SMTP θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο εμππεξεηεηέο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ζπξίδσλ (mailbox servers) ηνπ έκπηζηνπ δηθηπαθνχ ηκήκαηνο. 
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External Naming services  

Οη εμσηεξηθέο ππεξεζίεο νλνκαηνζεζίαο παξέρνπλ name resolution γηα ηνπο εμππεξεηεηέο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ DMZ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη δελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ εμππεξεηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηα ππφινηπα δηθηπαθά ηκήκαηα. 

 

VPN Gateways 

Οη ζπγθεθξηκέλνη εμππεξεηεηέο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο ίδηεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (internal users). Οη 

απνκαθξπζκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κέζσ ηνπ Internet. Οη VPN gateway servers 

παξέρνπλ ηεξκαηηζκφ ζήξαγγαο (tunnel termination) ζηηο IPSec ζπλδέζεηο κε ηνπο απνκαθξπζκέλνπο 

ρξήζηεο, παξέρνληάο ηνπο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 

έκπηζηνπ δηθηπαθνχ ηκήκαηνο. Ζ απζεληηθνπνίεζε ησλ VPN clients ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ρξήζε 

ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ (ειεθηξνληθή θαηάζεζε ζήκαηνο). 

 

2.Έκπηζην δηθηπαθό ηκήκα 

Σν έκπηζην (trusted) δηθηπαθφ ηκήκα απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 

Internal Web/Application services 

Οη εζσηεξηθέο Web/Application ππεξεζίεο πινπνηνχλ ηα επίπεδα επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο (business 

logic tier) θαη παξνπζίαζεο (presentation tier) ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα παξέρνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο 

θαη απνκαθξπζκέλνπο (άιινη θνξείο) ρξήζηεο.  

 

Internal Naming services 

Παξέρνπλ ππεξεζίεο name resolution γηα ηνπο servers ηεο DMZ θαη ηνπ back-end δηθηχνπ. Ο 

δηαρσξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ name resolution ζε δχν DNS servers θαιείηαη δηακνηξαζκέλε (split) 

πινπνίεζε. Ο εμσηεξηθφο server εμππεξεηεί εξσηήζεηο απφ ην Internet γηα ηνπο ππνινγηζηέο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ DMZ, θαζψο θαη εξσηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ DMZ γηα άιινπο 

ππνινγηζηέο πνπ αλήθνπλ ζε απηή. Ο εζσηεξηθφο server απαληά ζε εξσηήζεηο απφ ην εζσηεξηθφ 

δίθηπν θαη αθνξνχλ ππνινγηζηέο πνπ αλήθνπλ ζε απηφ. Δξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ππνινγηζηέο 

ηεο DMZ ή ηνπ Internet πξνσζνχληαη ζηνλ εμσηεξηθφ DNS server.  

 

Collaboration services  

Οη ππεξεζίεο ζπλεξγαηηθφηεηαο πνπ παξέρεη ην έκπηζην δηθηπαθφ ηκήκα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο (κέζσ ησλ relays ηεο DMZ) θαη εζσηεξηθνχο ρξήζηεο γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ, 

δεκνζίεπζε αλαγγειηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ νκάδσλ ρξεζηψλ.                            

Οη εμππεξεηεηέο πνπ παξέρνπλ απηέο ηηο ππεξεζίεο ηππηθά πινπνηνχλ ηα πξσηφθνιια SMTP, POP3, 

IMAP, NNTP, IRC. 
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Content services 

Οη ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα νινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη ξνψλ εξγαζίαο. Ζ παξνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ web/application services ησλ εμσηεξηθψλ (DMZ) θαη έκπηζησλ 

δηθηπαθψλ ηκεκάησλ. 

 

RDBMS services 

Απνηεινχλ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) θαη παξέρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο ππεξεζίεο πξνο ηηο ππεξεζίεο web/application ησλ εμσηεξηθψλ (DMZ) θαη έκπηζησλ 

δηθηπαθψλ ηκεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία πξνζσπνπνηεκέλσλ εθαξκνγψλ δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

Issuing Registration Authority (RA) 

ηα ζπζηήκαηα ςεθηαθήο πηζηνπνίεζεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ Υ.509 αξρηηεθηνληθή νη πνιηηηθέο 

(δηαδηθαζία εγγξαθήο, απαηηνχκελα δηαπηζηεπηήξηα θαη ζηνηρεία) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο εθδίδνληαη 

ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά πινπνηνχληαη απφ ηηο Αξρέο Δγγξαθήο (Registration Authority - RA). Μία 

Αξρή Δγγξαθήο απνηειεί ηνλ απνδέθηε ησλ αηηήζεσλ πηζηνπνίεζεο (certification requests) ζηηο 

νπνίεο εθαξκφδεη ηνπο ειέγρνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δεκνζηεπκέλε Γήισζε Πξαθηηθψλ 

Πηζηνπνίεζεο (Certification Practice Statement – CPS) πξηλ πξνσζήζεη ηηο αηηήζεηο ζηελ Δθδίδνπζα 

Αξρή Πηζηνπνίεζεο (Issuing Certification Authority – Issuing CA). Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ RA θαη 

CA πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ησλ πξσηνθφιισλ ηεο νηθνγέλεηαο PKIX ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη 

παξάκεηξνη αζθάιεηαο (ηδησηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα, κε-απνθεξπμηκφηεηα). 

 

3.Εώλε πςειήο αζθάιεηαο 

Σν δηθηπαθφ ηκήκα πςειήο αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο θαη ηα δεδνκέλα εθείλα, ε 

αθεξαηφηεηα ησλ νπνίσλ απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ παξακέηξσλ αζθάιεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα νπνηνδήπνηε επηρεηξεζηαθφ κνληέιν ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ νη 

παξάκεηξνη αθεξαηφηεηαο, ηδησηηθφηεηαο θαη κε απνθήξπμεο (non-repudiation) ησλ ζπλαιιαγψλ 

απνηεινχλ θξίζηκν παξάγνληα επηηπρίαο. Γηα ηελ δηαθχιαμή ηνπο ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο 

PKI, ςεθηαθέο ππνγξαθέο, απζεληηθνπνίεζε δχν παξαγφλησλ (έμππλεο θάξηεο, αζθαιείο δηαηάμεηο 

πιηθνχ), ππεξεζίεο ρξνλνζθξάγηζεο (timestamping services) θαη δηαηάμεηο πιηθνχ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

κνληέια δηακνηξαδφκελεο επζχλεο (split responsibilities).  

Οη εμππεξεηεηέο πνπ αλήθνπλ ζην δηθηπαθφ ηκήκα πςειήο αζθάιεηαο παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ζε φζνπο εμππεξεηεηέο ηνπ έκπηζηνπ δηθηπαθνχ ηκήκαηνο είλαη απαξαίηεην, απνθιεηζηηθά κέζσ 

ζπλδέζεσλ IPSec VPN ζε transport mode.  

 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν δηθηπαθφ ηκήκα είλαη: 
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Timestamping services 

Οη ππεξεζίεο ρξνλνζθξάγηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλνπ εγγξάθνπ θαη θάλνπλ ρξήζε αμηφπηζησλ ηερληθψλ κεηξήζεσλ ηνπ ρξφλνπ (π.ρ. κε 

ρξήζε ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο πινήγεζεο δνξπθφξσλ (Global Navigation Satellite System) GPS 

(Global Positioning System). 

Οη ρξνλνζθξαγίδεο απνηεινχλ ην θχξην κέζν επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν 

απνδνρήο-αλάθιεζεο ζπκθσληψλ. Ηδηαίηεξε εθαξκνγή έρνπλ ζηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ (court filling, tax filling) 

 

Key Management services 

Οη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θιεηδηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαγλσζηκφηεηαο 

θξππηνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ αθφκα θαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ησλ αληίζηνηρσλ θιεηδηψλ 

θξππηνγξάθεζεο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ππεξεζίεο απηέο θαιχπηνπλ κφλν ηα θιεηδηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ θαη φρη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΥΖΜΑΣΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
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ΓΓ..44    ΠΠααξξννρρήή  ΤΤππεεξξεεζζηηώώλλ  γγηηαα  ηηεελλ  ππππννζζηηήήξξηημμεε  θθααηη  ηηεε  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  ηηννππ  ΟΟ..ΠΠ..  ΜΜεεηηξξώώννππ  

ΔΔκκππννξξηηθθώώλλ  εεκκάάηησσλλ..    

  

ΓΓ..44..11  ΜΜεειιέέηηεε  ΔΔθθααξξκκννγγήήοο    

 

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο έρεη σο αληηθείκελν ηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη 

απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηελ αλάιπζή ηνπο κε γλψκνλα ηηο δηεζλείο ζχγρξνλεο 

πξαθηηθέο θαη ηερλνινγίεο, κε ζηφρν ηελ επηηπρή νδήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ζε φιεο ηηο  θάζεηο ηνπ.  

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο ζα βαζίδεηαη ζηα  εμήο: 

 ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο θαη ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Γ/με. 

 ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

 ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην (Διιεληθφ θαη Κνηλνηηθφ) πνπ αθνξά ηα ζήκαηα θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Β.Η. 

 ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ππνδνκή ηεο Γ.Δ.Β.Η. (εμνπιηζκφο, πθηζηάκελε 

εθαξκνγή θαη βάζε δεδνκέλσλ ζεκάησλ, πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Β.Η.  βηβιία ζεκάησλ 

θαη απνθάζεηο ζεκάησλ) 

 ηηο πξνδηαγξαθέο δηαζχλδεζεο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε OHIM θαη WIPO (θαη‟ 

ειάρηζηoλ κε ηε κεηακεραλή TMview) θαη άιινπο θνξείο δηαρείξηζεο ζεκάησλ θαη 

ππνζηήξημε ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ ΟΠ. 

 ηελ έξεπλα θαη κειέηε άιισλ θνξέσλ ή πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθψλ κε 

δηαρείξηζε ζεκάησλ ή πνπ δηαζέηνπλ πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ 

ζεκάησλ 

 ηελ απαίηεζε γηα δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δηαδξαζηηθφηεηαο κεηαμχ 

ησλ επί κέξνπο ππνζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ θαη ηεο ζπλχπαξμήο ηνπο ζε έλα 

ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. 

ην πιαίζην ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ζα αλαιπζεί θαη ζα νξηζηηθνπνηεζεί ε επίιπζε φισλ 

ησλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ.                      

Σα δεηήκαηα απηά ζα αλαιχνληαη ζε παξαδνηέα πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε ειεθηξνληθέο 

δηαδηθαζίεο ησλ ζεκάησλ (θαηάζεζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή, έξεπλα ιεθηηθήο 

νκνηφηεηαο, έξεπλα νκνηφηεηαο απεηθφληζεο, ελεκέξσζε βηβιίσλ ζεκάησλ, έθδνζε 
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θαη αξρεηνζέηεζε απνθάζεσλ, έθζεκα δηθαζίκνπ, δηαρείξηζε ζήκαηνο θαη εγγξάθσλ 

ηνπ, θ.η.ι) 

 Πξνηάζεηο γηα ηε βέιηηζηε ειεθηξνληθή ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Β.Η. 

 Αλαζρεδηαζκφο, ηππνπνίεζε θαη απεηθφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ξνψλ εξγαζηψλ 

ηεο Γ.Δ.Β.Η.  ηφζν γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε, ειεθηξνληθή δηαρείξηζε θαη 

ειεθηξνληθφ έιεγρν ησλ ζεκάησλ, φζν θαη εθείλσλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ ελδερνκέλσο 

ζα εμαθνινπζνχλ λα  πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο (φπσο π.ρ., εμαθνινχζεζε θαηάζεζεο ζεκάησλ απεπζείαο ζηελ Γ.Δ.Β.Η. 

θαη φρη κέζσ internet, πξνζθφκηζε εγγξάθσλ πνπ απαηηνχλ πξσηφηππε ππνγξαθή θαη 

πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα ςεθηνπνηνχληαη απφ ηελ Γ.Δ.Β.Η., θιπ). 

 Μειέηε θαη δεκηνπξγία (ηππνπνίεζε) πξνηχπσλ εγγξάθσλ θαη ειεθηξνληθψλ θνξκψλ 

 Αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο θαη απνηχπσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

έξγνπ θαη πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 Αλάιπζε θαη πιήξεο ζρεδηαζκφο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ  

 Αλάιπζε θαη  πιήξεο ζρεδηαζκφο ησλ Λνγηθψλ Τπνζπζηεκάησλ Λνγηζκηθνχ  

 Αλάιπζε θαη πιήξεο ζρεδηαζκφο ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο  

 Μεζνδνινγία πνπ εμαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε θαη ελαξκφληζε ησλ 

ινγηθψλ ππνζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ζε εληαίν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο. 

 Μειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ερεηηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην 

χζηεκα. 

 Μειέηε Γηαζχλδεζεο – Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο κε OHIM θαη WIPO 

(κε ηε κεηακεραλή TMView θαη ησλ επηπξφζζεησλ ππεξεζίσλ ειεθηξνληθήο 

θαηάζεζεο, ειεθηξνληθήο πιεξσκήο, ειεθηξνληθήο ηξηηαλαθνπήο, ειεθηξνληθήο 

αθχξσζεο, θιπ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγήο γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

κεηαμχ ησλ γξαθείσλ OHIM θαη ΓΔΒΗ κε ρξήζε e-secure θαη e-signature  πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εθαξκνγέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην OHIM). 

 Μειέηε Γηαζχλδεζεο – Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο κε άιια πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα (πρ Τπ. Οηθνλνκηθψλ, ΤΕΔΤΞΗ,θηι) 

 Μειέηε Γηαζχλδεζεο – Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο κε ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα πιεξσκψλ 

 Μειέηε απνηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θαη αλάπηπμε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη Πιάλν 

disaster recovery. 

 Μεζνδνινγία θαη νξγάλσζε ηεο κεηάπησζεο δεδνκέλσλ απφ ην πθηζηάκελν ζην λέν 

ζχζηεκα. 
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 Αλαιπηηθή θαηαγξαθή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα 

ςεθηνπνηεζεί (βηβιία, απνθάζεηο, έγγξαθα) 

 Οξγάλσζε θαη κεζνδνινγία ηεο ςεθηνπνίεζεο, δηαρείξηζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ 

πιηθνχ, ηεθκεξίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ςεθηαθψλ αληηγξάθσλ θαη παξνπζίαζε 

δεηγκάησλ ςεθηνπνίεζεο. 

 Σεθκεξίσζε ηνπ ηξφπνπ νινθιήξσζεο θαη ζπζρέηηζεο εληφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ κε ηα δεδνκέλα κεηάπησζεο θαη ηα δεδνκέλα ζεκάησλ.   

 Μεζνδνινγία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ πνπ ζα έρεη ςεθηνπνηήζεη ν αλάδνρνο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 

 Μεζνδνινγία παξάιιειεο θαη ζπληνληζκέλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Δ.Β.Η. κε ηνλ 

ειεθηξνληθφ θαη ρεηξνλαθηηθφ ηξφπν (εθφζνλ ρξεηαζηεί γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα) κε εηζαγσγή ζηνηρείσλ θαη ρξήζε ησλ scanners απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο 

Γ.Δ.Β.Η. 

 Αλαιπηηθφ νξηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη 

θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο ππνζπζηεκάησλ/εθαξκνγψλ θαηά ηε 

θάζε ηεο πινπνίεζεο. 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ. 

 Καζνξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ πζηήκαηνο κε 

ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο ξφινπο αλά θαηεγνξία  

 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ  

 Αλάιπζε ησλ ζελαξίσλ δνθηκψλ απνδνρήο ζπζηήκαηνο 

 

  

ΓΓ..44..22  ΜΜεεηηάάππηησσζζεε  δδεεδδννκκέέλλσσλλ  

 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Π.,  ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηάπησζε ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ ζεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πθηζηάκελε βάζε δεδνκέλσλ (ORACLE) θαη ε 

νπνία ηξνθνδνηεί κε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ηελ πθηζηάκελε εθαξκνγή ζεκάησλ (βι. Μέξνο 

Β) ηεο Γ.Δ.Β.Η.  εκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ (εκεδαπά θαη αιινδαπά) πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ πθηζηάκελε βάζε δεδνκέλσλ αλέξρεηαη ζε  366.000 ζήκαηα. 

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κειεηήζεη φια ηα πεδία θαη ηα πεξηερφκελα ηεο 

πθηζηάκελεο βάζεο δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ θαηά ηε ζχληαμε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο λα 
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θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλν πιάλν δξάζεο θαη ζρήκα κεηάπησζεο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

επηηπρή κεηάπησζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ πθηζηάκελε ζηε λέα βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Ο.Π.. 

 

Ζ κεηάπησζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο.  

 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο φια ηα ζρεηηθά κε ηε κεηάπησζε 

δεδνκέλσλ θαη ηε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ επηηπρία ηεο θαη ηε δηαθχιαμε 

ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο κεηάπησζεο.  

 

ΓΓ..44..33  ΦΦεεθθηηννππννίίεεζζεε  ΒΒηηββιιίίσσλλ  ζζεεκκάάηησσλλ  θθααηη  ΑΑππννθθάάζζεεσσλλ  

 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιήξε ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ 

ππαξρφλησλ Βηβιίσλ εκάησλ ηεο Γ.Δ.Β.Η θαη ηνπιάρηζηνλ ησλ Απνθάζεσλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί γηα ηα Γηεζλή ζήκαηα. Ο ζηφρνο ηεο ςεθηνπνίεζεο φισλ ησλ βηβιίσλ θαη ησλ 

απνθάζεσλ ησλ Γηεζλψλ ζεκάησλ ηνπιάρηζηνλ είλαη λα πξνθχςεη ην πνιχηηκν ςεθηαθφ 

αξρεηαθφ πιηθφ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηάπησζε δεδνκέλσλ ζα επηηξέςεη: 

 

α) ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Β.Η κέζσ ηεο ηαρείαο αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο φισλ 

ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα ζήκαηα (φπσο π.ρ νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ έλα 

ζήκα),  

β) ηνλ έιεγρν νκνηφηεηαο απεηθνλίζεσλ (ινγνηχπσλ) κέζσ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ ινγηζκηθνχ 

θαη  

γ) ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηελ ειεθηξνληθή ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Β.Η θαη  ηελ παξνρή ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.   

 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηεο ελ ιφγσ ςεθηνπνίεζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ ςεθηνπνίεζεο βηβιίσλ θαη εγγξάθσλ θαη αληίζηνηρν 

ινγηζκηθφ ςεθηνπνίεζεο πνπ είλαη ακθφηεξα δνθηκαζκέλα ζε παξφκνηα έξγα ςεθηνπνίεζεο 

κεγάινπ φγθνπ έληππεο πιεξνθνξίαο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέζεη θαη ηνλ 

απαξαίηεην αξηζκφ αηφκσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ ζα αλαιάβνπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο 

εξγαζίεο ςεθηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ην 

νπνίν ζα αλαιάβεη ηηο εξγαζίεο ςεθηνπνίεζεο πξέπεη λα έρεη εµπεηξία ζε παξφµνηα έξγα 

ςεθηνπνίεζεο ή λα έρεη θαηαξηηζηεί θαηάιιεια σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ςεθηνπνίεζεο. Ο 

Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη δπλαηφηεηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο επέθηαζεο θαη δηεχξπλζεο 

ηφζν ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ -νκάδαο ςεθηνπνίεζεο ηηο νπνίεο θαη λα 
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ρξεζηκνπνηήζεη εθφζνλ απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη ηελ πιήξε 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα. 

 εκεηψλεηαη φηη ν εμνπιηζκφο ςεθηνπνίεζεο ζα αλήθεη ζηνλ Αλάδνρν θαη ζα ιεηηνπξγεί κε 

δηθή ηνπ επζχλε. 

 

Ζ ςεθηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ απνθάζεσλ κπνξεί λα μεθηλήζεη ακέζσο κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ελψ ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηελ 

Πηινηηθή Λεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (δει. κέρξη ην 12
ν
 κήλα).  

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ην γεγνλφο φηη φζν δηαξθεί ε ςεθηνπνίεζε 

(αιιά θαη αξγφηεξα ζηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία), ε ΓΔΒΗ ιεηηνπξγεί κε ην πθηζηάκελν 

ρεηξνλαθηηθφ κνληέιν νπφηε θαη απαηηείηαη κηα κεζνδνινγία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ 

ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ησλ ζεκάησλ εθείλσλ γηα ηα νπνία ζην κεηαμχ έρνπλ επέιζεη 

κεηαβνιέο ηνπο. 

Σα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ 

απνθάζεσλ ζεκάησλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ πξνο ςεθηνπνίεζε. 

 Φεθηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ. 

 Δπεμεξγαζία ηεο εηθφλαο ζε ζηαζκφ επεμεξγαζίαο αλ απαηηείηαη (δηφξζσζε 

ρξσκάησλ, γεσκεηξίαο θ.ιπ.) θαη απνζήθεπζε ζε δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο. 

 Καηεγνξηνπνίεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ θαη απνζήθεπζεο ζηελ θεληξηθή βάζε. 

Σα ςεθηαθά έγγξαθα ζα απνηεινχλ αθξηβή αληίηππα ησλ πξσηφηππσλ ηεθκεξίσλ αλεμάξηεηα 

απφ ην κέγεζνο ηνπο, ην είδνο ραξηηνχ, ην ρξσκαηηζκφ ηνπο, δηπιέο φςεηο, βηβιηνδεζίεο θιπ. 

Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο ζα πξέπεη λα απνηειεί µηα 

νινθιεξσκέλε ιχζε ηελ νπνία ζα πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο θαη ζα δηαζθαιίδεη πςειφηαηα 

επίπεδα πνηφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ιχζε ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:  

 Υξήζε ελδεδεηγκέλσλ δηαδηθαζηψλ ςεθηνπνίεζεο θαηά ηα δηεζλή πξφηππα. 

 Υξήζε εμνπιηζκνχ ςεθηνπνίεζεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απφδνζεο πνπ ζα 

δηαζθαιίζεη αθξηβή αληίγξαθα πςειήο πνηφηεηαο ρξψκαηνο, φπνπ ρξεηάδεηαη, θαη 

θεηκέλνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

(software) θαη ηνπ πιηθνχ (hardware), πνπ δηαζθαιίδνπλ ςεθηνπνίεζε εγγξάθσλ 

πςειήο πνηφηεηαο: 

o ζχζηεκα εμηζνξξφπεζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ βηβιίνπ γηα επίπεδν απνηέιεζκα 
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o despeckle (θαζαξηζκφο εληχπνπ απφ θνπθθίδεο) 

o θαζαξηζκφο εληχπνπ απφ ζθνπξφηεηα, θηηξίληζκα θιπ. 

o deskewing (επζπγξάκκηζε ηεο ζαξσκέλεο εηθφλαο) 

o cropping (απνζήθεπζε σθέιηκεο εηθφλαο, κεηαβιεηά πεξηζψξηα θιπ.) 

o πςειέο αλαιχζεηο ζάξσζεο 

o δπλαηφηεηα ςεθηνπνίεζεο ηεθκεξίσλ δηαθφξσλ κεγεζψλ. 

 Σήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο µε ζθνπφ ην κεδεληζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ νιηθήο ή κεξηθήο απψιεηαο ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ.  

Μία εθηηκψκελε θαηαλνκή ηνπ φγθνπ ηνπ πξνο ςεθηνπνίεζε πιηθνχ είλαη ε  παξαθάησ: 

ΔΗΓΟ ΤΛΗΚΟΤ 

ΠΡΟ 

ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

Καη’ 

εθηίκεζε 

ΥΖΜΑ 

ΠΡΧΣΟΣΤΠΟΤ 

ΓΔΜΔΝΟΗ/ΑΓΔΣΟΗ 

ΣΟΜΟΗ 

ΑΠΡΟΜΑΤΡΟ 

/ ΔΓΥΡΧΜΟ 

ΤΛΗΚΟ 

ΒΗΒΛΗΑ 

ΖΜΑΣΧΝ 

 915.000 ζει. 

(2,5 ζει αλά 

ζήκα)  

εκ.: 155.000 

εκεδαπά θαη 

211.000 

αιινδαπά 

ζήκαηα 

Α4, Α3 
ΓΔΜΔΝΟΗ ΣΟΜΟΗ 

 

ΔΓΥΡΧΜΟ 

(ιφγσ ησλ 

απεηθνλίζεσλ πνπ 

ελζσκαηψλνπλ) 

ΑΠΟΦΑΔΗ 

ΓΗΔΘΝΧΝ 

ΖΜΑΣΧΝ 

150.000 ζει  Α4 

ΑΓΔΣΔ (ΜΔ 

ΤΡΡΑΠΣΗΚΑ) – 

Σαμηλνκεκέλνη ζε 

θαθέινπο (βάζεη 

αξηζκνχ ηνπο) αλά 

έηνο θαη φρη αλά ζήκα 

ΑΠΡΟΜΑΤΡΟ 

 

Σν ηειηθφ πιήζνο ησλ ζειίδσλ πνπ ζα ςεθηνπνηεζνχλ ζα είλαη πξντφλ ηεο Μειέηεο  

Δθαξκνγήο πνπ ζα εθπνλεζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπκθσλεζεί µε ηε ΓΔΒΗ.  

Ζ ςεθηνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν µε ρξήζε θαηάιιεισλ εμεηδηθεπκέλσλ 

ζαξσηψλ γηα βηβιία θαη έγγξαθα. H ειάρηζηα απνδεθηή νπηηθή αλάιπζε αλά κέγεζνο 

πξσηνηχπνπ θαη ην βάζνο ρξψκαηνο δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Πξσηόηππν αληηθείκελν Διάρηζηε αλάιπζε Υξσκαηηθό βάζνο 

Φσηνηππεκέλν πιηθφ 

(αζπξφκαπξν) 
300 dpi 8 bit γθξί 

Έληππν πιηθφ (αζπξφκαπξν) 400 dpi 8 γθξί 

Έληππν πιηθφ (έγρξσκν) 400 dpi 24 bit 

Φσηνγξαθίεο (αζπξφκαπξεο) 600 dpi 8 bit γθξί 

Φσηνγξαθίεο (έγρξσκεο) 600 dpi 24 bit 

 

Σν πξντφλ ηεο ςεθηνπνίεζεο ζα είλαη αξρείν TIFF. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ςεθηαθνχ 

ππνθαηάζηαηνπ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο ζα είλαη ίδηεο (1:1) µε 

απηέο ηνπ ηεθκεξίνπ. ηε ζπλέρεηα ζα πξνθχςνπλ θαη αληίγξαθα µε δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο 

θαη δηαζηάζεηο,. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνδηαγξαθέο πνπ δίλνληαη είλαη νη ειάρηζηεο 

απαηηνχκελεο. ηηο πξνζθνξέο ηνπο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ 

κεγαιχηεξε αλάιπζε ή βάζνο ρξψκαηνο.  

Δπίζεο, απφ ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ πξέπεη λα γίλεηαη απηφκαηα ή θαηφπηλ επεμεξγαζίαο ε 

εμαγσγή σο μερσξηζηψλ ζηνηρείσλ πιεξνθνξίαο ηνπιάρηζηνλ ηνπ κνλαδηθνχ αξηζκνχ 

ζήκαηνο θαη ηεο απεηθφληζεο (ινγνηχπνπ) απηνχ ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηνλ ηχπν 

απεηθφληζεο (έγρξσκε ή αζπξφκαπξε). Σν δε ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ θαη ηα εμαγφκελα απφ 

απηφ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (αξηζκφο ζήκαηνο, εηθφλα ινγνηχπνπ, θ.α) ζα πξέπεη λα 

απνζεθεχνληαη θαηάιιεια ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη λα είλαη απφιπηα ζπζρεηηζκέλα κεηαμχ 

ηνπο θαζψο θαη κε ηα δεδνκέλα ηεο κεηάπησζεο.  

Απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ηα αθφινπζα: 

 Γηαρσξηζκφο ζειίδσλ ζηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ζάξσζεο αξηζηεξήο θαη δεμηάο 

ζειίδαο ελφο αλνηθηνχ εληχπνπ ή βηβιίνπ. 

 Γηφξζσζε ησλ ρξσκάησλ ψζηε λα πξνζνκνηψλνπλ αθξηβέζηεξα ζην πξσηφηππν. 

 Απνθνπή ησλ πεξηζσξίσλ γχξσ απφ ην ηεθκήξην. 

 Αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ, φηαλ απαηηείηαη. 

 Πεξηνξηζκφο ηεο θχξησζεο πνπ νθείιεηαη ζηε βηβιηνδεζία θαη εμάιεηςε ηεο ζθηάο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θακππιφηεηα βηβιηνδεζίαο 

 Βειηίσζε ηεο αλαγλσζηκφηεηαο θαη ηεο επθξίλεηαο 
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Μεηά απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο απφ ηνλ ζαξσηή θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζα απνζεθεχνληαη 

ζε αξρεία ηχπνπ TIFF µε δηάζηαζε, αλάιπζε θαη βάζνο ρξψκαηνο ίδην µε απηφ πνπ έγηλε ε 

ςεθηνπνίεζε. Δίλαη δπλαηφλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη αλάγθεο ζε απνζεθεπηηθφ ρψξν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηνο µε απσιεζηηθφο (lossless) αιγφξηζκνο ζπκπίεζεο (π.ρ. LZW), ν 

νπνίνο λα ππνζηεξίδεηαη απφ επξέσο δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο. 

Απφ ηα ςεθηαθά ππνθαηάζηαηα ζα δεκηνπξγεζνχλ επίζεο ςεθηαθά αληίγξαθα µε 

ρακειφηεξεο αλαιχζεηο θαη ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αξρεία. πγθεθξηκέλα ηα ςεθηαθά 

αληίγξαθα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ είλαη: 

 αξρεία πξνβνιήο µέζσ δηαδηθηχνπ (ηχπνπ JPEG, αλάιπζεο 150 dpi, βάζνπο 

ρξψκαηνο 24 bit, δηάζηαζεο ίζεο µε ην πξσηφηππν). 

 αξρεία πξνεπηζθφπεζεο (ηχπνπ JPEG, αλάιπζεο 72 dpi, βάζνπο ρξψκαηνο 24 bit, 

κεγέζνπο 200 pixels ζηε κέγηζηε δηάζηαζε). 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο  ν Αλάδνρνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηε ςεθηνπνίεζε) είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη θάζε 

δπλαηφ κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνο ςεθηνπνίεζε πιηθνχ ψζηε. λα 

απνθεπρζεί ε νπνηαδήπνηε βιαπηηθή επίδξαζε επί ησλ θεηκέλσλ, ησλ εηθφλσλ θαη ηεο 

βηβιηνδέηεζεο. εκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γ.Δ.Β.Η. έηζη ψζηε λα κε δηαηαξάζζεηαη ην 

ππεξεζηαθφ έξγν θαη ε πξφζβαζε ησλ δηθεγφξσλ ζηα ζήκαηα ηεο Γ.Δ.Β.Η.  

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο ν Αλάδνρνο ζα παξαδίδεη ην πξνο ςεθηνπνίεζε 

πιηθφ ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Γ.Δ.Β.Η., ν νπνίνο αθνχ ειέγμεη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ ζα 

έρεη ηε κέξηκλα επαλαηνπνζέηεζήο ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηε ςεθηνπνίεζε) 

ζα δηαβεβαηψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίζεη φηη δελ ζα 

εθρσξήζεη-δηαξξεχζεη ή πξνζθέξεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ ή ηα 

δεδνκέλα ηεθκεξίσζεο ζε ηξίηνπο. Ο Αλάδνρνο  ζα πξέπεη επίζεο λα θξνληίδεη γηα ηε ζπρλή 

δεκηνπξγία θαη θχιαμε αληηγξάθσλ αζθαιείαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθηνπνίεζεο, ψζηε λα 

απνθεπρζεί κε θάζε ηξφπν ν θίλδπλνο απψιεηαο ησλ αληηγξάθσλ εμαηηίαο θάπνηνπ κεραληθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη ε επαλαςεθηνπνίεζε ήδε ςεθηνπνηεκέλσλ πξσηνηχπσλ. Μεηά ην πέξαο 

ησλ εξγαζηψλ ςεθηνπνίεζεο ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηε Γ.Δ.Β.Η. φιν ην ςεθηνπνηεκέλν 

πιηθφ σο αληίγξαθν αζθαιείαο. Μέρξη ηελ παξάδνζε θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ν 

Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ.  

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη λα πεξηγξάςνπλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηε κεζνδνινγία 

πινπνίεζεο ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ βηβιίσλ ζεκάησλ θαη ησλ απνθάζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο 

αλσηέξσ φξνπο θαη απαηηήζεηο.  Δπίζεο λα πεξηγξάςνπλ αλαιπηηθά θαη ζην ζχλνιφ ηνπ ηνλ 
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εμνπιηζκφ - ινγηζκηθφ ςεθηνπνίεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε έκθαζε ζηελ ηεθκεξίσζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ, λα αλαθέξνπλ ηα άηνκα πνπ ζα δηαζέζνπλ 

γηα ηηο εξγαζίεο ςεθηνπνίεζεο κε ηελ εκπεηξία ή ηελ θαηάξηηζε πνπ δηαζέηνπλ θαζψο θαη λα 

αλαθέξνπλ ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο επέθηαζεο θαη δηεχξπλζεο 

ηφζν ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ εάλ απαηηεζεί 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή θαη πιήξεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα. 

  

ΓΓ..44..44  ΔΔθθππααίίδδεεππζζεε  ––  ΜΜεεηηααθθννξξάά  ηηεερρλλννγγλλσσζζίίααοο  

 

Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαη 

ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπ.  Ζ εθπαίδεπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν έηζη 

ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα θαιχπηνληαη ζπλνιηθά φιεο νη αλάγθεο θαη νη γλσζηηθέο πεξηνρέο 

θάζε θαηεγνξίαο ρξεζηψλ ζε ηερληθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν.  

 

Ζ εθπαίδεπζε αθνξά ηηο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ: 

o Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ-πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Δ.Β.Η. 

o Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηψλ ζε επίπεδν Λνγηζκηθνχ-πζηήκαηνο  

o Δθπαίδεπζε δηαρεηξηζηψλ ζε επίπεδν Τιηθνηερληθήο ππνδνκήο-Γηθηχνπ 

o Δθπαίδεπζε δηθεγφξσλ  

 

Ζ εθπαίδεπζε ζα δηεμάγεηαη κε φια ηα δπλαηά κέζα εθπαίδεπζεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα 

ζε νκάδεο ησλ 10-12 αηφκσλ θαη κε ρξήζε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα δνζεί 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο.  Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηφζν ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηψλ φζν θαη ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, λα είλαη δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή θαη λα έρεη ζπληαρζεί 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα πεξηγξάθνληαο θάζε δηαδηθαζία ιεπηνκεξψο, κε ζαθήλεηα θαη κε 

ζρεηηθά παξαδείγκαηα – νζφλεο ιεηηνπξγίαο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπ. Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα θάζε επηκέξνπο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 40 ψξεο. Οη εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) θαη ζα 

θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε θάζε 

εθπαηδεπηηθή κέξα δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 5 ψξεο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, εθηηκάηαη φηη ην 

πξνζσπηθφ ηεο ΓΓΔ πνπ ζα εθπαηδεπηεί ζην Ο.Π. ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50 ζηειέρε ελψ 

πεξίπνπ 100 δηθεγφξνη ζα θιεζνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε εκεξίδεο ελεκέξσζεο-εθπαίδεπζεο 

γηα ην ζχζηεκα.  
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Σα εγρεηξίδηα εθπαίδεπζεο πνπ ζα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

o Δγρεηξίδηα Υξήζεο (ζηειέρε Γ.Δ.Β.Η.) 

o Δγρεηξίδηα Υξήζεο (δηθεγφξνη) 

o Δγρεηξίδηα Γηαρείξηζεο πζηήκαηνο 

o Δγρεηξίδηα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

o Δγρεηξίδηα Λήςεο Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο 

o Δγρεηξίδηα Γηαρείξηζεο Portal 

o Δγρεηξίδηα Γηαρείξηζεο Γηθηπαθνχ Δμνπιηζκνχ-Τπνδνκήο 

o Δγρεηξίδηα Γηαδηθαζίαο Φεθηνπνίεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο-ππαιιήινπο (scanning+OCR) 

o Δγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο DTP 

o Δγρεηξίδηα Παξακεηξνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο-Αλάπηπμεο Δθαξκνγψλ 

o Δγρεηξίδηα πληήξεζεο πζηήκαηνο 

 

εκαληηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γ.Δ.Β.Η. θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ 

απνηειεί ππνρξεσηηθά θαη ε on the job εθπαίδεπζε πνπ ζπληειεί ζηελ άκεζε θαηαλφεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο .  

 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη θαη online εθαξκνγή εθπαίδεπζεο ζηελ Διιεληθή θαη 

Αγγιηθή γιψζζα πνπ ζα ελζσκαησζεί ζην portal θαη ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ζαθείο νδεγίεο 

κε φια ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηηο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο ζήκαηνο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνβαίλνπλ νη εμσηεξηθνί ρξήζηεο (δηθεγφξνη, επηρεηξήζεηο, θιπ) κέζσ ηνπ portal.  

 

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο ζα γίλεη ζε ρψξν ηεο Γ.Δ.Β.Η. αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ηνλ δηακνξθψζεη θαηάιιεια θαη εγθαηαζηήζεη δέθα 

(10) ζηαζκνχο εξγαζίαο κε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο θαη ηα εξγαιεία ηνπ Ο.Π.. Ζ 

εθπαίδεπζε γηα ηνπο δηθεγφξνπο – ζπλδξνκεηέο ζα έρεη ηε κνξθή ζεκηλαξίνπ θαηφπηλ 

ζρεηηθήο αλαγγειίαο πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ελδέρεηαη λα γίλεη, είηε ζε θαηάιιειν 

ρψξν ηεο Γ.Δ.Β.Η., είηε ζε άιιε θαηάιιεια δηακνξθσκέλε αίζνπζα εθηφο ηεο Γ.Δ.Β.Η. πνπ ζα 

εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο.  

 

Σν πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ Ο.Π. πξέπεη λα εθπαηδεπηεί θαηάιιεια απφ 

ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε φρη κφλν λα δηαρεηξίδεηαη νξζά θαη απνδνηηθά 

ην χζηεκα αιιά θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπληεξήζεη απηφλνκα ην ζχλνιν ησλ 

εθαξκνγψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη λα πξνζαξκφζεη ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πζηήκαηνο ζε κειινληηθέο αιιαγέο κε θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε ή 

πξνζαξκνγή - αλάπηπμε εθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αλάπηπμεο 
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εθαξκνγψλ πνπ ζα πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο. Γηα απηφ ην ιφγν ζα δνζεί έκθαζε ζηελ 

εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ δηαρείξηζεο σο πξνο ηηο πεξηπηψζεηο πξνζαξκνγήο 

ηνπ πζηήκαηνο πνπ ρξήδνπλ αλάινγεο παξακεηξνπνίεζεο ή αλάπηπμεο εθαξκνγψλ φπσο π.ρ 

ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο εγγξάθσλ ή πξνζζήθεο λέσλ εγγξάθσλ ζε κία δηαδηθαζία ν 

δηαρεηξηζηήο λα κπνξεί λα επέκβεη πξνζαξκφδνληαο θαηάιιεια φιεο ηηο ζρεηηθέο ξνέο 

εξγαζίαο. ην πιαίζην απηφ ηεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξάζρεη 

εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξακεηξνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ είηε γηα κειινληηθέο αλάγθεο είηε γηα βειηηζηνπνίεζε νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο απφ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα 

αιιά θαη ε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ εθπαηδεχηεθαλ κε βάζε θαηάιιειε 

κεζνδνινγία πνπ ζα πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν (π.ρ γξαπηέο εμεηάζεηο κε εξσηεκαηνιφγην, 

online tests, θηι). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε νκάδσλ 

ρξεζηψλ ζε πεξίπησζε νπνηνδήπνηε αιιαγψλ ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα , ζηελ πεξίπησζε 

δηαπίζησζεο εθπαηδεπηηθψλ ειιείςεσλ (κε πιήξεο πεξηγξαθή δηαδηθαζηψλ) αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε δηαπίζησζεο ρακειήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε έιιεηςε 

εμνηθείσζεο ησλ ρξεζηψλ κε απηφ ή πεξηνξηζκέλεο θαηαλφεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

 

Δπίζεο, ε εθπαίδεπζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα μεθηλήζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ 

πηινηηθή ιεηηνπξγία θαη ε νκαιή κεηάβαζε ηεο Γ.Δ.Β.Η. ζην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

 

ηε Μειέηε Δθαξκνγήο δχλαηαη λα εκπινπηηζηνχλ νξηζκέλα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα θαζψο 

θαη λα ζπκπιεξσζνχλ ηπρφλ λέεο αλάγθεο εθπαίδεπζεο πνπ απνξξένπλ απφ ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα.  

 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη λα ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ελφηεηεο πνπ ζα θαιχπηνπλ ζπλνιηθά ηφζν ηηο αλάγθεο 

φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ σο πξνο ην έξγν, φζν θαη φιεο ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε θχζε ηνπ έξγνπ. ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξέπεη λα γίλεηαη αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ελνηήησλ εθπαίδεπζεο θαη λα δειψλεηαη ζε ψξεο ε 

εθηηκψκελε δηάξθεηα θάζε ελφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ αληίζηνηρνπ 

αληηθεηκέλνπ εθπαίδεπζεο.  
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ΓΓ..44..55  ΓΓννθθηηκκέέοο  εειιέέγγρρννππ  

  

Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ην χζηεκα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη εθπιεξψλεη ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθε, θαζψο θαη λα 

αμηνινγεζεί ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη επίδνζε ηνπ πζηήκαηνο πξέπεη λα δηελεξγεζεί 

κία ζεηξά δνθηκαζηηθψλ ειέγρσλ δηάξθεηαο 2 κελψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο 

αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο θάζεο ηεο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ 

πζηήκαηνο. 

Ζ θάζε ησλ δνθηκψλ ειέγρνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Οξηζηηθνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ ειέγρνπ (test plans) ψζηε λα θαιχπηνπλ ην πιήξεο 

θάζκα ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο (βάζεη ηνπ Λεηηνπξγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηεο 

Τινπνίεζεο ηνπ). 

 Γηεμαγσγή φισλ ησλ δνθηκψλ ειέγρνπ. 

 Αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηεο θάζεο ησλ δνθηκψλ ειέγρνπ. 

Σα ζελάξηα ειέγρνπ ζα πξέπεη: 

 λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

ρξεζηψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηε κειέηε εθαξκνγήο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

παξαδψζεη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ηα ηειηθά 

ζελάξηα ειέγρνπ γηα έγθξηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή 

ηνπο. 

 λα πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο ζε επίπεδν επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ 

(unit testing) 

 λα πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο ζε επίπεδν νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

(system testing) ψζηε λα ειέγρεηαη θαη λα επηβεβαηψλεηαη ε ζπλνιηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε απνδεθηή επίδνζε ηνπ πζηήκαηνο. 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

 λα δηαζέζεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ (ηερληθφ θαη επηρεηξεζηαθφ) γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ δνθηκψλ ειέγρνπ θαη ηε δηφξζσζε - απαινηθή - 

ηειηθέο ξπζκίζεηο ηνπ πζηήκαηνο πνπ πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ. 

 λα εθηειέζεη δνθηκέο πςεινχ θφξηνπ (stress tests) ζε ζπλζήθεο πνπ ζα 

πξνζνκνηψλνπλ θαη‟ ειάρηζην ηνλ αλακελφκελν θφξην Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο. 
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ΓΓ..44..66    ΠΠηηιιννηηηηθθήή  ΛΛεεηηηηννππξξγγίίαα    

 

H πηινηηθή ιεηηνπξγία αξρίδεη κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θάζεο δνθηκψλ ειέγρνπ, 

είλαη ππνρξεσηηθήο δηάξθεηαο πέληε (5) κελψλ θαη ην ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγήζεη ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ζ  πηινηηθή ιεηηνπξγία πξνυπνζέηεη επίζεο ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ, ηεο πινπνίεζεο ζπζηήκαηνο,  ηεο κεηάπησζεο δεδνκέλσλ θαη 

ηεο ςεθηνπνίεζεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ην ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη πιήξεο απφ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ 

πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Ο Αλάδνρνο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαιείηαη λα δηαζέζεη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αηφκσλ ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ηεο ΓΔΒΗ ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ εθαξκνγψλ ηνπ πζηήκαηνο. 

Ζ ππνζηήξημε θαηά ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Βειηηψζεηο-πκπιεξψζεηο ζην χζηεκα / Γηνξζψζεηο ησλ εθαξκνγψλ 

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ – ππνζηήξημε ρξεζηψλ 

 πιινγή παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο θαη εμέηαζή ηνπο 

 Γηφξζσζε / Γηαρείξηζε ιαζψλ / Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηπρφλ βιαβψλ 

 Δμαζθάιηζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε άιια ζπζηήκαηα 

 Τπνζηήξημε ζην ρεηξηζκφ θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. 

 Δπηθαηξνπνίεζε ηεθκεξίσζεο. 

 Helpdesk (βι. παξαθάησ) 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην γεγνλφο φηη φζν δηαξθεί ε πηινηηθή 

ιεηηνπξγία, ε Γ.Δ.Β.Η. ελδέρεηαη λα εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί κε ην πθηζηάκελν ρεηξνλαθηηθφ 

κνληέιν νπφηε θαη απαηηείηαη λα ππάξρεη κηα κεζνδνινγία ζπληνληζκέλεο θαη παξάιιειεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηεο Γ.Δ.Β.Η. ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ελφο απφ 

ην άιιν. 

Καηά ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία πξέπεη λα ειεγρζνχλ δηεμνδηθά: 

 Σν ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ 

 Οη θσδηθνπνηήζεηο θαη νη παξακεηξνπνηήζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ 

 Ζ πιεξφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 
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 Οη ξπζκίζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Ζ πιεξφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο ησλ ζεκάησλ  

 Ζ νινθιήξσζε ησλ ππνζπζηεκάησλ-εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ζε εληαίν πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγίαο  

 Ζ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ επί κέξνπο ππνζπζηεκάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ  

 Ζ θπζηθή αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Ζ πιεξφηεηα θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

 Οη δηαζπλδέζεηο θαη νη αληαιιαγέο δεδνκέλσλ κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

(δηαιεηηνπξγηθφηεηα) 

 Ζ αζθάιεηα φισλ ησλ επηπέδσλ ιεηηνπξγίαο  ηνπ ζπζηήκαηνο 

Απφ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο θαη ηε ζπιινγή ησλ παξαηεξήζεσλ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ε αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο ή δηνξζψζεηο ζην χζηεκα 

νη νπνίεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο παξνπζηαζηνχλ ζνβαξά, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο, πξνβιήκαηα ή δηαπηζησζεί φηη δελ 

πιεξνχληαη θάπνηεο απφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο, δηαθφπηεηαη ε πεξίνδνο πηινηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη θαιείηαη ν Αλάδνρνο λα απνθαηαζηήζεη ην πξφβιεκα. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα 

εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο φηη απνθαηέζηεζε ηε δπζιεηηνπξγία 

ή βιάβε θαη ηνλ ηξφπν πνπ ην πξαγκαηνπνίεζε. Ο ρξφλνο ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο 

επηκεθχλεηαη αληίζηνηρα γηα φζν ρξφλν κεζνιάβεζε απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο βιάβεο κέρξη 

ηελ πηζηνπνίεζε ηεο απνθαηάζηαζήο ηεο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηελ ηειηθή θαη επηθαηξνπνηεκέλε 

έθδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ηερληθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη παξάιιεια λα νξγαλψζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη Helpdesk γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο (5 κήλεο) κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ 

ρξεζηψλ σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ο.Π.. 

ην Helpdesk ζα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη φινη νη ρξήζηεο ηνπ Ο.Π. γηα ηειεθσληθή 

ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ: 

 Να εξσηήζνπλ ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

 Να αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα ή δπζιεηηνπξγίεο 

 Να αλαθέξνπλ πξνηάζεηο ή ηπρφλ ειιείςεηο-παξαηεξήζεηο   
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Απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ helpdesk ζα πξνθχςνπλ νη ζπρλά ππνβαιιφκελεο εξσην-απνθξίζεηο 

(FAQ) αλά είδνο ρξήζηε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Π. νη νπνίεο ζπλνδεπφκελεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο απαληήζεηο ζα δνζνχλ ζηε Γ.Δ.Β.Η σο παξαδνηέν ζην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα ε Γ.Δ.Β.Η λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη πξνο ελεκέξσζε (ζην portal ή/θαη 

ππφ κνξθή ζεκεηψζεσλ).  

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη λα πεξηγξάςνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα πεξί νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ helpdesk. 

  

ΓΓ..44..77  ΥΥππηηππεεζζίίεερρ  ΥΥπποοδδοομμήήρρ  ΓΓηημμόόζζιιοοςς  ΚΚλλεειιδδιιοούύ  ((PPKKII))  

 

Ζ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα ζα πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ username / 

password ή PIN. Γεδνκέλεο φκσο ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάζεζεο ζήκαηνο ην Ο.Π. ζα πξέπεη λα είλαη απφ ηελ πξψηε κέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ PKI-

ready πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη, γηα φζεο δηαδηθαζίεο απαηηείηαη, ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: 

1. Αλαγλψξηζε (Identification) 

2. Πηζηνπνίεζε (Authentication). 

3. Δμνπζηνδφηεζε (Authorization). 

4. Αθεξαηφηεηα (Integrity). 

5. Δκπηζηεπηηθφηεηα (Confidentiality). 

6. Με άξλεζε (Non-repudiation). 

Με βάζε ηηο σο άλσ απαηηήζεηο ην Ο.Π. ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε Αλαγλσξηζκέλνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ PKI ζηελ Διιάδα (εγγεγξακκέλνπο ζην ζρεηηθφ Μεηξψν ηεο ΔΔΣΣ) θαη 

λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δηεπαθέο (APIs) απηψλ. Δπηπιένλ ην Ο.Π. ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ Αλαγλσξηζκέλνπο 

παξφρνπο ππεξεζηψλ PKI ζηελ Διιάδα, απφ ην ΤΕΔΤΞΗ θαη απφ δηεζλείο παξφρνπο 

αλαγλσξηζκέλσλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ.  

 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη λα πξνζθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ 200 πηζηνπνηεηηθά PKI ζε ζπλεξγαζία κε 

αλαγλσξηζκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ PKI ζηελ Διιάδα (λα ην θαηνλνκάζνπλ) θαη ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξψηε θνξά ζηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία. 
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ΓΓ..55    ΜΜεεθθοοδδοολλοογγιικκόό  ππλλααίίζζιιοο  ηηοοςς  έέππγγοοςς  

 

Σν έξγν απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ηε δηαρείξηζή ηνπ. 

Δίλαη θξίζηκν νη κεζνδνινγίεο λα είλαη θαζηεξσκέλεο θαη απνδεθηέο ζε Δπξσπατθφ ή Γηεζλέο 

Δπίπεδν.   Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ηερληθή ηνπ πξνζθνξά λα αλαιχζεη ηηο  

κεζνδνινγίεο πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηα –θαη‟ ειάρηζην- δεηήκαηα :  

 ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο ΟΠ, 

 ρεδηαζκνχ, Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο,  

 Γηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 

 Αλαζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ 

 Γηαρείξηζεο έξγνπ,  

 Αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο δηθηχσλ θαη ζπλαιιαγψλ. 

 Μεηάπησζεο δεδνκέλσλ 

 Γηαρείξηζεο αιιαγψλ  

 Δθπαίδεπζεο 

 Φεθηνπνίεζεο βηβιίσλ θαη εγγξάθσλ 

 Δθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο 

 

Σηο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο, ζα πξέπεη ν αλάδνρνο λα ηηο έρεη εθαξκφζεη ζε έξγα 

αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ, πξνυπνινγηζκνχ θαη βαζκνχ δπζθνιίαο. εκεηψλεηαη φηη ε 

πιεξφηεηα ησλ κεζνδνινγηψλ, ε αλαιπηηθή πξνζέγγηζε θαη ε απνδεδεηγκέλε επηηπρήο 

εθαξκνγή απηψλ, ιακβάλεηαη ππ‟ φςε ζηε δηαδηθαζία  αμηνιφγεζεο.  Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο 

φηη  ν ππνςήθηνο  αλάδνρνο ζα αλαθέξεη ππνρξεσηηθά ην ζρήκα ηεο δηνίθεζεο έξγνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη, ηηο ηερληθέο παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ,  πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, δηαζέζηκα ππνζηεξηθηηθά 

εξγαιεία ινγηζκηθνχ project management θιπ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ζηελ πξνζθνξά ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη εηαίξνη/ ππεξγνιάβνη γηα ηα 

δηάθνξα ππνζπζηήκαηα, ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζαθψο ν ξφινο ηνπ θαζελφο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ε κέζνδνο κε ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζα ζπληνλίζεη θαη ζα ειέγρεη ην 

έξγν ησλ εηαίξσλ/ ππεξγνιάβσλ. 

 

O αλάδνρνο πξέπεη λα ηεθκεξηψλεη ππνρξεσηηθά θαη  θαη‟ ειάρηζην ηα αθφινπζα πνηνηηθά 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ,  

 ζρεζηαθνχ ζπζηήκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ,  
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 εθαξκνγψλ,  

 νινθιήξσζεο πιαηθφξκαο.  

 

 

ΓΓ..66    ΧΧπποοννοοδδιιάάγγππααμμμμαα  ––  ΦΦάάζζεειιρρ  κκααιι  ππααππααδδοοηηέέαα  ηηοοςς  έέππγγοοςς    

  

Σν έξγν είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δέθα νθηώ (18) κελώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

πεξηφδνπ πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο πέληε (5) κελψλ. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζην 18
ν
 κήλα , ην Ο.Π. ζα παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία „κε ην 

θιεηδί ζην ρέξη‟ νπφηε θαη ζα γίλεη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

Ζ έλαξμε ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ 

θαη ηεο Γ.Γ.Δ. ελψ ε ιήμε ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα θαηαξηίζνπλ ην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ (κε ηε κνξθή GANTT) πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ (ρξνληθέο δηάξθεηεο πινπνίεζεο), ηα θχξηα νξφζεκα θαη ηα παξαδνηέα. Δπίζεο 

πξέπεη λα αλαιπζνχλ νη αλζξψπηλνη πφξνη (ξφινη / νκάδεο έξγνπ) πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

πινπνίεζε θάζε θάζεο ηνπ έξγνπ. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα πεξηιάβνπλ ζην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ θάζεηο: 

Φάζε 1: Γηαρείξηζε έξγνπ 

Φάζε 2: Μειέηε εθαξκνγήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ο.Π. ησλ εκάησλ 

Φάζε 3: Δγθαηάζηαζε Τιηθνηερληθήο Τπνδνκήο. 

Φάζε 4: Τινπνίεζε θαη Οινθιήξσζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Φάζε 5: Μεηάπησζε δεδνκέλσλ. 

Φάζε 6: Φεθηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ απνθάζεσλ 

Φάζε 7: Γνθηκέο ειέγρνπ 

Φάζε 8: Δθπαίδεπζε  

Φάζε 9: Πηινηηθή Λεηηνπξγία 

Φάζε 10: Σεθκεξίσζε ζπζηήκαηνο – Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο 

εκεηψλεηαη φηη νη θάζεηο ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ , ησλ δνθηκψλ ειέγρνπ θαη ηεο πηινηηθήο 

ιεηηνπξγίαο είλαη ππνρξεσηηθέο ζε ρξνληθή δηάξθεηα. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ (18 
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κήλεο) είλαη επίζεο ππνρξεσηηθή. Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο θάζεηο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη 

κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ κεγαιχηεξνπο ή κηθξφηεξνπο ρξφλνπο πινπνίεζεο κε ζρεηηθή 

ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο απηήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο. Σν νξηζηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα ζα απνθαζηζζεί ζε θάζε πεξίπησζε ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΓΔ.  

 

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ηκεκαηηθά θαηά ηε θάζε 4 

(πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο) ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα θαη 

εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο  αξρήο γελνκέλεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ ππνζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ζεκάησλ.  Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα πξνζδηνξίζνπλ 

αλαιπηηθά ην ρξφλν πινπνίεζεο-παξάδνζεο θαζελφο πξνδηαγξαθφκελνπ ππνζπζηήκαηνο ή 

εθαξκνγήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο 4.  

 

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο 4 ζα ιάβεη ρψξα εθηφο ηεο πινπνίεζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο ησλ ππνζπζηεκάησλ θαη ε νινθιήξσζε απηψλ ζε εληαίν πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγίαο.           Με ην πέξαο ηεο θάζεο 4 πξέπεη λα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε ιεηηνπξγία ζην 

πιαίζην ηνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο φια ηα ππνζπζηήκαηα θαη ινηπέο 

εθαξκνγέο πνπ απαηηνχληαη γηα ην παξφλ έξγν.  

 

ΓΓ..66..11  ΦΦάάζζεειιρρ  κκααιι  ΠΠααππααδδοοηηέέαα  ηηοοςς  ΈΈππγγοοςς  

 

Φάζε 1: Γηαρείξηζε Έξγνπ 

Γξάζεηο: 

o χζηαζε Οκάδαο Έξγνπ 

o Οξηνζέηεζε Έξγνπ θαη Πξνεηνηκαζία Λεπηνκεξνχο Πιάλνπ 

Δξγαζίαο 

o Πξνεηνηκαζία θαη Παξνπζίαζε Αλαθνξψλ Πξνφδνπ 

o Παξάδνζε Πξντφλησλ θαη Κιείζηκν Έξγνπ 

Παξαδνηέα: 

o Λεπηνκεξέο Πιάλν Γηαρείξηζεο Έξγνπ (ζε κηα βδνκάδα απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο) 

o Μεληαίεο Αλαθνξέο Σερληθήο Πξνφδνπ 

Φάζε 2: Μειέηε εθαξκνγήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ο.Π. ζεκάησλ 

Γξάζεηο: 

o Οξηζηηθνπνίεζε Λεηηνπξγηθψλ Απαηηήζεσλ πζηήκαηνο 

o Οξηζηηθνπνίεζε Σερληθψλ Απαηηήζεσλ πζηήκαηνο 

o Αλαζρεδηαζκφο θαη ηππνπνίεζε Γηαδηθαζηψλ & Ρνψλ Δξγαζηψλ 

o Σππνπνίεζε εγγξάθσλ θαη ειεθηξνληθψλ θνξκψλ 

o Οξηζηηθνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ θαη ησλ ξφισλ ηνπο 

o Μειέηε Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο πζηήκαηνο κε Σξίηα πζηήκαηα 

o ρεδηαζκφο Αξρηηεθηνληθήο 

o ρεδηαζκφο Βάζεο Γεδνκέλσλ  

o Μειέηε απνηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θαη πνιηηηθήο αζθάιεηαο 

o Μειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε ερεηηθψλ ζεκάησλ 

o Αλαιπηηθφο ρεδηαζκφο Λνγηθψλ Τπνζπζηεκάησλ:  
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- Portal εκάησλ 

- Γηαρείξηζε εκάησλ 

- Ζιεθηξνληθή Σήξεζε Βηβιίσλ θαη Πξσηνθφιισλ 

- Ζιεθηξνληθή Παξαθνινχζεζε Γηθαζίκσλ 

- Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ, Δγγξάθσλ θαη Ρνψλ εξγαζίαο 

- Γηαζχλδεζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ 

θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

- ηαηηζηηθά ηνηρεία 

- Πξνυπνινγηζκφο Γ.Δ.Β.Η 

- χζηεκα DTP 

- Αζθάιεηα 

o Οξηζηηθνπνίεζε πιάλνπ κεηάπησζεο δεδνκέλσλ 

o Οξηζηηθνπνίεζε πιάλνπ ςεθηνπνίεζεο βηβιίσλ θαη απνθάζεσλ 

o Οξηζηηθνπνηεκέλνο ρεδηαζκφο Τιηθήο θαη Γηθηπαθήο Τπνδνκήο 

o χληαμε ζελαξίσλ δνθηκψλ απνδνρήο ζπζηήκαηνο  

 

Παξαδνηέα: Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο πνπ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα : 

o Μειέηε θαη δεκηνπξγία (ηππνπνίεζε) πξνηχπσλ εγγξάθσλ θαη 

ειεθηξνληθψλ θνξκψλ 

o Πξνηάζεηο γηα ηε βέιηηζηε ειεθηξνληθή ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ.Β.Η.  

o Μειέηε Αλαζρεδηαζκνχ θαη Σππνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ 

o Αλάιπζε Λεηηνπξγηθψλ θαη Σερληθψλ Απαηηήζεσλ πζηήκαηνο 

o ρεδηαζκφ Αξρηηεθηνληθήο θαη Γηθηπαθήο Τπνδνκήο 

o ρεδηαζκφ Βάζεο Γεδνκέλσλ (ζρήκα θαη ηεθκεξίσζε) 

o ρεδηαζκφ Λνγηθψλ Τπνζπζηεκάησλ Λνγηζκηθνχ 

o ρεδηαζκφ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο  

o Μειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ερεηηθψλ ζεκάησλ 

o Μειέηε Γηαζχλδεζεο – Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο κε 

ΟΖΗΜ θαη WIPO 

o Μειέηε Γηαζχλδεζεο – Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο κε 

άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Τπ. Οηθνλνκηθψλ, ΤΕΔΤΞΗ,θηι) 

o Μειέηε Γηαζχλδεζεο – Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο κε 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ 

o Μειέηε απνηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θαη αλάπηπμε πνιηηηθήο 

αζθάιεηαο θαη πιάλνπ disaster recovery 

o Πιάλν κεηάπησζεο δεδνκέλσλ 

o Πιάλν ςεθνπνίεζεο βηβιίσλ θαη απνθάζεσλ 

o Αξρηθά ελάξηα δνθηκψλ απνδνρήο ζπζηήκαηνο 

o Οξηζηηθνπνηεκέλν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 

o Πιάλν Γξάζεσλ θαη Πξνβνιήο Γεκνζηφηεηαο 

o Καηαρψξεζε ηεο δηαδηθηπαθήο νλνκαζίαο ηνπ portal ζηηο πιένλ 

γλσζηέο κεραλέο αλαδήηεζεο 

Φάζε 3: Δγθαηάζηαζε Τιηθνηερληθήο Τπνδνκήο 
Γξάζεηο: 

o Δγθαηάζηαζε πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

o Παξακεηξνπνίεζε πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

Παξαδνηέα: 
o Δμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο 

o Σεθκεξίσζε δηάξζξσζεο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ 

 

 

Φάζε 4: Τινπνίεζε θαη Οινθιήξσζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

Γξάζεηο: 

o Τινπνίεζε Βάζεο Γεδνκέλσλ 
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o Τινπνίεζε ινγηθψλ Τπνζπζηεκάησλ:  

- Portal εκάησλ 

- Γηαρείξηζε εκάησλ 

- Ζιεθηξνληθή Σήξεζε Βηβιίσλ θαη Πξσηνθφιισλ 

- Ζιεθηξνληθή Παξαθνινχζεζε Γηθαζίκσλ 

- Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ, Δγγξάθσλ θαη Ρνψλ εξγαζίαο 

- ηαηηζηηθά ηνηρεία 

- Πξνυπνινγηζκφο Γ.Δ.Β.Η 

- χζηεκα DTP 

- Αζθάιεηα 

o Δγθαηάζηαζε θαη νινθιήξσζε φισλ ησλ κνλάδσλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ ζε εληαίν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο  

o Τινπνίεζε Γηεπαθψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη επίηεπμε δηαζχλδεζεο 

– δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

o Δπίηεπμε δηαζχλδεζεο– δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ΣΜView 

 

Παξαδνηέα: 
o Δγθαηάζηαζε θαη Οινθιήξσζε Βάζεο Γεδνκέλσλ  

o Δγθαηάζηαζε θαη Οινθιήξσζε Portal  

o Δγθαηάζηαζε θαη Οινθιήξσζε Τπνζπζηεκάησλ – Λεηηνπξγηψλ 

πζηήκαηνο 

o Γηαζχλδεζε – Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο κε Σξίηνπο 

o Παξνπζίαζε Βάζεο Γεδνκέλσλ, Portal, Τπνζπζηεκάησλ – 

Λεηηνπξγηψλ πζηήκαηνο θαη Γηεπαθψλ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο  

 

Φάζε 5: Μεηάπησζε δεδνκέλσλ 

Γξάζεηο: 

o Δθαξκνγή ηνπ Πιάλνπ Μεηάπησζεο Γεδνκέλσλ 

 

Παξαδνηέα: 

o Αλαθνξά απνηειεζκάησλ κεηάπησζεο 

o Παξνπζίαζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε ηα δεδνκέλα ζεκάησλ απφ 

ηελ πθηζηάκελε βάζε δεδνκέλσλ 

 

Φάζε 6: Φεθηνπνίεζε ησλ βηβιίσλ θαη ησλ απνθάζεσλ 

Γξάζεηο: 

o Δθαξκνγή ηνπ Πιάλνπ Φεθηνπνίεζεο 

o Γηάζεζε αηφκσλ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο 

o Υξήζε επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ςεθηνπνίεζεο 

o Καηαρψξεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ αξρείσλ θαη 

ησλ ζρεηηθψλ εμαγφκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζπζρέηηζε 

κε ηα ζήκαηα 

 

Παξαδνηέα: 

o Αλαθνξά απνηειεζκάησλ ηεο ςεθηνπνίεζεο  

o Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ςεθηνπνίεζεο ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ  

o Σεθκεξίσζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ ςεθηνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ κε ηα ζήκαηα 

 

 

Φάζε 7: Γνθηκέο ειέγρνπ 

Γξάζεηο: 
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o Γηεμαγσγή φισλ ησλ δνθηκψλ  ειέγρνπ 

o Αλίρλεπζε δπζρεξεηψλ-πξνβιεκάησλ θαη επίιπζή ηνπο 

 

Παξαδνηέα: 

o Σειηθά ελάξηα δνθηκψλ ειέγρνπ (2 κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

θάζεο) 

o Αλαθνξά απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Φάζε 8: Δθπαίδεπζε 

Γξάζεηο: 

o χληαμε φισλ ησλ Δγρεηξίδησλ Υξήζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ 

πζηήκαηνο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ θαη ηηο γλσζηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ έξγνπ 

o Πξαγκαηνπνίεζε εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο  

o Πξαγκαηνπνίεζε εθπαίδεπζεο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο 

o Πξαγκαηνπνίεζε εθπαίδεπζεο γηα ηνπο δηθεγφξνπο 

o Οn the job εθπαίδεπζε γηα ζηειέρε ηεο Γ.Δ.Β.Η. 

 

 Παξαδνηέα: 

o Δγρεηξίδηα Υξήζεο (ζηειέρε Γ.Δ.Β.Η.) 

o Δγρεηξίδηα Υξήζεο (δηθεγφξνη ) 

o Δγρεηξίδηα Γηαρείξηζεο πζηήκαηνο 

o Δγρεηξίδηα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

o Δγρεηξίδηα Λήςεο Αληηγξάθσλ Αζθαιείαο 

o Δγρεηξίδηα Γηαρείξηζεο Portal 

o Δγρεηξίδηα Γηαρείξηζεο Γηθηπαθνχ Δμνπιηζκνχ-Τπνδνκήο 

o Δγρεηξίδηα Γηαδηθαζίαο Φεθηνπνίεζεο (scanning+OCR) 

o Δγρεηξίδηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο DTP 

o Δγρεηξίδηα Παξακεηξνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο-Αλάπηπμεο 

Δθαξκνγψλ 

o Δγρεηξίδηα πληήξεζεο πζηήκαηνο 

o Βεβαίσζε εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο 

o Παξνπζηνιφγηα εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ 

 

Φάζε 9: Πηινηηθή Λεηηνπξγία 

Γξάζεηο: 

o Λεηηνπξγία ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

o Γηάζεζε αηφκσλ πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο 

o Δθαξκνγή ζελαξίσλ δνθηκψλ απνδνρήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

o Καηαγξαθή πξνβιεκάησλ, δπζρεξεηψλ θαη βιαβψλ  

o Τινπνίεζε άκεζσλ δηνξζψζεσλ θαη ζπκπιεξψζεσλ ζην ινγηζκηθφ 

o Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία helpdesk  

o Καηαγξαθή ησλ ζπρλφηεξσλ εξσηήζεσλ 

 

Παξαδνηέα: 

o Αλαθνξά Απνηειεζκάησλ ηεο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο 

o Πεξηγξαθή ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηε 

βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

o FAQ γηα θάζε νκάδα ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο  
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Φάζε 10: Σεθκεξίσζε πζηήκαηνο – Γξάζεηο Γεκνζηόηεηαο 

Γξάζεηο: 

o χληαμε Αλαιπηηθήο Σεθκεξίσζεο γηα ην χζηεκα  

o Λήςε δηαζέζηκνπ πεγαίνπ θψδηθα απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ 

πζηήκαηνο 

o Γξάζεηο θαη πξνβνιή δεκνζηφηεηαο 

 

Παξαδνηέα: 

o Σειηθή Σεθκεξίσζε Αξρηηεθηνληθήο πζηήκαηνο 

o Σειηθή Σεθκεξίσζε Τιηθήο θαη Γηθηπαθήο Τπνδνκήο 

o Σειηθή Σεθκεξίσζε Λνγηθψλ Τπνζπζηεκάησλ 

o Σειηθή Πιήξεο Σεθκεξίσζε ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ  

o Σειηθή Σεθκεξίσζε ηνπ Portal 

o Σειηθή Σεθκεξίσζε Γηαρείξηζεο  ηνπ πζηήκαηνο  

o Σειηθή Σεθκεξίσζε Αζθάιεηαο  ηνπ πζηήκαηνο 

o Οδεγφο Παξακεηξνπνίεζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη Αλάπηπμεο 

Δθαξκνγψλ 

o Σειηθή Σεθκεξίσζε Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη Γηαζπλδέζεσλ 

πζηήκαηνο 

o Πεγαίνο Κψδηθαο 

o Άδεηεο Υξήζεο γηα θάζε παθέην ινγηζκηθνχ θαη ην ινγηζκηθφ 

ζπζηήκαηνο  
o Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη νδεγηψλ γηα ην Μεηξψν 

Δκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ (2000 θπιιάδηα)  

 

 

ΓΓ..66..22    ΥΥξξννλλννδδηηάάγγξξαακκκκαα  έέξξγγννππ  

 

Φάζειρ\Μήνερ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.Γιασείπιζη έπγος

2.Μελέηη Δθαπ.

3.Δγκαηάζηαζη

4.Τλοποίηζη

5.Μεηάπηωζη

6.Φηθιοποίηζη

7.Γοκιμέρ ελέγσος

8.Δκπαίδεςζη

9.Πιλοηική Λειη.

10.Σεκμηπίωζη-Γημ.

 

 

ΓΓ..77    ρρήήκκαα  δδηηννίίθθεεζζεεοο  έέξξγγννππ  ––  ΟΟξξγγάάλλσσζζεε  ΟΟκκάάδδααοο  έέξξγγννππ    

 

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε δνκή θαη ε νξγάλσζε ηεο νκάδαο έξγνπ κε ζαθή αλαθνξά ζηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ. 
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Σπρφλ αιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ζα ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην λέν κέινο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίδησλ 

πξνζφλησλ κε ην πξνο απνρψξεζε κέινο ηεο Οκάδαο έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε δηαθνξεηηθψλ Φάζεσλ, 

απαηηείηαη λα νξηζηεί έλα ζηέιερνο ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αληίζηνηρε 

Φάζε Τινπνίεζεο θαη ζα αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ.  

εκεηψλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη αδπλακία 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ λα επηηειέζνπλ επηηπρψο ηνλ πξνβιεπφκελν ηνπο ξφιν δηαηεξεί  ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λέα ζηειέρε ίδησλ πξνζφλησλ. 

 

ΓΓ..88    ΔΔγγγγύύεεζζεε  θθααιιήήοο  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  ––  ππλληηήήξξεεζζεε    

 

Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (πιηθφ, 

ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο, εθαξκνγψλ θαη αζθάιεηαο, θιπ) ζα είλαη γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) 

έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.  

 

Καηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο παξέρνληαη δσξεάλ φιεο νη ππεξεζίεο 

ζπληήξεζεο-ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο ζηελ παξ. 

Γ.8.1 (ζπληήξεζε-ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ.  

Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Δγγχεζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη:  

 Να παξέρεη ηελ απνθιεηζηηθή ηειεπηθνηλσληαθή γξακκή ηνπιάρηζηνλ               

4 Mbps (download θαη upload) γηα ηε δηαζχλδεζε θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηε 

TMView ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Γεκφζην. H απνθιεηζηηθή 

ηειεπηθνηλσληαθή γξακκή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θάιπςε ησλ SLAs πνπ απαηηεί ν 

OHIM γηα ηελ πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηεο TMView. 

Σα άηνκα ηα νπνία ζα παξαζρεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πζηήκαηνο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξνζφληα ηέηνηα ηα νπνία λα ηνπο 

επηηξέπνπλ: 

 Υξήζε ηνπ πζηήκαηνο ζε επίπεδν έκπεηξνπ ρξήζηε 

 Γηεμαγσγή ιεηηνπξγηψλ System Administration ηνπ πζηήκαηνο 

 Γηεμαγσγή on-site support ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ 

 Σεξκαηηζκφ, εθθίλεζε θαη reconfiguration ηνπ πζηήκαηνο ζπλνιηθά είηε ζε    

            επίπεδν ινγηθψλ/θπζηθψλ ππνζπζηεκάησλ. 

 Γηεμαγσγή on-site support ζε επίπεδν δηθηχνπ 
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Γ.8.1 πληήξεζε – ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, εθφζνλ ην επηζπκεί ε ΓΓΔ,  λα ππνγξάςεη χκβαζε 

πληήξεζεο, κεηά ην ηέινο ηεο πξνζθεξφκελεο απφ απηφλ Πεξηφδνπ Δγγχεζεο. Ζ δηάξθεηα 

ηεο χκβαζεο πληήξεζεο επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΓΓΔ θαη κε βάζε ην ηίκεκα 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ, ην θφζηνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλν γηα θάζε έηνο γηα κία ηξηεηία απφ ηε ιήμε ηεο δεηνχκελεο πεξηφδνπ εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο.. Σν ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο, ρσξίο ΦΠΑ, γηα θάζε έλα απφ 

ηα έηε ζπληήξεζεο κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζθεξφκελεο εγγχεζεο, δελ πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ θφζηνπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ρσξίο ΦΠΑ, φπσο απηφ πξνθχπηεη 

απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη όηη ην θόζηνο 

ζπληήξεζεο γηα ηελ ηξηεηία από ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ.  

 

Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο αθνξνχλ ηα παξαθάησ: 

 πληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ  

Αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ (hardware) θαη 

πεξηιακβάλεη: 

o Πποληπηική ζςνηήπηζη εξοπλιζμού. Καζνξηζκφο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία πξέπεη λα 

δηελεξγνχληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνχο νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο θαη 

εζσηεξηθνί θαζαξηζκνί ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη νη θαηάιιεινη έιεγρνη ησλ 

επαίζζεησλ εμαξηεκάησλ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ρσξίο 

πξνβιήκαηα θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ βιαβψλ. 

o Αποκαηάζηαζη βλαβών εξοπλιζμού. Οη ελέξγεηεο (εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά) πνπ 

απαηηείηαη λα εθηειεζηνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο κεηά ηελ εκθάληζε ζρεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο. Αλ ε πιήξεο θαη νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ νξίνπ πνπ 

νξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα, ζα επηβάιινληαη νη αλάινγεο ξήηξεο. 

o Εξαζθάλιζη ανηαλλακηικών. Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα έρεη φια ηα απαξαίηεηα 

θαηλνχξηα αληαιιαθηηθά γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ. 
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 πληήξεζε ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

Αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

πεξηιακβάλεη: 

o Δληνπηζκφ αηηηψλ βιαβψλ/δπζιεηηνπξγηψλ θαη απνθαηάζηαζή ηνπο. Ο Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηα εληφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 

ηελ αλαγγειία, εθφζνλ απηά δελ έρνπλ πξνθχςεη απφ θαθφβνπιεο ή άζηνρεο 

παξεκβάζεηο ηξίησλ. Αλ ε πιήξεο θαη νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ νξίνπ, ζα 

επηβάιινληαη νη αλάινγεο ξήηξεο. 

o Παξνρή ησλ λέσλ εθδφζεσλ θαη αλαβαζκίζεσλ, θαζψο θαη παξνρή ησλ βειηησκέλσλ 

πξνζζεθψλ – δηνξζψζεσλ (patches) φισλ ησλ παθέησλ ινγηζκηθνχ (off-the-shelf) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ινγηζκηθψλ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα θαη εγθαηάζηαζή ηνπο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ 

ΓΓΔ.  

o Δμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πζηήκαηνο   

o Δμαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ customizations, δηεπαθψλ κε άιια 

ζπζηήκαηα, θ.ιπ., κε ηηο λεψηεξεο εθδφζεηο. 

o Παξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ 

ησλ εγρεηξηδίσλ ινγηζκηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ινγηζκηθψλ δηαρείξηζεο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 πληήξεζε-ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ππνζπζηεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 

Αθνξά ηε δηαζθάιηζε ηε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ θαη πεξηιακβάλεη: 

o Απνθαηάζηαζε αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο (bugs) ησλ εθαξκνγψλ. Καηφπηλ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο απφ ηε ΓΓΔ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιχεη ηα πξνβιήκαηα 

εληφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, εθφζνλ απηά δελ έρνπλ πξνθχςεη απφ 

θαθφβνπιεο ή άζηνρεο παξεκβάζεηο ηξίησλ. Αλ ε πιήξεο θαη νξηζηηθή επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

ρξνληθνχ νξίνπ, ζα επηβάιινληαη νη αλάινγεο ξήηξεο. 

o Δληνπηζκφ αηηηψλ βιαβψλ/ δπζιεηηνπξγηψλ θαη απνθαηάζηαζή ηνπο. 

o ε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε λέαο έθδνζεο ησλ έηνηκσλ παθέησλ ινγηζκηθνχ, 

κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΓΓΔ, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε επεκβάζεσλ ζηηο εθαξκνγέο, ν 

Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο επεκβάζεηο απηέο ρσξίο 

πξφζζεηε επηβάξπλζε ηεο ΓΓΔ.  
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o Δμαζθάιηζε νξζήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ customizations, δηεπαθψλ κε άιια 

ζπζηήκαηα, θ.ιπ., κε ηηο λεψηεξεο εθδφζεηο. 

o Παξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ 

ησλ εγρεηξηδίσλ ησλ εθαξκνγψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη 

ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 Ύπαξμε ηειεθψλνπ επηθνηλσλίαο γηα ηελ αλαγγειία ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζε 

ζηέιερνο ηνπ Αλαδφρνπ ζε βάζε 24x7. 

 Απνθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο εληφο ην πνιχ ηεζζάξσλ (4) 

σξψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ηνπ.  

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ έδξα ηνπ θαηάιιεια εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, δηαζέζηκν ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΓΔ, ψζηε λα κπνξεί µέζσ δηθηχνπ 

λα απνθαηαζηήζεη ζθάικαηα, ειιείςεηο ή θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ ελδερφκελα ζα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ή/ θαη ηειεθσληθά λα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο 

ζην αξκφδην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο ΓΓΔ. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ ζηελ ΓΓΔ εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ην πξφβιεκα δελ κπνξεί λα ιπζεί εμ 

απνζηάζεσο. Ζ απφθαζε γηα ηελ απνζηνιή πξνζσπηθνχ ζηελ ΓΓΔ επαθίεηαη ζηνλ 

Αλάδνρν αιιά ζε θάζε πεξίπησζε νη ζπλνιηθνί ρξφλνη απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβψλ 

δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηα σο άλσ ρξνληθά φξηα.  

 Ο Αλάδνρνο είλαη απαξαίηεην λα επηζθέπηεηαη κε ην θαηάιιειν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ πξνιεπηηθά κηα θνξά ην κήλα ην ρψξν ηεο ΓΓΔ γηα λα επηζεσξεί θαη 

λα ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο ελέξγεηεο 

εγθαηάζηαζεο πηζαλψλ λέσλ εθδφζεσλ θαη αλαβαζκίζεσλ, θαζψο θαη βειηησκέλσλ 

πξνζζεθψλ - δηνξζψζεσλ (patches) ησλ παθέησλ ινγηζκηθνχ (off-the-shelf). 

 Ο Αλάδνρνο είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν ηερληθφ πξνζσπηθφ 

ζηελ έδξα ηνπ γηα λα δηνξζψλεη πηζαλά ιάζε ζηηο Δθαξκνγέο θαη ζην ινηπφ ινγηζκηθφ 

εθαξκνγψλ, ηα νπνία κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ  ζηελ ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ. 

Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ (α) ζηελ 

εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ πξνζθέξεη θαη (β) ζηε 

ζπληήξεζε θαη ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε.  
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ΓΓ..99  ΑΑμμηηννιιόόγγεεζζεε  ΠΠξξννζζθθννξξώώλλ  

 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία: 

 

 Έιεγρνο θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

 Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ έρνπλ απνξξηθζεί θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

 Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ 

απνξξηθζεί ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

 Καηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο 

πξνζθνξάο κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Λi = 0,7 * (Βi / Βmax) + 0,3 * (Kmin / Ki) 

φπνπ: 

Βmax  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά  

Βi  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο i 

Kmin  Σν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

Κi  Σν ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i  

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν Λ. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

  

ΓΓ..99..11  ΒΒααζζκκννιιόόγγεεζζεε  ΣΣεερρλληηθθώώλλ  ΠΠξξννζζθθννξξώώλλ  

Ζ Βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ 

ηερληθήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Όια ηα επηκέξνπο 

θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο.  

Ζ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

θαιχπηνληαη αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη ηνπο 

120 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε 

πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. Σα 

θξηηήξηα ζηα νπνία ζα βαζηζζεί ε ηερληθή αμηνιφγεζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

Ζ πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα πεξηγξάθεη ηα ζρεηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ε δεχηεξε ζηήιε δίλεη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

A/A Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 

πληειεζηέο 

Βαξύηεηαο 

(%) 

 ΟΜΑΓΑ Α (ΤΝΟΛΟ 80%)  

1 Αξρηηεθηνληθή ηεο πξνζθεξφκελεο ιχζεο  – Servers  9 

2 

Γηθηπαθφο εμνπιηζκφο & εμνπιηζκφο αζθάιεηαο (routers, 

switches, firewalls, UPS, SAN, backup) θαη ηαζκνί εξγαζίαο – 

Δθηππσηέο – αξσηέο 4 

3 
Λνγηζκηθφ πζηεκάησλ – χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ 6 

4 Λνγηζκηθφ πζηεκάησλ – Λνγηζκηθφ Αpplication Server 6 

5 Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο εκάησλ – Μεηάπησζε δεδνκέλσλ 9 

6 Τπνζχζηεκα Αλαδήηεζεο θαη Αλάθηεζεο Λνγφηππνπ 9 

7 Τπνζχζηεκα - Ζιεθηξνληθή Σήξεζε Βηβιίσλ θαη Πξσηνθφιισλ 5 

8 
Τπνζχζηεκα - Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ, Δγγξάθσλ 

θαη Ρνψλ Δξγαζίαο 9 

9 Τπνζχζηεκα – Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία  6 

10 Τπνζχζηεκα - Γηαδηθηπαθή Πχιε (Portal) εκάησλ 5 

11 
Τπνζπζηήκαηα - ηαηηζηηθά ηνηρεία θαη Καηάξηηζε 

Πξνυπνινγηζκνχ 3 

12 Φεθηνπνίεζε βηβιίσλ ζεκάησλ θαη απνθάζεσλ 9 

 ΟΜΑΓΑ Β (ΤΝΟΛΟ 20%)  

1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  10 

2 Δθπαίδεπζε-Μεηαθνξά Σερλνγλσζίαο  10 

 ΤΝΟΛΟ Α+Β 100% 
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ΓΓ..99..22  ΓΓηηαακκόόξξθθσσζζεε  ηηννππ  ππγγθθξξηηηηηηθθννύύ  ΚΚόόζζηηννπποο  ΠΠξξννζζθθννξξάάοο  

 

Σν ζπγθξηηηθφ θφζηνο Κ θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φπσο 

απηφ πεξηέρεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ε (πίλαθαο Ε.5). 
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ΜΜΔΔΡΡΟΟ   ΓΓ::   ΠΠΗΗΝΝΑΑΚΚΔΔ   ΤΤΜΜΜΜΟΟΡΡΦΦΧΧΖΖ   ΣΣΟΟΤΤ   ΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ   

1. Μεζνδνινγηθό Πιαίζην Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ  

 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίνλ ν πξνζθέξσλ ζθνπεχεη 

λα πξνζεγγίζεη ην έξγν. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζα δνζεί  ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 

Σ (Μέξνο Β,Γ θαη Γ) ηεο παξνχζαο 

Γ/μεο 

 

Να πεξηγξαθεί κε θάζε ιεπηνκέξεηα 

θαη ζε δηαθξηηά ζηάδηα ε 

πξνζθεξφκελε ιχζε ηνπ ππνςήθηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν 

ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Μεηξψνπ εκάησλ. 

Ζ πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ιχζε 

πιένλ ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο 

ηερληθήο αξηηφηεηάο ηεο, ζα πξέπεη 

λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηε βέιηηζηε 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςήθηνπ 

κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κεηάπησζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

δεδνκέλσλ, ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ 

βηβιίσλ ζεκάησλ θαη ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο Γ.Δ.Β.Η.     

ηελ παξνπζίαζε ηεο 

πξνζθεξφκελεο ιχζεο ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαζέζεη ηα 

πιενλεθηήκαηα – κεηνλεθηήκαηα ηεο 

κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζήο ηνπ ζε 

ζρέζε κε άιιεο δπλαηέο 

κεζνδνινγίεο κέζσ θαηάιιεινπ 

πίλαθα. 

 

ΝΑΗ 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

2. 

Να ζρεδηαζηεί ν «νδηθφο ράξηεο» 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (roadmap) 

αλά ζηάδην, λα εθηηκεζεί ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ θάζε ζηαδίνπ κε 

βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα, λα 

πεξηγξαθνχλ ηα εξγαιεία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε, 

λα πεξηγξαθνχλ φια ηα ελδηάκεζα 

θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ 

ειέγρσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ γηα 

ηελ αζθαιή θαη επηηπρή κεηάβαζε 

απφ ην πξνεγνχκελν ζην λέν 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο. 

Ο νδηθφο ράξηεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ζε 

πηλαθνπνηεκέλε κνξθή ηηο δξάζεηο 

πνπ πξνηείλεη ν ππνςήθηνο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο κία πξνο κηα εξγαζίεο 

πινπνίεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη 

ζπλνδεπφκελεο απφ ην αληίζηνηρν 

πιήξεο θαη αλαιπηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο 

(δηάξθεηα / πξναπαηηήζεηο - 

πξνυπνζέζεηο / εξγαιεία / αλζξσπν-

πξνζπάζεηα / νξφζεκα - milestones / 

παξαδνηέα). 

ΝΑΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Να πεξηγξαθνχλ νη έιεγρνη δνθηκψλ 

πνπ ζα εθηειέζεη ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο (ελδηάκεζνη θαη ηειηθνί) 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο 

θαη επηηπρεκέλε δηαδηθαζία 

κεηάπησζεο απφ ην παιαηφ ζην λέν 

πεξηβάιινλ. 

ΝΑΗ 

  

4. 

Γηα θάζε θάζε ηνπ έξγνπ λα 

πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ηα 

παξαδνηέα πνπ ζα ππνβάιιεη ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο. 

ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο ζα 

δηαηίζεληαη αληίηππα φισλ ησλ 

κεηαβνιψλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ή 

επαλεθδφζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ 

ρσξίο πξφζζεην θφζηνο γηα ην 

Τπνπξγείν. 

ΝΑΗ 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

5. 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξεσηηθά 

ζα πξνηείλεη ην ζελάξην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ λένπ νινθιεξσκέλνπ 

πεξηβάιινληνο εθαξκνγψλ, ζην 

ζχλνιφ ηνπ θαη αλαιπηηθά αλά 

εθαξκνγή θαη ην νπνίν ζα αθνξά 

εθηφο ησλ εθαξκνγψλ θαη ηα λέα 

εξγαιεία πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην 

πεξηβάιινλ απηφ ιακβάλνληαο 

πάληα ππφςε φηη πξφθεηηαη γηα 

εληαίν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ζην 

πιαίζην νινθιεξσκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

ΝΑΗ 

  

6. 

Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο        

νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ 

Μέξνπο Γ ηεο παξνχζαο Γ/μεο θαη 

ηδηαηηέξσο ε παξάγξαθνο Γ.5 ηνπ 

Μέξνπο Γ ηεο Γ/μεο. 

ΝΑΗ 

  

 

2. Αξρηηεθηνληθή ηεο Πξνζθεξόκελεο Λύζεο  

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1. 

Γηαζπλδεζηκφηεηα                θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο §Γ.3.2.9 ηνπ Μέξνπο 

Γ ηεο Γ/μεο 

ΝΑΗ 

  

2. 

Γηάηαμε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ απφ 

άθξν εηο άθξνλ πςειή δηαζεζηκφηεηα 

εθαξκνγψλ θαη δεδνκέλσλ 

(>99,99%). 

ΝΑΗ 

  

3. 

Να πεξηγξαθεί κε θάζε ιεπηνκέξεηα 

ε αξρηηεθηνληθή ηεο πξνζθεξφκελεο 

ιχζεο. 

Απαηηήζεηο Αξρηηεθηνληθήο : 

 Αξζξσηή(modular) αξρηηεθηνληθή 

ηνπ πζηήκαηνο, ψζηε λα 

επηηξέπνληαη κειινληηθέο 

επεθηάζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο, 

ελζσκαηψζεηο, αλαβαζκίζεηο ή 

αιιαγέο δηαθξηηψλ ηκεκάησλ 

ινγηζκηθνχ ή εμνπιηζκνχ. 

 Αξρηηεθηνληθή ηνπιάρηζηνλ 3-tier 

γηα ηελ επειημία ηεο θαηαλνκήο 

ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ θνξηίνπ 

κεηαμχ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ζηαζκψλ εξγαζίαο, γηα ηελ 

ΝΑΗ 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ 

δηθηχνπ θαη ηελ επθνιία ζηελ 

επεθηαζηκφηεηα. 

4. 

Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην έξγν 

«ΤΕΔΤΞΗ». 

ΝΑΗ 

  

5. 

Γηαζθάιηζε ζπκβαηφηεηαο θαη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κέζσ 

αλεμαξηεζίαο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, 

γεγνλφο πνπ εγγπάηαη φηη ην ζχζηεκα 

είλαη αλνηθηφ σο πξνο ηε 

δηαζπλδεζηκφηεηά ηνπ κε άιια 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ΝΑΗ 

  

6. 
Αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο §Γ.3.2.7 
ΝΑΗ 

  

7. 

Δπεθηαζηκφηεηα ηνπ πζηήκαηνο ζε 

φια ηα επίπεδά ηεο ππνδνκήο 

ινγηζκηθνχ θαη ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη:  

 Ζ δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

δηαξθψο απμαλφκελνπ αξηζκνχ 

ρξεζηψλ ρσξίο αιιαγή ησλ 

εθαξκνγψλ. 

 Ζ δπλαηφηεηα άκεζεο επέθηαζεο 

θαη αλαβάζκηζεο ηφζν ηνπ 

εμνπιηζκνχ φζν θαη ηνπ 

ινγηζκηθνχ ρσξίο λα επεξεάδεηαη 

ε ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ.  

 H δπλαηφηεηα πξνζζήθεο θαη 

άκεζε ελεξγνπνίεζε  επηπιένλ 

θφκβσλ (επηπιένλ servers) ζε φια 

ηα επίπεδα (Tiers) ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο (Web Tier, 

Application Tier θαη Database 

Tier) ρσξίο λα απαηηνχληαη 

αιιαγέο ζηηο εθαξκνγέο αιιά θαη 

ηε δνκή ηεο Β.Γ. 

ΝΑΗ 

  

8. 

Δμαζθάιηζε αλνρήο ζε ζθάικαηα 

(fault tolerance) γηα θάζε κνλάδα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.              

Να πεξηγξαθεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

επηηπγράλεηαη απηφ. 

ΝΑΗ 

  

9. 

Σα πξνζθεξφκελα ζπζηήκαηα θαη 

εθαξκνγέο ζα είλαη πξνζβάζηκα απφ 

φινπο ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο 

ΝΑΗ 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

αλεμαξηήησο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ web browser πνπ 

θέξνπλ. 

 

10. 

Οη επηκέξνπο εθαξκνγέο, 

ππνζπζηήκαηα θαη ιχζεηο ζα πξέπεη 

λα εθηεινχληαη  ζε εληαίν 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ζα: 

- Δμαζθαιίδεηαη νκνηνκνξθία ζηηο 

δηεπαθέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ππνζπζηεκάησλ θαη ζηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο ηνπο 

- Δπηιεγνχλ θνηλνί θαη θηιηθνί ηξφπνη 

παξνπζίαζεο φζνλ αθνξά ζηηο 

δηεπαθέο ησλ ρξεζηψλ κε ηηο 

εθαξκνγέο. 

ΝΑΗ 

  

11. 

Υξήζε ζνπίηαο εξγαιείσλ 

αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

ε νπνία είλαη ζπκβαηή κε ηελ 

επηιερζείζα βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ 

ππνδνκή εθαξκνγψλ. 

ΝΑΗ 

  

12. 

Γηα ηελ θαιχηεξε,  απνδνηηθφηεξε 

θαη αζθαιέζηεξε νξγάλσζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη Κεληξηθνπνηεκέλε 

εληαία ΒΓ γηα θάζε είδνο θαη ηχπν 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, δνκεκέλνπ 

ή κε. 

NAI 

  

13. 

Έιεγρνο πξφζβαζεο γηα ηελ είζνδν 

ζηα ζπζηήκαηα κε ρξήζε 

κεραληζκψλ πηζηνπνίεζεο. 

NAI 

  

14. 

Ο θεληξηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζζέηεη ρξήζηεο, λα αιιάδεη ηα 

ζηνηρεία ησλ θαηαρσξεκέλσλ 

ρξεζηψλ, λα παξακεηξνπνηεί ηηο 

εθαξκνγέο θαη λα παξαθνινπζεί φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο. 

NAI 

  

15. 

Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιήςεο 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο (π.ρ. on-line, 

incremental, απηνκαηνπνηεκέλν, 

restore) θαη ζρεδηαζκφο αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίαο. 

NAI 

  

16. 

Ο πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο πξέπεη 

λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

(ρξφλνο αλαθνίλσζεο κηθξφηεξνο απφ 

NAI 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

12κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη λα κελ ππάξρεη 

αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο/ 

απφζπξζεο ηνπ) θαη ην 

πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ 

ζπζηήκαηνο, ινγηζκηθφ βάζεο 

δεδνκέλσλ, ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ θαη φηη άιιν ινγηζκηθφ 

πξνζθεξζεί ζε κνξθή έηνηκνπ 

παθέηνπ λα είλαη ηειεπηαίαο 

εθδφζεσο. 

17. 

Ο Αλάδνρνο θαιείηαη λα 

εγθαηαζηήζεη εμνπιηζκφ ηνπιάρηζηνλ 

ηεο ίδηαο αμίαο ζε ηηκέο θαηαιφγνπ 

(price list) θαζψο θαη ησλ ίδησλ ή 

θαιχηεξσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

κε απηφλ πνπ ζα πξνζθέξεη, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν εμνπιηζκφο ηεο 

πξνζθνξάο έρεη απνζπξζεί απφ ηελ 

αγνξά θαηά ηελ παξάδνζε. 

ΝΑΗ 

  

18. 

Τςειή δηαζεζηκφηεηα (> 99,99%) 

ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πςειήο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη ζα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ 24 ψξεο ην 24σξν.  

Γηαζθάιηζε ηεο αδηάιεηπηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΠ, κε ηε 

δεκηνπξγία «non single point of 

failure» αξρηηεθηνληθήο πνιιαπιψλ 

επηπέδσλ.  

ΝΑΗ 

  

19. 

Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ Μέξνπο Γ ηεο 

Γ/μεο θαη ηδηαηηέξσο ε παξ. Γ.3.3 ηνπ 

Μέξνπο Γ ηεο Γ/μεο.  

ΝΑΗ 

  

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΦ-9ΞΠ



 

 159  

3. Servers 

3.1 BLADE CHASSIS 

A/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Σχπνπ rack mounted ΝΑΗ   

2.  Τπνδνρέο (bays) γηα blade servers 16   

3.  Υψξνο πνπ θαηαιακβάλεη ζην rack ≤10U   

4.  Να αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ 

ειεχζεξσλ ππνδνρψλ (bays) γηα blade 

servers, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

δεηνχκελσλ blade servers. 

NAI 

  

5.  Να πξνζθεξζνχλ ηα απαξαίηεηα 

Ethernet modules ψζηε λα 

θαιχπηνληαη νη απαηηνχκελεο πφξηεο 

Ethernet αλα εμππεξεηεηή φπσο απηέο 

αλαιχνληαη ζηηο επηκέξνπο 

πξνδηαγξαθέο απηψλ. 

ΝΑΗ 

  

6.  Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8)  I/O 

bays εθ ησλ νπνίσλ δπν (2) ππνδνρέο 

(bays) γηα Ethernet switches θαη 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ππνδνρέο (bays) 

γηα FC switches 

ΝΑΗ 

  

7.  Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ζην ίδην 

enclosure δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ 

επεμεξγαζηψλ θαη λα αλαθεξζνχλ. 

NAI 

  

8.  Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο εληφο ηνπ 

Enclosure, ζπζθεπψλ αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο θαη απνζήθεπζεο 

δεδνκέλσλ 

Να αλαθεξζεί 

  

9.  Να δηαζέηεη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ 

δχν management modules ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε θεληξηθή δηαρείξηζε 

ησλ blade servers ηφζν γηα ηελ απιή 

πξφζβαζε ζε απηνχο φζν θαη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ 

ΝΑΗ 

  

10.  Να δηαζέηεη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ 

ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ησλ 

ηξνθνδνηηθψλ ψζηε λα θαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ηξνθνδνζίαο ηνπ chassis ζηελ 

κέγηζηε ζχλζεζή ηνπ κε ιεηηνπξγία 

Failover θαη load balancing 

ΝΑΗ 
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A/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

11.  Απαξαίηεηα ζπζηήκαηα ςχμεο (Hot 

swap) ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 

αλάγθεο ςχμεο ηνπ chassis θαη ησλ 

πεξηερνκέλσλ απηνχ ζηε κέγηζηε 

ζχλζεζή ηνπ θαη πιήξε θφξην 

εξγαζίαο. 

ΝΑΗ 

  

12.  Σν πξνζθεξφκελν Chassis ζα πξέπεη 

λα ππνζηεξίδεη ηελ αθαίξεζε ή 

πξνζζήθε ελ ζεξκψ (hot swap) blade 

servers (ρσξίο λα δηαθνπεί ε παξνρή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) 

ΝΑΗ 

  

13.  Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο πηζηνπνίεζεο: 

 EN  60950 

 CISPR 22 

 EN  55022 

 EN  55024 

ΝΑΗ 

  

14.  Θα πξέπεη ην θάζε κέξνο ην νπνίν 

απαξηίδεη ην ζχζηεκα θαη πεξηέρεη ην 

ινγηζκηθφ ζε κφληκε κλήκε 

(firmware), λα παξαδνζεί κε ηελ 

ηειεπηαία έθδνζε πνπ είλαη δηαζέζηκε 

απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηελ 

εκέξα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

ΝΑΗ 

  

15.  Να πξνζθεξζεί ινγηζκηθφ ην νπνίν λα 

θαιχπηεη ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά : 

 Έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο, 

Power monitoring θαη Power 

Capping 

 Γηαρείξηζε αζθαιείαο 

ζπζηήκαηνο, Vulnerability 

scanning θαζψο θαη Patch 

Management 

 Πνιιαπιά επίπεδα αζθάιεηαο 

ρξήζεο θαη πνιιαπιά profile 

δηαρεηξηζηψλ 

NAI 

  

16.  Οζφλε παξαθνινχζεζεο & 

δηαρείξηζεο, πιεθηξνιφγην θαη πνληίθη 
ΝΑΗ 

  

17.  Δγγύεζε: ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ 

εγγχεζε θαηαζθεπαζηή, ηζρχνπζα 

απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

παξαιαβήο 

ΝΑΗ 
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3.2 SERVERS ΣΤΠΟΤ Α (ΒLADE) 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠH 

 Servers ηύπνπ Α (Blade)    

1.  Σχπνπ Blade ΝΑΗ   

2.  Αξηζκφο ζπζηεκάησλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ησλ Data Base / LDAP / 

Application & Web Tier 

12 
  

3.  Έλα (1) ηνπιάρηζηνλ επεμεξγαζηή 

ηεηξαπινχ ππξήλα (Quad Core) 

θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα server  

Με δπλαηφηεηα πξνζζήθεο 

ηνπιάρηζηνλ 2νπ επεμεξγαζηή 

ΝΑΗ 

  

4.  πρλφηεηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο 

επεμεξγαζηή λα είλαη ε κεγαιχηεξε 

δπλαηή θαη λα αλαθεξζεί  

ΝΑΗ 
  

5.  Λαλζάλνπζα Μλήκε Δπεμεξγαζηή 

3νπ επηπέδνπ (L3 Cache) 
12 MB 

  

6.  Μέγεζνο θεληξηθήο κλήκεο (RAM)  32 GB   

7.  Γπλαηφηεηα επέθηαζεο θεληξηθήο 

κλήκεο (RAM) 
192 GB 

 
 

8.  Διεγθηήο ζθιεξψλ δίζθσλ SAS 

(Serial Attached SCSI) κε ππνζηήξημε 

Hardware RAID1  

ΝΑΗ 
  

9.  Γπν (2) ζθιεξνί δίζθνη SAS  (Serial 

Attached SCSI), ζε ζπζηνηρία RAID 1 

(hardware RAID 1) 

ΝΑΗ 
  

10.  Υσξεηηθφηεηα ζθιεξψλ δίζθσλ 146 GB   

11.  
Οη δίζθνη λα είλαη ηερλνινγίαο Hot 

Plug 
NAI 

  

12.  
Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζθιεξψλ 

δίζθσλ 
15.000 rpm 

  

13.  Πξνζθεξφκελεο Ethernet ports   8   

14.  Κάξηα γξαθηθψλ κε κλήκε Να αλαθεξζεί ε 

κλήκε 

 

 
 

15.  Θα πξέπεη ην θάζε κέξνο ην νπνίν 

απαξηίδεη ηα ζπζηήκαηα θαη πεξηέρεη 

ην ινγηζκηθφ ζε κφληκε κλήκε 

(firmware), λα παξαδνζεί κε ηελ 

ηειεπηαία έθδνζε πνπ είλαη δηαζέζηκε 

απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηελ 

εκέξα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

ΝΑΗ 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠH 

16.  Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη 

θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία server.                           

Να πξνζθεξζεί ε ηειεπηαία δηαζέζηκε 

έθδνζε θαη λα ηεθκεξησζεί ε 

θαηαιιειφηεηά ηνπ σο ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα server.    

ΝΑΗ 

  

17.  Δγγύεζε: ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ 

εγγχεζε θαηαζθεπαζηή, ηζρχνπζα 

απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

παξαιαβήο 

ΝΑΗ 

  

 

3.3 SERVERS ΣΤΠΟΤ Β 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠH 

 Servers ηύπνπ B    

1.  Σχπνπ rackmount  <=2U 

 

  

2.  Αξηζκφο ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Document 

capturing / OCR  θαη ηνπ Backup 

2 
  

3.  Έλα (1) ηνπιάρηζηνλ επεμεξγαζηή 

ηεηξαπινχ ππξήλα (Quad Core) 

θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα server  

Με δπλαηφηεηα πξνζζήθεο 

ηνπιάρηζηνλ 2νπ επεμεξγαζηή 

ΝΑΗ 

  

4.  πρλφηεηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο 

επεμεξγαζηή λα είλαη ε κεγαιχηεξε 

δπλαηή θαη λα αλαθεξζεί 

ΝΑΗ 
  

5.  Λαλζάλνπζα Μλήκε Δπεμεξγαζηή 

3νπ επηπέδνπ (L3 Cache) 
12 MB 

  

6.  Μέγεζνο θεληξηθήο κλήκεο (RAM)  16 GB   

7.  Γπλαηφηεηα επέθηαζεο θεληξηθήο 

κλήκεο (RAM) 
144 GB 

  

8.  Διεγθηήο ζθιεξψλ δίζθσλ SAS 

(Serial Attached SCSI) κε 

ππνζηήξημε Hardware RAID1   

ΝΑΗ 
  

9.  Γπν (2) ζθιεξνί δίζθνη SAS  (Serial 

Attached SCSI), ζε ζπζηνηρία RAID 

1 (hardware RAID 1) 

ΝΑΗ 
  

10.  Υσξεηηθφηεηα ζθιεξψλ δίζθσλ 146 GB   

11.  
Οη δίζθνη λα είλαη ηερλνινγίαο Hot 

Plug 
NAI 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠH 

12.  
Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζθιεξψλ 

δίζθσλ 
10.000 rpm 

  

13.  
Τπνζηήξημε κέρξη 8 εζσηεξηθνχο 

δίζθνπο 
ΝΑΗ 

  

14.  Πξνζθεξφκελεο Ethernet ports   4   

15.  Πξνζθεξφκελεο PCI-e slots 6   

16.  DVD/ROM NAI   

17.  Κάξηα γξαθηθψλ κε κλήκε Να αλαθεξζεί ε 

κλήκε 

 

 
 

18.  Γχν (2) Hot Plug Redundant 

ηξνθνδνηηθά 
ΝΑΗ 

  

19.  Να πξνζθεξζεί ινγηζκηθφ πιήξνπο 

απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο κε 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ, ίδησλ 

δπλαηνηήησλ κε ην αληίζηνηρν ησλ 

ζπζηεκάησλ Blade  

ΝΑΗ 

  

20.  Θα πξέπεη ην θάζε κέξνο ην νπνίν 

απαξηίδεη ηα ζπζηήκαηα θαη πεξηέρεη 

ην ινγηζκηθφ ζε κφληκε κλήκε 

(firmware), λα παξαδνζεί κε ηελ 

ηειεπηαία έθδνζε πνπ είλαη 

δηαζέζηκε απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξεία ηελ εκέξα παξάδνζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ 

ΝΑΗ 

  

21.  Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη 

θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία server.                           

Να πξνζθεξζεί ε ηειεπηαία 

δηαζέζηκε έθδνζε θαη λα 

ηεθκεξησζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπ 

σο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα server.  

ΝΑΗ 

  

22.  Δγγύεζε: ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ 

εγγχεζε θαηαζθεπαζηή, ηζρχνπζα 

απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

παξαιαβήο 

ΝΑΗ 

  

 

 

3.5 RACK 

 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Αξηζκφο ζπζηεκάησλ  2   

2.  Υσξεηηθφηεηα 42U   
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

3.  Πξέπεη λα είλαη ηεο ίδηαο εκπνξηθήο 

επσλπκίαο κε ηνπο Servers. 

ΝΑΗ   

4.  Να θέξεη KVM switch (νζφλε ΣFΣ 

>=19‟‟, πιεθηξνιφγην, νπηηθφ 

πνληίθη) 

ΝΑΗ   

5.  Να πεξηέρεηαη ζ‟ απηφ ν απαξαίηεηνο 

εμνπιηζκφο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε 

δηαρείξηζε ηνπ Blade Chassis 

ΝΑΗ   

6.  Απφιπηα ζπκβαηφ κε ην ζχζηεκα 

blade chassis 

ΝΑΗ   

7.  Δπαξθήο αξηζκφο πνιχκπξηδσλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο εμνπιηζκνχ  

ΝΑΗ   
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4. Δμνπιηζκόο & πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ΟΠ 

4.1 Τπνδνκή Απνζεθεπηηθνύ πζηήκαηνο (SAN) 

 

A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1 
Να αλαθεξζεί ν ηχπνο, ν 

θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν 
ΝΑΗ 

  

2 
Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζεο. 
1 

  

3 
Υξφλνο αλαθνίλσζεο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ  
ΝΑΗ 

  

4 
Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO-9001 

γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
ΝΑΗ 

  

5 

χζηεκα απνζήθεπζεο ηχπνπ SAN 

iSCSI πςειήο δηαζεζηκφηεηαο 

(redundant).  

ΝΑΗ 

  

6 

Ζ ππνζηεξηδφκελε αξρηηεθηνληθή ησλ 

πξνζθεξφκελσλ απνζεθεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ λα είλαη αξζξσηή 

(modular). Να αλαθεξζεί ε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο 

ΝΑΗ 

  

7 

Τπνζηήξημε ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ: Windows, Linux, AIX, 

HP-UX, VMware, Citrix, Sun Solaris 

ΝΑΗ 

  

 Αξρηηεθηνληθή - Δπεθηαζηκόηεηα    

8 
Σν πξνζθεξφκελν Storage System λα 

είλαη ηερλνινγίαο iSCSI ζην 1 Gbps 
ΝΑΗ 

  

9 
Αξηζκφο ζπξψλ iSCSI ηαρχηεηαο 

1Gbps: 
≥ 8 

  

10 

Γπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο φισλ ησλ 

δεηνχκελσλ ζπξψλ απφ 1Gbps ζε 

10Gbps  

ΝΑΗ 

 
 

11 

Μέγηζηνο Αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ 

ζπξψλ iSCSI: 

 Με ζχξεο ηχπνπ 1Gbps  

 Mε ζχξεο ηχπνπ 10Gbps 

Θα αμηνινγεζεί ηδηαίηεξα ε 

δπλαηφηεηα δηπιαζηαζκνχ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ζπξψλ 

ΝΑ 

ΑΝΑΦΔΡΘΔΗ 

  

12 
active-active RAID ειεγθηέο κε 

απηφκαην failover  
ΝΑΗ 

  

13 
Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ Raid 

Διεγθηψλ 
≥ 2 
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14 
Μέγηζηνο αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ 

Raid ειεγθηψλ.  

ΝΑ 

ΑΝΑΦΔΡΘΔΗ 

  

15 Μλήκε ειεγθηψλ (GB) ≥ 24   

16 
Μέγηζηε ππνζηεξηδφκελε κλήκε 

ειεγθηψλ (GB) 

ΝΑ 

ΑΝΑΦΔΡΘΔΗ 

  

17 
Τπνζηήξημε RAID 1/0, 5, 6 ή 

ηζνδχλακσλ ή αλψηεξσλ 
ΝΑΗ 

 
 

18 Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ δίζθσλ ≥ 50   

19 
Μέγηζηνο ππνζηεξηδφκελνο αξηζκφο 

Γίζθσλ αλά ζχζηεκα απνζήθεπζεο 

≥ 380 

 

 

  

 Υαξαθηεξηζηηθά δίζθσλ    

20 
Υσξεηηθφηεηα Γίζθσλ αλά 

απνζεθεπηηθφ ζχζηεκα  
≥ 600GB 

  

21 Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο δίζθσλ (RPM) 
≥15.000 

rpm‟s 

  

22 Σχπνο δίζθσλ  SAS ή FC   

23 
Γπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο δίζθσλ 

ελ‟ ιεηηνπξγία (hot-plug) 
ΝΑΗ 

  

 Γηαζεζηκόηεηα    

24 Redundant Hot Plug ηξνθνδνηηθά ΝΑΗ   

25 
Να αλαθεξζνχλ άιια Υαξαθηεξηζηηθά 

πςειήο δηαζεζηκφηεηαο 
ΝΑΗ 

  

 Λνγηζκηθό    

26 

Να πξνζθεξζεί ην απαηηνχκελν 

ινγηζκηθφ γηα πξνζηαζία απφ αζηνρία 

φδεπζεο (multipathing) θαη 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο (load 

balancing) γηα φινπο ηνπο 

πξνζθεξφκελνπο εμππεξεηεηέο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

ζπλδεζνχλ κε ην απνζεθεπηηθφ 

ζχζηεκα 

ΝΑΗ 

  

27 

Ζ πξνζθεξφκελε δηαρείξηζε ηνπ 

Storage System λα πιεξνί 

ραξαθηεξηζηηθά πςειήο 

δηαζεζηκφηεηαο θαη λα γίλεηαη κέζσ 

γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο (GUI) 

ΝΑΗ 

  

28 

Τπνζηήξημε κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

απφ έλα volume ζε έλα άιιν κε ηξφπν 

δηάθαλν πξνο ηελ εθαξκνγή. Να 

πξνζθεξζεί φιν ην απαξαίηεην πιηθφ 

ΝΑΗ 
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θαη ινγηζκηθφ γηα ηε ππνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηήο.  

29 

Σν ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη 

ηερλνινγίεο Thin-Provisioning 

(απμνκείσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 

ινγηθψλ κνλάδσλ δίζθσλ). Αλ 

απαηηνχληαη άδεηεο λα πξνζθεξζνχλ νη 

νπνίεο λα ππνζηεξίδνπλ ηελ κέγηζηε 

επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζεο (εάλ απηφ εθαξκφδεη) 

ψζηε λα κελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε 

λέα αγνξά ζε πεξίπησζε επέθηαζεο 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ απνζεθεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

ΝΑΗ 

  

30 

Να πξνζθεξζεί δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ ηνπηθψλ 

αληηγξάθσλ (snaps θαη θιψλσλ) αλά 

Volume. Να δνζνχλ νη απαηηνχκελεο 

άδεηεο νη νπνίεο λα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

κέγηζηε επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζεο (εάλ απηφ εθαξκφδεη) 

ψζηε λα κελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε 

λέα αγνξά ζε πεξίπησζε επέθηαζεο 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ απνζεθεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

ΝΑΗ 

  

31 

Να ππνζηεξίδεηαη δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ 

απνκαθξπζκέλσλ αληηγξάθσλ αλά 

Volume (Data Remote Replicas) γηα 

παξνρή ιεηηνπξγίαο Disaster 

Recovery.  

ΝΑΗ 

  

32 

Να ππνζηεξίδεηαη δπλαηφηεηα 

ππνζηήξημεο hardware remote 

replication πάλσ απφ ηηο ζχξεο ηχπνπ 

iSCSI (ζχγρξνλα ή αζχγρξνλα). 

ΝΑΗ 

  

33 

Ζ αδεηνδφηεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ινγηζκηθψλ λα θαιχπηεη ηελ πιήξε 

ζχλζεζε ηνπ Storage System (ηε 

κέγηζηε δπλαηή ζπλδεζηκφηεηα θαη ηε 

κέγηζηε δπλαηή ρσξεηηθφηεηα ηνπ, 

ρσξίο ηελ αλάγθε αγνξάο 

επηπξφζζεησλ αδεηψλ ρξήζεο)  

ΝΑΗ 
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4.2 Τπνδνκή ιήςεο αληηγξάθσλ (backup library) 

  

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

 BACKUP TAPE LIBRARY    

 ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ    

1  Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ζπζηεκάησλ 

ιήςεο αληηγξάθσλ (tape  library). 
1 

  

2  Να αλαθεξζνχλ θαηαζθεπαζηήο & 

κνληέιν. 
ΝΑΗ 

  

3  Πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαηαζθεπαζηή 

(λα θαηαηεζεί ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ). 

ΝΑΗ 
  

4  Να αλαθεξζνχλ άιια πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, 

CE θ.ιπ. 

ΝΑΗ 
  

 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ - 

ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ 

   

5  Αξρηηεθηνληθή δηαζχλδεζεο SAS ή 

SCSI 
ΝΑΗ 

  

6  Τπνζηήξημε drives ηερλνινγίαο LTO-4 

θαη LTO-5 
ΝΑΗ 

  

7  Αθαηξέζηκα tape magazines ΝΑΗ   

8  Barcode label reader ΝΑΗ   

9  Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο hardware 

encryption 
ΝΑΗ 

  

10  Redundant θαη hot-plug ζπζηήκαηα 

ηξνθνδνζίαο (power supplies) 
ΝΑΗ 

  

 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΛΛΑ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

   

11  Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ SAS ή SCSI 

LTO-5 drives 
≥ 2 

  

12  Γπλαηφηεηα δηπιαζηαζκνχ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ drives 
ΝΑΗ 

  

13  Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ 

(slots)  
≥ 40 

  

14  Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 

δηπιαζηαζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

slots 

ΝΑΗ 

  

15  Τπνζηήξημε ζπκπίεζεο 2:1 ΝΑΗ   

16  Υσξεηηθφηεηα αλά tape cartridge ρσξίο 

ζπκπίεζε 
1500 GB 

  

17  Σαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ρσξίο 

ζπκπίεζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

≥ 1000 

GΒ/ψξα 
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πξνζθεξφκελσλ tape drives 

18  Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ LTO-5 tape 

cartridges  
≥ 48 

  

19  Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ barcode 

labels  
≥ 100 

  

20  Οζφλε παξαθνινχζεζεο & δηαρείξηζεο ΝΑΗ   

21  Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή ηνπιάρηζηνλ 2 

εηψλ κε απφθξηζε εληφο ηεζζάξσλ (4) 

σξψλ ηελ ίδηα εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ 

αλαγγειία ηεο βιάβεο κε πιήξε 

θάιπςε 24x7 

ΝΑΗ 

  

 BACKUP SOFTWARE    

 ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ    

22  Να πξνζθεξζεί ινγηζκηθφ backup 

πιήξσο ζπκβαηφ κε ηελ πξνζθεξφκελε 

ππνδνκή αληηγξάθσλ αζθαιείαο ψζηε 

λα θαιχπηεηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο θαη 

αλάθηεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ζε 

φιν ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ.          

Ζ πξνζθεξφκελε έθδνζε πξέπεη λα 

είλαη ε ηειεπηαία/λεφηεξε πνπ έρεη 

αλαθνηλψζεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

ΝΑΗ 

  

23  Τπνζηήξημε ιήςεο αληηγξάθσλ απφ 

φια ηα πξνζθεξφκελα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα. 

ΝΑΗ 

  

24  Τπνζηήξημε ιήςεο αληηγξάθσλ απφ 

άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Να 

αλαθεξζνχλ. 

 

  

25  Τπνζηήξημε ιήςεο αληηγξάθσλ είηε 

κέζσ SAN, είηε κέζσ LAN  

ΝΑ 

ΑΝΑΦΔΡΘΔΗ 

  

26  Τπνζηήξημε scripting ΝΑΗ   

27  Τπνζηήξημε ηήξεζεο γελεψλ backup ΝΑΗ   

28  Γπλαηφηεηα ιήςεο αληηγξάθσλ 

αλνηθηψλ αξρείσλ (open files) 
ΝΑΗ 

  

 ΑΓΔΗΔ ΥΡΖΖ    

29  Να πξνζθεξζνχλ άδεηεο ρξήζεο γηα ηηο 

αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 
ΝΑΗ 

  

 On-line backup ησλ παξαγσγηθψλ 

εμππεξεηεηψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ 

βάζεηο δεδνκέλσλ  

ΝΑΗ 

  

 Open file ή θαη online backup ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

παξαγσγηθψλ application, web θαη 

infrastructure εμππεξεηεηψλ 

ΝΑΗ 
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 BACKUP SERVER    

30  Να πξνζθεξζεί ην απαξαίηεην πιηθφ 

θαη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα ηελ 

δηαζχλδεζε κε SAS ή SCSI ηεο 

ππνδνκήο ιήςεο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο. Ο εμππεξεηεηήο πνπ ζα 

πξνζθεξζεί λα έρεη δηαθξηηά κφλν ηνλ 

ξφιν ηνπ εμππεξεηεηή ιήςεο 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

ΝΑΗ 

  

 

 

 

4.3 Γξνκνινγεηέο (Routers) 

A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

 Πνζόηεηα 2   

1  Να αλαγξαθεί ην Μνληέιν NAI   

2  Να αλαγξαθεί ν Καηαζθεπαζηήο  NAI   

3  

Αξζξσηή (Modular) αξρηηεθηνληθή κε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο κε ηελ 

πξνζζήθε θαξηψλ. 

ΝΑΗ 

  

4  

Σνπιάρηζηνλ έμη (6) ηζνδχλακεο 

ζέζεηο γηα ηνπνζέηεζε θαξηψλ 

επέθηαζεο.  

ΝΑΗ 

  

5  

Να δηαζέηεη δπν ηνπιάρηζηνλ 

ελζσκαησκέλεο (ρσξίο ρξήζε θαξηψλ 

επέθηαζεο απφ ηηο παξαπάλσ) 

Ethernet 10/ 100 UTP ζχξεο. 

ΝΑΗ 

  

6  

Να δηαζέηεη κία ηνπιάρηζηνλ 

ελζσκαησκέλε (ρσξίο ρξήζε θαξηψλ 

επέθηαζεο απφ ηηο παξαπάλσ) 

Gigabit Ethernet ζχξα 1000 Σx. 

ΝΑΗ 

  

7  

Γηάζεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2), 

επηπιένλ ησλ παξαπάλσ, ππνδνρψλ 

επέθηαζεο γηα  ηνπνζέηεζε θαξηψλ 

γηα ηελ ππνζηήξημε Hardware 

Compression ή/θαη Encryption 

ΝΑΗ 

  

8  
Γπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζε 

ηθξίσκα  
ΝΑΗ 

  

9  
Ύπαξμε εθεδξηθήο ηξνθνδνζίαο ζε 

πεξίπησζε βιάβεο 
ΝΑΗ 

  

10  
Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 

ηξνθνδνζίαο DC ζπκβαηήο κε ηα 
ΝΑΗ 

  

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΦ-9ΞΠ



 

 171  

A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

πξφηππα ηειεπηθνηλσληαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

11  Σξνθνδνζία AC, 220V ΝΑΗ   

 Μλήκε    

12  
Διάρηζηε ππνζηεξηδφκελε κλήκε 

DRAM  >= 256 MB 
ΝΑΗ 

  

13  

Πξνζθεξφκελε κλήκε DRAM >= ηεο 

απαηηνπκέλεο γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία κε εγθαηεζηεκέλα ηα 

δεηνχκελα  interfaces 

≥ 256 ΜΒ 

  

14  
Διάρηζηε ππνζηεξηδφκελε κλήκε 

FLASH  
≥ 32 MB 

  

15  

Πξνζθεξφκελε Μλήκε FLASH >= 

ηεο απαηηνπκέλεο γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία κε εγθαηεζηεκέλα ηα 

δεηνχκελα  interfaces 

≥ 8 ΜΒ 

  

 
Τπνζηήξημε ησλ αθόινπζσλ 

πξσηνθόιισλ & ραξαθηεξηζηηθώλ 
 

  

16  

Να ππνζηεξίδεη ζε επίπεδν  ηνπηθνχ 

δηθηχνπ (LAN) ηα πξσηφθνιια IP, 

ICMP, ARP, Proxy ARP, Variable 

Subneting, Transparent bridging. 

ΝΑΗ 

  

17  

Να ππνζηεξίδεη ζε επίπεδν  δηθηχνπ 

επξείαο (WAN)  πεξηνρήο 

πξσηφθνιια  Leased line, Frame 

Relay / HellasPac II, ISDN dial & 

ISDN leased line (IDSL) ζηα 64Kbps 

θαη 128Kbps, multiple ISDN Switch 

Types, ISDN caller ID call-back, 

PPP, PPP compression, multilink 

PPP,  Async, SLIP, LLC2, LAPB, 

Header & Data (payload) ζπκπίεζε 

ζηηο  ζπλδέζεηο IP ή/θαη PPP κε 

αλαινγία ζπκπίεζεο (max) 4:1, 

Annex G, PPP over Frame Relay, θαη 

X.25 over ISDN. 

ΝΑΗ 

  

18  

Να ππνζηεξίδεη δξνκνιφγεζε 

(routing) RIP, RIPv.2, OSPF, Σν 

bridging θαη ην routing λα κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα γηα 

δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια, 

πνιιαπιψλ IP δηεπζχλζεσλ αλά ζχξα 

επηθνηλσλίαο (Secondary IP 

Addresses), Equal θαη Unequal Cost 

Paths Load Balancing, Dial On 

demand βαζηζκέλν ζε πιεξνθνξίεο 

ΝΑΗ 
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θφξηνπ θίλεζεο δεδνκέλσλ θαη 

δξνκνιφγεζεο, Dial Backup 

βαζηζκέλν ζηελ θαηάζηαζε ησλ 

interfaces θαη ζε πιεξνθνξίεο 

δξνκνιφγεζεο. 

19  
Να ππνζηεξίδεη IP Tunneling θαη 

GRE Tunneling 
ΝΑΗ 

  

20  

Να ππνζηεξίδεη αζθάιεηα PAP/ 

CHAP, ρξεζηκνπνίεζεο θίιηξσλ 

πεξηνξηζκνχ πξνζπέιαζεο θαη 

δξνκνιφγεζεο θαηά βνχιεζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

[ιεηηνπξγία σο packet filter κε βάζε 

ηηο IP δηεπζχλζεηο παξαιήπηε θαη 

απνζηνιέα, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

πξσηφθνιια (UDP, TCP, ICMP θιπ.) 

θαη ηηο εθαξκνγέο (protocol 

numbers)], πεξηνξηζκψλ 

πξνζπέιαζεο (Access Control) 

βαζηζκέλσλ ζην ρξφλν (time based), 

RADIUS ή/θαη TACACS+ ή 

ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακν. 

ΝΑΗ 

  

21  

Να ππνζηεξίδεη πνηφηεηα ππεξεζηψλ 

(quality of service) ηερληθψλ Queuing 

(φπσο  Weighted Fair Queuing, 

Priority Queuing θαη Custom 

Queuing ή άιιεο ιεηηνπξγηθά 

ηζνδχλακεο) κε ζθνπφ ηνλ νξηζκφ 

πξνηεξαηνηήησλ ζηελ εμππεξέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ, IP 

Precedence setting αλάινγα κε ηε 

εθαξκνγή θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

κεραληζκνχο Queuing, IP RTP 

πξνηεξαηνηήησλ, RTP TCP header 

compression. 

ΝΑΗ 

  

22  

Να ππνζηεξίδεη πνιπκέζα 

(multimedia) PIM ή ιεηηνπξγηθά 

ηζνδχλακν. 

ΝΑΗ 

  

23  Να ππνζηεξίδεη IPv6 ΝΑΗ   

24  

Να ππνζηεξίδεη δηαρείξηζε SNMP 

Agent, Telnet, TFTP, RMON (alarms 

& events), Δλζσκαησκέλνο HTTP 

(WWW) server πξνζηαηεπφκελνο απφ 

θσδηθφ εηζφδνπ γηα δηαρείξηζε απφ 

ΝΑΗ 
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A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

νπνηνλδήπνηε WWW Browser ηνπ 

δηθηχνπ, θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηαηηζηηθψλ γηα θάζε 

δηθηπαθή ζχξα, Remote Software & 

Configuration Downloading, θαη 

Network Time Protocol (NTP). 

25  

Λνηπά Υαξαθηεξηζηηθά : ιεηηνπξγία 

σο DHCP Server, ιεηηνπξγία σο 

DHCP Relay, Network Address 

Translation (NAT) θαη Port Address 

Translation (NAT Overload), IPCP, 

πνιιαπιψλ IP δηεπζχλζεσλ αλά ζχξα 

επηθνηλσλίαο (Secondary IP 

Addresses), bridging non-routable 

πξσηνθφιισλ φπσο NETBEUI, ην 

bridging θαη ην routing λα κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα γηα 

δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια θαη ελ 

ιεηηνπξγία αληηθαηάζηαζεο 

δηθηπαθψλ θαξηψλ θαη εθεδξηθήο 

ηξνθνδνζίαο. 

ΝΑΗ 

  

 
Τπνζηεξηδόκελα Πξσηόθνιια  

(κεηά από πηζαλή αλαβάζκηζε): 
 

  

26  

Σνπηθνχ δηθηχνπ (LAN): IPX 

Να αλαθεξζνχλ φια ηα 

ππνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια. 

 

ΝΑΗ 

  

27  

Γηθηχνπ Δπξείαο Πεξηνρήο: 

Υ.25/HellasPac, X.25 PAD, X.25 

over ISDN D-Channel, X.25 SVCs 

over LLC2 θαη X.25 transport over 

TCP/IP, Τπνζηήξημε Frame Relay 

SVCs. 

ΝΑΗ 

  

28  

Γξνκνιφγεζεο (Routing): AppleTalk 

AURP, ATIP, BGP, CLNP, ISO IS-

IS θαη ISO ES-IS. 

Να αλαθεξζνχλ φια ηα 

ππνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια. 

 

ΝΑΗ 

  

29  
Tunneling: L2TP ή/θαη L2F ή/θαη 

PPTP ή άιιν ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακν. 
ΝΑΗ 

  

30  

Αζθάιεηα: Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 

Internet Key Exchange Security 

Protocol, Software encryption ζε 

ηαρχηεηεο ηνπιάρηζηνλ 512Kbps γηα 

δεκηνπξγία VPNs, IPSEC DES θαη 

ΝΑΗ 
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A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

IPSEC 3 DES, ελζσκαησκέλεο 

stateful firewall κε δπλαηφηεηα 

αλίρλεπζεο εηζβνιήο (Intrusion 

Detection). 

31  

Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ (Quality 

services): Multilink fragmentation 

and Inter-leave, Resource Reservation 

Protocol (RSVP), κεραληζκψλ 

δηαζθάιηζεο απαηηνχκελνπ 

Bandwidth απφ άθξν ζε άθξν ζε 

δίθηπν επξείαο πεξηνρήο (WAN) γηα 

θάζε αλεμάξηεηε εθαξκνγή (GTS, 

CAR, RED ή άιισλ ιεηηνπξγηθά 

ηζνδχλακσλ), θαζνξηζκνχ 

αλεμάξηεηεο πνιηηηθήο 

δξνκνιφγεζεο, γηα δεδνκέλα 

δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ (policy 

routing), θαη FRF.12 (Frame Relay 

Fragmentation). 

ΝΑΗ 

  

32  

Άιια ραξαθηεξηζηηθά: Λεηηνπξγίαο 

σο Voice over IP gateway θαη 

δπλαηφηεηα ζπκπίεζεο θσλήο 

ζχκθσλα κε ηα G.729 & G.729a 

πξφηππα, Voice compression κε 

ρξήζε ζηάληαξ ηερληθψλ ζπκπίεζεο 

φπσο ην G.729 θαη G.729a, Silence 

Suppression / Voice Activity 

Detection / Comfort Noise, Dial Plan 

Mapping, ζπκβαηφηεηα κε H.323, 

πξσηνθφιινπ ΑΣΜ. 

ΝΑΗ 

  

 Interfaces    

33  

Να δηαζέηεη ζεηξηαθέο ζχξεο, κε 

ππνζηεξηδφκελε ηαρχηεηα 

ηνπιάρηζηνλ 2 Μbps. 

≥ 2 

  

34  

Οη ζεηξηαθέο ζχξεο πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιειεο γηα ζχλδεζε κε φια ηα 

δηαδεδνκέλα Interfaces RS-232/V.24,  

X.21/V.11, V.35 ηφζν σο DTE φζν 

θαη σο DCE θαη λα γίλεηαη κε απιή 

αιιαγή θαισδίνπ κεηαηξνπέα ρσξίο 

λα απαηηείηαη ε αιιαγή ηεο θάξηαο 

ηνπ δξνκνινγεηή. Δπίζεο θάζε ζχξα 

λα κπνξεί λα δηαξζξσζεί μερσξηζηά 

θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο. 

ΝΑΗ 
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A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

35  

Να δηαζέηεη αζχγρξνλε ζχξα, γηα out 

of band δηαρείξηζε (Configuration & 

Management) κέζσ ηεξκαηηθνχ 

ηνπηθνχ ή/ θαη απνκαθξπζκέλνπ (κε 

ρξήζε modem). Ζ πξφζβαζε ζα 

πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε ρξήζε 

θσδηθνχ (password). 

ΝΑΗ 

  

 Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο     

36  
Να πιεξνί UL 1950, EN 60950, 

CAN/CSA 950-M95, IEC 950.  
ΝΑΗ 

  

 
Πξνδηαγξαθέο Μαγλεηηθώλ 

Δθπνκπώλ 
 

  

37  

Να πιεξνί FCC Class B, VCCI: V-

3/97.04, CE Mark, EN 55022 Class 

B, CISPR 22 Class B. 

ΝΑΗ 

  

 

4.4 Μεηαγσγείο:  

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

A Μεηαγωγέαρ (Switch)  ηύπος Α 2 ηεκάρηα   

1 Να ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ δεθαέμη 

(16) ζχξεο κεηαγσγήο Gigabit 

Ethernet (10/100/1000Base-T) θαη 

ηέζζεξηο (4) Gigabit SFP.  Δχξνο 

κεηαγσγήο παθέησλ επηπέδνπ 2 θαη 3 

forwarding bandwidth  ≥ 40 Gbps θαη 

ηαρχηεηα κεηαγσγήο (forwarding rate) 

64-byte  ≥ 29 Mpps. 

ΝΑΗ 

  

2 Yπνζηήξημε πξσηνθφιισλ IGMP, 

MVR, RIPv1, RIPv2, OSPF θαη IEEE 

GVRP  (GARP VLAN Registration 

Protocol) 

ΝΑΗ 

  

3  Να ππνζηεξίδεη ηα Standards: 

IEEE 802.1x, IEEE 802.1w, IEEE 

802.1s 

IEEE 802.3x  

IEEE 802.1D 

IEEE 802.1p 

IEEE 802.1Q 

IEEE 802.3,IEEE 802.3u, IEEE 

802.3ab. IEEE 802.3z 

RMON 1 θαη 2 

SNMPv1 θαη SNMPv2c 

ΝΑΗ 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

4 Να θέξεη πηζηνπνίεζε CE θαη λα 

πιεξνί φια ηα απαξαίηεηα πξφηππα 

αζθάιεηαο (λα αλαθεξζνχλ). 

ΝΑΗ 
  

B Μεηαγωγέαρ (Switch) ηύπος Β  2 ηεκάρηα   

1 Δηθνζηηέζζεξηο (24) ζχξεο κεηαγσγήο 

Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-

T). Οη ζχξεο απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο 

(autosensing) ιεηηνπξγίαο. , Μλήκε 

DRAM ρσξεηηθφηεηαο ≥16ΜΒ, 

Μλήκε flash ρσξεηηθφηεηαο ≥8 ΜΒ, 

Δχξνο δψλεο εζσηεξηθνχ δηαχινπ 

επηθνηλσλίαο (Backplane bandwidth) 

≥ 8,8 Gbps, Τπνζηεξηδφκελνο αξηζκφο 

mac δηεπζχλζεσλ ≥ 8.000, Σαρχηεηα 

κεηαγσγήο (Forwarding Rate) ≥ 1,8 

Mpps.Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 

λνεηψλ δηθηχσλ (VLANs). 

ΝΑΗ 

  

2 Yπνζηήξημε πξσηνθφιισλ IGMP, 

MVR, RIPv1, RIPv2, OSPF θαη IEEE 

GVRP  (GARP VLAN Registration 

Protocol) 

ΝΑΗ 

   

3  Να ππνζηεξίδεη ηα Standards: 

IEEE 802.1x,  

IEEE 802.3x  

IEEE 802.1D 

IEEE 802.1p 

IEEE 802.1Q 

IEEE 802.3 

IEEE 802.3u 

ΝΑΗ 

  

4 Να θέξεη πηζηνπνίεζε CE θαη λα 

πιεξνί φια ηα απαξαίηεηα πξφηππα 

αζθάιεηαο (λα αλαθεξζνχλ). 

ΝΑΗ 
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4.5 UTM Firewalls  

 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Πνζόηεηα  2   

2.  ΓΔΝΗΚΑ     

1  Να αλαγξαθεί ην κνληέιν θαη ν 

θαηαζθεπαζηήο 
ΝΑΗ 

  

2  RAM >= 1 GB   

3  Γπλαηφηεηα επέθηαζεο RAM  ΝΑΗ   

4  Flash >= 128 MB   

5  

Να ππνζηεξίδεη ζχξεο 10/100  

Ethernet θαη λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο 

ζπξψλ πνπ πξνζθέξεηαη ζηα πιαίζηα 

ηεο πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο 

>=2 

  

6  

Να ππνζηεξίδεη ζχξεο Gigabit 

Ethernet θαη λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο 

ζπξψλ πνπ πξνζθέξεηαη ζηα πιαίζηα 

ηεο πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο  

>=2 

  

7  
Να δηαζέηεη High availability port γηα 

ηε ζχλδεζε κε εθεδξηθή ζπζθεπή 
ΝΑΗ 

  

8  

Τπνζηήξημε εηθνληθψλ interfaces 

(VLANs) ζε έλα θπζηθφ interface, κε 

βάζε ην ΗΔΔΔ 802.1q πξφηππν 

ΝΑΗ 

  

9  
Τπνζηήξημε ιεηηνπξγίαο DHCP 

server θαη DHCP Relay 
ΝΑΗ 

  

10  Να ππνζηεξίδεη IPv6 ΝΑΗ   

11  
Δγθαηάζηαζε ζε rack (απηφ πνπ ζα 

πξνζθεξζεί) 
ΝΑΗ 

  

12  Πηζηνπνηήζεηο FCC rules, CE Mark ΝΑΗ   

 ΑΠΟΓΟΖ ΤΣΖΜΑΣΟ    

13  Concurrent sessions >= 400,000   

14  Connections per second >= 10,000   

15  Firewall performance  >= 500 Mbps   

16  
Triple-DES (168 bit)  ή                     

Aπφδνζε IPSec VPN throughput      
>= 100 Mbps 

  

17  Σαπηφρξνλα IPSec VPN Tunnels   >= 1,500   

18  Unlimited User Licenses NAI   

19  IPS Throughput >= 200 Mbps   

20  Antivirus  Throughput >= 65 Mbps   

21  IPSec VPN Throughput      >= 80 Mbps   
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22  Yπνζηήξημε αξηζκνχ VLANs Να αλαθεξζεί   

 ΣΡΟΠΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ    

23  Stateful Packet Inspection ΝΑΗ   

24  NAT (Network Address Translation) ΝΑΗ   

25  PAT (Port Address Translation) ΝΑΗ   

26  IP routing – Static Routes  - Rip ΝΑΗ   

27  Τπνζηήξημε multicast ΝΑΗ   

28  Web Filtering ΝΑΗ   

29 
Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο Intrusion 

Prevention γηα απνηξνπή επηζέζεσλ 
ΝΑΗ 

  

30 

Email/Messaging Security (anti-

spam, content security, email service 

IPS) 

ΝΑΗ 

  

31 
VoIP protection (SIP, H.323, MGCP, 

and SCCP with NAT support) 
ΝΑΗ 

  

32 

Γπλαηφηεηα ειέγρνπ πξφζβαζεο ζε 

εθαξκνγέο ηχπνπ Instant messaging 

& Peer-to-peer (P2P) φπσο MSN, 

Yahoo, ICQ, Skype, Kazaa, Gnutella, 

BitTorrent 

ΝΑΗ 

  

33 

Γπλαηφηεηα αλίρλεπζεο κε 

πξνβιεπφκελεο ρξήζεο ησλ 

δηθηπαθψλ πξσηνθφιισλ (anomaly 

detection) 

ΝΑΗ 

  

34 
Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 

κεραληζκψλ γηα URL Filtering, 

ActiveX and Java Filtering 

ΝΑΗ 

  

35 
Μεραληζκνί απνηξνπήο επηζέζεσλ 

ηχπνπ Denial-of-Service. 
ΝΑΗ 

  

36 

Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 

κεραληζκνχ γηα πξνζηαζία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπιάρηζηνλ απφ 

AntiVirus, Anti-SPAM, Anti-

Spyware, Anti-Phising, file blocking. 

ΝΑΗ 

  

37 

Γπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη 

θαηαζηνιήο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

ηχπνπ spyware ρξεζηκνπνηψληαο 

patterns 

ΝΑΗ 

  

38 

Γπλαηφηεηα παξαγσγήο αλαθνξψλ 

ζρεηηθά κε ηα θαηαγεγξακκέλα 

πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο κέζσ 

ελζσκαησκέλνπ κεραληζκνχ 

reporting 
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39 

Γπλαηφηεηα παξαγσγήο αλαθνξψλ 

ζρεηηθά κε ηα θαηαγεγξακκέλα 

πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο κέζσ 

εμσηεξηθνχ κεραληζκνχ reporting 

ΝΑΗ 

  

40 

Γπλαηφηεηα δξνκνιφγεζεο ηεο 

δηθηπαθήο θίλεζεο αλάκεζα ζε 

πνιιαπιέο Γηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο 

(Internet links) βάζεη θαλφλσλ 

δηαζθαιίδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ (QoS) 

ΝΑΗ 

  

41 

Δληνπηζκφο – αληηκεηψπηζε ηνπιά-

ρηζηνλ γηα ηα παξαθάησ:  

 Syn Attack  

 Java Blocking 

 Detect Port Scanning 

 Detect Ping of Death 

 Detect IP Fragment 

 Detect Large ICMP Traffic 

 Detect UDP Bomb Attack 

 IP options-Strict Source Route 

ΝΑΗ 

  

42 

Ηδησηηθό Δηθνληθό Γίθηπν (VPN) 

Τπνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ: 

 PKI (Public Key Infrastructure), 

Digital Signature  

 DES (56-bit) & 3DES (168-bit) 

Encryption  

 Remote Access VPN  

 Site-to-site VPN  

 L2TP 

ΝΑΗ 

  

43 

IPSec  

Τπνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ: 

 Authentication: SHA-1, MD5  

 Certificate Requests (PKCS 7 & 

PKCS 10)   

 Certificate Servers Supported 

 Verisign CA   

 Entrust CA 

ΝΑΗ 

  

44 

Γηαζεζηκόηεηα (HA) 

Τπνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ: 

 Device failure detection   
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 Link failure detection   

 Network notification on fail-over   

Να ππνζηεξίδεηαη ε ηνπνινγία HA 

ζηελ πξνζθεξφκελε ζχλζεζε. 

Να πξνζθεξζνχλ νη απαξαίηεηεο   

άδεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο                   

ηνπνινγίαο HA θαζψο θαη ηα 

απαξαίηεηα θαιψδηα. 

Να ππνζηεξίδεηαη ε απηφκαηε 

κεηαθνξά ζπλδέζεσλ απφ ηελ              

πξνβιεκαηηθή ζπζθεπή ζηελ 

εθεδξηθή, κέζσ ηεο πξνζθεξφκελεο 

ζχλζεζεο. 

45 

Firewall & VPN User Authentica-

tion Τπνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ: 

 RADIUS, TACACS+ 

 SA SecureID, LDAP    

ΝΑΗ 

  

46 

System Management Τπνζηήξημε 

ηνπιάρηζηνλ: 

 WebUI (HTTPS)   

 Command Line Interface (console)   

 Command Line Interface (telnet) 

ΝΑΗ 

  

47 

Administration 

Τπνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ: 

 Multiple administrators  

 Admin, & User (Read Only) levels   

 Software Upgrades & Config 

Changes: TFTP/WebUI 

ΝΑΗ 

  

48 
Να παξαδνζνχλ ηα ζρεηηθά 

εγρεηξίδηα θαη πιηθφ ηεθκεξίσζεο 
ΝΑΗ 
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4.6 UPS 

A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ  

 ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ    

1. 
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην 

κνληέιν 
ΝΑΗ 

  

2. Διάρηζηνο αξηζκφο κνλάδσλ 5   

 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

3. Υξήζε κπαηαξηψλ θιεηζηνχ ηχπνπ ΝΑΗ   

4. 

Ηζρχο εμφδνπ ηθαλή λα θαιχςεη ηνπο 

πξνζθεξφκελνπο servers θαη φιεο ηηο ελεξγέο 

κνλάδεο ηεο πξνζθεξφκελεο ιχζεο. 

>=10KVA 

  

5. Απηνλνκία ζε ιεπηά ηεο ψξαο  30 min   

6. Απηφκαην Shutdown/restart ΝΑΗ   

7. Power failure Recovery ΝΑΗ   

8. On-Line ηχπνο κεηαγσγήο ΝΑΗ   

 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ  

9. 
Καηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ ηξνθνδνζίαο ηνπ 

UPS (logging). 
ΝΑΗ 

  

10. 
Πιήξεηο ξπζκίζεηο ηνπ UPS κέζσ ηνπηθνχ 

δηθηχνπ. 
ΝΑΗ 

  

11. 
Απηφκαην shutdown ησλ servers, βαζηζκέλν 

ζε θξηηήξηα πνπ ζα νξίδεη ν ρξήζηεο.  
ΝΑΗ 

  

12. 
Να αλαθεξζνχλ άιιεο δπλαηφηεηεο 

δηαρείξηζεο – παξαθνινχζεζεο πνπ δηαζέηεη 
ΝΑΗ 

  

 ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ  

13. 
Να ζπλνδεχεηαη απφ θαιψδηα ηξνθνδνζίαο 

θαη ζχλδεζεο δεδνκέλσλ.  
ΝΑΗ 

  

14. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηε 

ζχλδεζε ηνπ UPS κε ηνλ ππνινγηζηηθφ 

εμνπιηζκφ (εξγαζίεο, θαιψδηα, adaptors θνθ) 

ΝΑΗ 

  

15. 
Να δνζνχλ ηα εγρεηξίδηα γηα ην ζχζηεκα ζε 

έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.  
ΝΑΗ 

  

16. 
Σν πξνζθεξφκελν UPS πξέπεη λα είλαη 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.  
ΝΑΗ 
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5. Λνγηζκηθό Antivirus  

 

 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

 Λνγηζκηθό Antivirus    

1.  Να πεξηγξαθεί ν ηχπνο ηνπ ινγηζκηθνχ 

antivirus 

ΝΑΗ   

2.  Να πξνζθέξεηαη ν απαξαίηεηνο αξηζκφο 

αδεηψλ ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ antivirus 

πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ππνινγηζηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ servers πνπ 

απαξηίδνπλ ην ΟΠ κε βάζε ηελ 

πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή.  

ΝΑΗ   

3.  Δπξχηεηα θάιπςεο φισλ ησλ γλσζηψλ 

ηψλ 

ΝΑΗ   

4.  πρλή ελεκέξσζε κε λέεο εθδφζεηο νη 

νπνίεο θαιχπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά φινπο 

ηνπο λενεκθαληδφκελνπο ηνχο 

ΝΑΗ   

5.  Απηφκαην download λέσλ virus 

definitions ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

   

6.  Σν antivirus ινγηζκηθφ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο θαη ζάξσζεο (scanning) γηα 

αλίρλεπζε ηψλ ζηα αθφινπζα: 

 ηνπο δίζθνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 ην boot sector ηνπ δίζθνπ 

 ηελ θχξηα κλήκε 

 ε δηζθέηα 

 ε CD 

Ζ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

ζάξσζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

(απηφκαηα, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο) αιιά θαη 

φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην (κε 

ρεηξνθίλεην ηξφπν απφ ηνλ δηαρεηξηζηή) 

ΝΑΗ   

7.  Γπλαηέο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε 

αλίρλεπζεο ηνχ: 

 Δμνιφζξεπζε (clean) 

 Γηαγξαθή ηνπ αξρείνπ ζην νπνίν 

αληρλεχζεθε ν ηφο 

 Γηαθνπή ηεο πξφζβαζεο ηνπ αξρείνπ 

ζην νπνίν αληρλεχζεθε ν ηφο 

ΝΑΗ   

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΦ-9ΞΠ



 

 183  

8.  Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(logging) θαη παξαγσγήο αλαθνξψλ 

(reporting) 

ΝΑΗ   

9.  Οη άδεηεο ρξήζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ antivirus ζα έρνπλ ηζρχ 

θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ 

θαη ηνπιάρηζηνλ εηθνζηηέζζεξηο (24) 

κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηνπ 

ΝΑΗ   

 

 

6. Λνγηζκηθό Spyware 

 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

 Λνγηζκηθό spyware    

1.  Να πεξηγξαθεί ν ηχπνο ηνπ ινγηζκηθνχ 

spyware 

ΝΑΗ   

2.  Να πξνζθέξεηαη ν απαξαίηεηνο αξηζκφο 

αδεηψλ ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ spyware 

πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 

ππνινγηζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ servers πνπ απαξηίδνπλ ην ΟΠ κε 

βάζε ηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή. 

ΝΑΗ   

3.  Να πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζπρλήο 

ελεκέξσζεο γηα λέεο εθδφζεηο ηνπ 

ινγηζκηθνχ νη νπνίεο θαιχπηνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ λέν-εκθαληδφκελσλ 

spyware πξνγξακκάησλ 

ΝΑΗ   

4.  Απηφκαην download λέσλ spyware 

definitions ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΝΑΗ   

5.  Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη 

ζάξσζεο (scanning) γηα αλίρλεπζε 

ιεηηνπξγίαο spyware πξνγξακκάησλ 

ΝΑΗ   

6.  Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ελνπνηεκέλεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ antivirus θαη spyware 

ινγηζκηθψλ 

   

7.  Γπλαηέο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε 

αλίρλεπζεο ιεηηνπξγίαο spyware 

πξνγξάκκαηνο: 

 Δμνιφζξεπζε (clean) 

 Γηαγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

spyware 

 Γηαθνπή ηεο πξφζβαζεο ζε αξρεία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο spyware  

ΝΑΗ   
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8.  Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (logging) θαη 

παξαγσγήο αλαθνξψλ (reporting) 

ΝΑΗ   

9.  Οη άδεηεο ρξήζεο θη ελεκέξσζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ spyware ζα έρνπλ ηζρχ 

θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ 

έξγνπ θαη ηνπιάρηζην εηθνζηηέζζεξηο 

(24) κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 

ΝΑΗ   

 

7. ηαζκνί εξγαζίαο 

A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

 
ΣΑΘΜΟΗ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΣΧΝ 

(ΜΔ ΟΘΟΝΔ) 
  

 

 Αξ. Μνλάδσλ: 35   

ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ 

1.  

Δπεμεξγαζηήο 64 bit κε ηνπιάρηζηνλ 2 

ππξήλεο  θαη κε ρξφλν αλαθνίλσζεο 

εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ. 

ΝΑΗ  

 

2.  πρλφηεηα (GΖz) Να αλαθεξζεί   

3.  Front Side Bus Να αλαθεξζεί   

4.  L2 Cache  ≥2ΜΒ   

ΜΖΣΡΗΚΖ ΠΛΑΚΔΣΑ 

5.  Chipset: Να αλαθεξζεί  ΝΑΗ   

6.  
Μέγηζηε κλήκε πνπ ππνζηεξίδεηαη ζηε 

κεηξηθή πιαθέηα (ζε GB): ≥ 16 
ΝΑΗ  

 

7.  
πρλφηεηα ειεγθηή κλήκεο (ΜHz): ≥ 

1066 
ΝΑΗ  

 

8.  
Αξηζκφο ππνδνρψλ PCIe x1: ≥ 1 θαη PCIe 

x16: ≥ 1 
ΝΑΗ  

 

9.  Αξηζκφο ππνδνρψλ PCI: ≥ 1 ΝΑΗ   

10.  
Τπνζηήξημε ππνδνρψλ USB 2.0: ≥ 6 

(ηνπιάρηζηνλ 2 ππνδνρέο ζηελ πξφζνςε) 
ΝΑΗ  

 

11.  PS 2 ππνδνρέο: ≥ 2  ΝΑΗ   

12.  Σαρχηεηα δηαχινπ ειεγθηή SERIAL 

ΑΣΑ (ζε Gb/s): ≥ 3  
ΝΑΗ  

 

13.  Τπνδνρέο eSATA: ≥ 1    

14.  Παξάιιειεο ππνδνρέο: ≥ 1  ΝΑΗ   

15.  εηξηαθέο ππνδνρέο: ≥ 1  ΝΑΗ   

16.  Δλζσκαησκέλε θάξηα δηθηχνπ Ethernet 

card 10/100/1000BASE-T (Gigabit) 
ΝΑΗ 

  

17.  Δλζσκαησκέλε θάξηα ήρνπ Τςειήο 

Δπθξίλεηαο (High Definition Audio) 
ΝΑΗ 

  

ΜΝΖΜΖ 

18.  Μέγεζνο (GΒ): ≥ 2 επεθηάζηκε ζηα 8 GB ΝΑΗ   

19.  Σχπνο: DDR3 ΝΑΗ   

20.  πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (MHz): ≥ 1333  ΝΑΗ   

21.  Τπνδνρέο επηπιένλ κλήκεο: 4 

ηνπιάρηζηνλ 
ΝΑΗ  
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ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ 

22.  Σχπνπ Active PFC ΝΑΗ   

23.  Ηζρχο (W): ≥ 320 ΝΑΗ   

24.  Δλεξγεηαθή απφδνζε Να αλαθεξζεί   

ΜΟΝΑΓΑ ΚΛΖΡΟΤ ΓΗΚΟΤ 

25.  Πιήζνο Μνλάδσλ αλά ζηαζκφ εξγαζίαο: 

1  
ΝΑΗ  

 

26.  Formatted ρσξεηηθφηεηα (ζε GB): ≥ 500  ΝΑΗ   

27.  Πξσηφθνιιν: SATA II  ΝΑΗ   

28.  Σαρχηεηα πεξηζηξνθήο (ζε rpm): ≥ 7200  ΝΑΗ   

29.  Μέγεζνο cache (ΜΒ): ≥ 8  ΝΑΗ   

ΜΟΝΑΓΑ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΚΟΤ COΜBO (DVD-R-W) 

30.  χλδεζε ζε δίαπιν SATA ΝΑΗ   

31.  Σαρχηεηα αλάγλσζεο DVD: ≥ 8x   ΝΑΗ   

32.  Σαρχηεηα εγγξαθήο DVD: ≥ 8x  ΝΑΗ   

33.  Γπλαηφηεηα εγγξαθήο ζε κέζα DVD+R 

δηπιήο επίζηξσζεο 
ΝΑΗ 

  

34.  Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο κνλφρξσκνπ 

θεηκέλνπ θαη γξαθηθψλ ζε εηδηθνχο 

δίζθνπο 

 

  

ΚΑΡΣΑ ΟΘΟΝΖ 

35.  
Μλήκε γξαθηθψλ: ≥ 512MB 

απνθιεηζηηθήο κλήκεο 
ΝΑΗ 

  

36.  
Έμνδνη εηθφλαο DVI ή/θαη        

D-SUB   

ΠΟΝΣΗΚΗ 

37.  
Σχπνο: 2 πιήθηξσλ νπηηθφ κε ηξνρφ 

θχιηζεο 

ΝΑΗ 

  

38.  Γηαζχλδεζε PS/2 ή USB ΝΑΗ   

ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ 

39.  Αξηζκφο πιήθηξσλ: ≥ 101  ΝΑΗ   

40.  Σχπνο QWERΣY κε κφληκε απνηχπσζε 

ειιεληθψλ θαη ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ ζε 

θάζε πιήθηξν 

ΝΑΗ 

  

41.  Γηαζχλδεζε PS/2 ή USB ΝΑΗ   

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΟ 

42.  
Windows 7 Professional Διιεληθά ή 

ηζνδχλακν ή λεφηεξν 
ΝΑΗ 

  

43.  

Λνγηζκηθφ απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ 

ηειεπηαίαο έθδνζεο Office Professional 

Edition (ειιεληθή έθδνζε) ή ηζνδχλακν ή 

λεφηεξν, ζπκβαηφ κε ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα. To ινγηζκηθφ κπνξεί λα 

πξνζθεξζεί κε καδηθή αδεηνδφηεζε 

(θπβεξλεηηθή άδεηα ζην φλνκα ηνπ 

θνξέα). 

ΝΑΗ 

  

44.  
Λνγηζκηθφ DTP γηα 10 ζηαζκνχο 

εξγαζίαο 
ΝΑΗ 

  

ΦΗΛΗΚΟΣΖΣΑ ΠΡΟ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

45.  Πηζηνπνίεζε ENERGY STAR ΝΑΗ   
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46.  ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΟΓΖΓΖΖ γηα φια ηα αλαθεξφκελα 

ππνζπζηήκαηα 

ΝΑΗ 

  

47.  ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ≥ 2 

ρξφληα (ηζρχνπζα απφ ηελ εκεξνκελία 

νξηζηηθήο παξαιαβήο) on site 

ΝΑΗ 

  

ΟΘΟΝΖ  

48.  Σύπνο ηερλνινγίαο νζόλεο: TFT  ΝΑΗ   

49.  
Λόγνο  ηππηθήο αληίζεζεο (typical 

contrast): ηνπιάρηζηνλ 1000: 1 
ΝΑΗ  

 

50.  Αλάιπζε: ηνπιάρηζηνλ 1920 x 1080 ΝΑΗ   

51.  
Υξόλνο απόθξηζεο αλαλέσζεο:  < = 5 

ms   
ΝΑΗ  

 

52.  
Γσλία ζέαζεο νζόλεο:  

- θάζεηα: ηνπιάρηζηνλ 160° (κνίξεο) 

- νξηδφληηα: ηνπιάρηζηνλ 160° (κνίξεο) 

ΝΑΗ  

 

53.  
Μέγεζνο νζόλεο: ηνπιάρηζηνλ 21,5  

ίληζεο δηαγψληα 
ΝΑΗ  

 

54.  Φσηεηλόηεηα νζόλεο: ≥ 250 cd/m
2 

(nits) ΝΑΗ   

55.  
Τπνδνρή DVI-D Ηnput ή VGA θαη 

θαιψδην ζχλδεζεο κε ηελ θάξηα 

γξαθηθψλ 

ΝΑΗ  

 

56.  Plug and play ΝΑΗ   

57.  
Απαηηήζεηο ηζρύνο: εζσηεξηθφ 

ηξνθνδνηηθφ, 220 έσο 240 VAC 
ΝΑΗ 

  

58.  
Να έρεη πηζηνπνηήζεηο CE, TCO θαη 

Energy Star 
ΝΑΗ 

  

59.  
Δγγχεζε θαηαζθεπαζηή ηνπιάρηζηνλ 2 

εηψλ ηζρχνπζα απφ ηελ εκεξνκελία 

νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ΝΑΗ 

  

 

 

8. αξσηέο 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

Α απωηέρ  (SCANNERS) ηύπος Α    

1.  Πνζφηεηα 12   

2.  αξσηέο έγρξσκνη επίπεδνη Α4  
ΝΑΗ 

 
  

3.  
Να αλαθεξζνχλ κνληέιν θαη 

θαηαζθεπαζηήο 

ΝΑΗ 

 
  

4.  
Σχπνη αξρείνπ ζάξσζεο: 

ΣΗFF,JPEG,PDF, θιπ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

5.  
Να δηαζέηνπλ απηφκαην ηξνθνδφηε 

ραξηηνχ  κε ρσξεηηθφηεηα  
>=50 θχιια   

6.  
χλδεζε USB ή SCSI-II ή ΗΔΔΔ 1394 

κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ππνινγηζηέο 
ΝΑΗ   

7.  Οπηηθή Αλάιπζε 

>= 600Υ600 

dpi 

 
  

8.  

Σαρχηεηα ζάξσζεο (αζπξφκαπξεο θαη 

έγρξσκεο) 

 

Να αλαθεξζεί   

9.  Βάζνο ρξψκαηνο ζάξσζεο 
>=24 bit 

 
  

10.  Γηαβαζκίζεηο ηνπ γθξί 
>=8 

 
  

11.  χκκνξθνη πξνο TWAIN θαη ISIS NAI   

12.  άξσζε δηπιήο φςεο 
NAI 

 
  

13.  
Να πξνζθεξζνχλ ηα απαξαίηεηα 

εγρεηξίδηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ θαη 

κεραλήκαηνο.  

NAI   

14.  

Να παξέρνληαη εγθαηεζηεκέλνη νη 

αληίζηνηρνη drivers γηα ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα ησλ ππνινγηζηψλ (πιήξεο 

ζπκβαηφηεηα)  

NAI   

15.  

Σα file formats ησλ ζαξσηψλ πξέπεη 

λα ππνζηεξίδνληαη απφ ην 

πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ /εγγξάθσλ. 

NAI   

16.  
Να πξνζθεξζνχλ φια ηα απαξαίηεηα 

θαιψδηα ζχλδεζεο 
ΝΑΗ   

17.  
 

 

 

Να ζπλνδεχεηαη έθαζηνο απφ 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ OCR γηα ηελ 

αγγιηθή θαη ειιεληθή γιψζζα 

ηνπιάρηζηνλ 

ΝΑΗ   

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 
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Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

Β απωηέρ  (SCANNERS) ηύπος Β    

1.  Πνζφηεηα 3   

2.  
αξσηέο έγρξσκνη επίπεδνη  Α3 θαη 

Α4  

ΝΑΗ 

 
  

3.  
Να αλαθεξζνχλ κνληέιν θαη 

θαηαζθεπαζηήο 

ΝΑΗ 

 
  

4.  
Σχπνη αξρείνπ ζάξσζεο: 

ΣΗFF,JPEG,PDF, θιπ 

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

5.  
Να δηαζέηνπλ απηφκαην ηξνθνδφηε 

ραξηηνχ  κε ρσξεηηθφηεηα  
>=50 θχιια   

6.  
χλδεζε USB ή SCSI-II ή ΗΔΔΔ 1394 

κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ππνινγηζηέο 
ΝΑΗ   

7.  Οπηηθή Αλάιπζε 

>= 600Υ600 

dpi 

 
  

8.  

Σαρχηεηα ζάξσζεο (αζπξφκαπξεο θαη 

έγρξσκεο) 

 

Να αλαθεξζεί   

9.  Βάζνο ρξψκαηνο ζάξσζεο 
>=24 bit 

 
  

10.  Γηαβαζκίζεηο ηνπ γθξί 
>=8 

 
  

11.  χκκνξθνη πξνο TWAIN θαη ISIS NAI   

12.  άξσζε δηπιήο φςεο 
NAI 

 
  

13.  
Να πξνζθεξζνχλ ηα απαξαίηεηα 

εγρεηξίδηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ θαη 

κεραλήκαηνο.  

NAI   

14.  

Να παξέρνληαη εγθαηεζηεκέλνη νη 

αληίζηνηρνη drivers γηα ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα ησλ ππνινγηζηψλ (πιήξεο 

ζπκβαηφηεηα)  

NAI   

15.  

Σα file formats ησλ ζαξσηψλ πξέπεη 

λα ππνζηεξίδνληαη απφ ην 

πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ /εγγξάθσλ. 

NAI   

16.  
Να πξνζθεξζνχλ φια ηα απαξαίηεηα 

θαιψδηα ζχλδεζεο 
ΝΑΗ   

17.  

Να ζπλνδεχεηαη έθαζηνο απφ 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ OCR γηα ηελ 

αγγιηθή θαη ειιεληθή γιψζζα 

ηνπιάρηζηνλ 

ΝΑΗ   
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9.Δθηππσηέο 

 
Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

Α Δκηςπωηέρ  (PRINTERS) ηύπος Α    

1.  Πνζφηεηα 6   

2.  
Δθηππσηέο  Αζπξόκαπξνη Laser Α4. 
Να αλαθεξζνχλ θαηαζθεπαζηήο θαη 

κνληέιν  

ΝΑΗ   

3.  
Να δηαζέηνπλ απηφκαην ηξνθνδφηε 

ραξηηνχ (ζει)  

>=250 

 
  

4.  Interface επηθνηλσλίαο:  USB, Ethernet ΝΑΗ   

5.  

Σαρχηεηα εθηχπσζεο 

 

 

>=30 

ζειίδεο/ιεπηφ 

 
  

6.  
Μλήκε 

 

>=128ΜΒ 

 
  

7.  Αλάιπζε εθηχπσζεο 

>=1200x1200 

dpi 

 
  

8.  
Δθηχπσζε δηπιήο φςεο 

 

ΝΑΗ 

 
  

9.  
Γξακκαηνζεηξέο  

 

Να 

αλαθεξζνχλ 

 
  

10.  Δπίπεδν ζνξχβνπ <= 55db   

11.  

Να ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα 

εγρεηξίδηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ θαη 

κεραλήκαηνο.  

Να ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο 

απαξαίηεηνπο νδεγνχο (drivers) θαη λα 

είλαη πιήξσο ζπκβαηνί κε ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ 

ππνινγηζηψλ. 

ΝΑΗ   

12.  

Κάζε εθηππσηήο λα ζπλνδεχεηαη κε 

επηπιένλ ζεη toner θαη drum ψζηε λα 

θαιχπηνληαη ηνπιάρηζηνλ 10.000 

εθηππψζεηο 

ΝΑΗ   

13.  
Μέγηζηνο αξηζκφο ζειίδσλ /κήλα 

 

Να αλαθεξζεί 

 
  

14.  
Γιψζζεο εθηππσηή 

 

Να 

αλαθεξζνχλ 

 
  

 

 
Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

Β Δκηςπωηέρ  (PRINTERS) ηύπος Β    

1.  Πνζφηεηα 3   

2.  
Δθηππσηέο  Δγρξσκνη Laser Α4 θαη 

Α3. Να αλαθεξζνχλ θαηαζθεπαζηήο 

θαη κνληέιν  

ΝΑΗ   

3.  Να δηαζέηνπλ απηφκαην ηξνθνδφηε >=200   

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΦ-9ΞΠ
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ραξηηνχ (ζει)   

4.  Interface επηθνηλσλίαο:  USB, Ethernet ΝΑΗ   

5.  

Σαρχηεηα εθηχπσζεο 

 

 

>=20 

ζειίδεο/ιεπηφ 

 
  

6.  
Μλήκε 

 

>=64ΜΒ 

 
  

7.  Αλάιπζε εθηχπσζεο 

>=1200x1200 

dpi 

 
  

8.  
Δθηχπσζε δηπιήο φςεο 

 
ΝΑΗ   

9.  
Γξακκαηνζεηξέο  

 

Να 

αλαθεξζνχλ 

 
  

10.  Δπίπεδν ζνξχβνπ <= 55db   

11.  

Να ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα 

εγρεηξίδηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ θαη 

κεραλήκαηνο.  

Να ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο 

απαξαίηεηνπο νδεγνχο (drivers) θαη λα 

είλαη πιήξσο ζπκβαηνί κε ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ 

ππνινγηζηψλ. 

 

ΝΑΗ   

12.  

Κάζε εθηππσηήο λα ζπλνδεχεηαη κε 

επηπιένλ ζεη toner θαη drum ψζηε λα 

θαιχπηνληαη ηνπιάρηζηνλ 10.000 

εθηππψζεηο 

ΝΑΗ   

13.  
Μέγηζηνο αξηζκφο ζειίδσλ /κήλα 

 

Να αλαθεξζεί 

 
  

14.  
Γιψζζεο εθηππσηή 

 

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

 

 

 
Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

Γ Δκηςπωηέρ  (PRINTERS) ηύπος Γ    

1.  Πνζφηεηα 6   

2.  

Δθηππσηέο  Δγρξσκνη Laser Α4. Να 

αλαθεξζνχλ θαηαζθεπαζηήο θαη 

κνληέιν  

ΝΑΗ   

3.  
Να δηαζέηνπλ απηφκαην ηξνθνδφηε 

ραξηηνχ (ζει)  

>=250 

 
  

4.  Interface επηθνηλσλίαο:  USB, Ethernet ΝΑΗ   

5.  

Σαρχηεηα εθηχπσζεο 

 

 

>=20 

ζειίδεο/ιεπηφ 
  

6.  
Μλήκε 

 

>=128ΜΒ 

 
  

7.  Αλάιπζε εθηχπσζεο 
>=1200x1200 

dpi 
  

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΦ-9ΞΠ
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8.  
Δθηχπσζε δηπιήο φςεο 

 

ΝΑΗ 

 
  

9.  
Γξακκαηνζεηξέο  

 

Να 

αλαθεξζνχλ 

 
  

10.  Δπίπεδν ζνξχβνπ <= 55db   

11.  

Να ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα 

εγρεηξίδηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ θαη 

κεραλήκαηνο.  

Να ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο 

απαξαίηεηνπο νδεγνχο (drivers) θαη λα 

είλαη πιήξσο ζπκβαηνί κε ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ 

ππνινγηζηψλ. 

 

ΝΑΗ   

12.  

Κάζε εθηππσηήο λα ζπλνδεχεηαη κε 

επηπιένλ ζεη toner θαη drum ψζηε λα 

θαιχπηνληαη ηνπιάρηζηνλ 10.000 

εθηππψζεηο 

ΝΑΗ   

13.  
Μέγηζηνο αξηζκφο ζειίδσλ /κήλα 

 

Να αλαθεξζεί 

 
  

14.  
Γιψζζεο εθηππσηή 

 

Να 

αλαθεξζνχλ 
  

 

 

10.Λνγηζκηθό πζηεκάησλ – ύζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ  

 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Να αλαθεξζεί ην φλνκα, ε έθδνζε 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ .Γ.Β.Γ. θαη ε 

ρξνλνινγία ηεο πξνζθεξφκελεο 

έθδνζεο 

Ζ Πξνζθεξφκελε έθδνζε λα είλαη ε 

ηειεπηαία δηαζέζηκε. 

ΝΑΗ   

2.  Να ππάξρεη αλεμαξηεζία ζηηο 

ππνζηεξηδφκελεο πιαηθφξκεο 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ΝΑΗ   

3.  Σν πξνζθεξφκελν .Γ.Β.Γ. λα 

δηαζέηεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζε 

φιεο ηηο πιαηθφξκεο θαη επηπιένλ, νη 

Β.Γ. πνπ δηαρεηξίδεηαη λα κπνξνχλ λα 

κεηαθεξζνχλ απφ ηε κηα πιαηθφξκα 

ζηελ άιιε ρσξίο πξνγξακκαηηζηηθή 

παξέκβαζε  

ΝΑΗ   

4.  Οη πξνζθεξφκελεο άδεηεο ρξήζεο  

πξέπεη λα επηηξέπνπλ, ρσξίο θακία 

πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε,  

ζην θνξέα ηελ κειινληηθή επέθηαζε / 

παξακεηξνπνίεζε / ηξνπνπνίεζε ησλ 

ΝΑΗ   

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΦ-9ΞΠ
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πξνδηαγεγξακκέλσλ ζην παξφλ έξγν 

εθαξκνγψλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε 

λέσλ εθαξκνγψλ. 

5.  πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

.Γ.Β.Γ., ηνπ ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο κε 

ην Λ.. θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο 

ηεο θπζηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

ΝΑΗ   

6.  Γπλαηφηεηεο εμππεξεηεηή (server):    

  Multithreading ΝΑΗ   

  Παξάιιειε εθηέιεζε ελφο 

query θαη DML 

(Insert,Update,Delete) 

δηαδηθαζηψλ 

ΝΑΗ   

8. Τπνζηήξημε ηεο δπλακηθήο αιιαγήο 

(resizing) ησλ δνκψλ κλήκεο ελφο 

instance ηνπ .Γ.Β.Γ. 

   

9. Παξνρή δπλαηφηεησλ caching ζηελ 

δηαζέζηκή κλήκε ησλ απνηειεζκάησλ 

ζπρλά εθηεινχκελσλ SQL 

εξσηεκάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ΝΑΗ   

10. Τπνζηήξημε ηεο Java απφ ην .Γ.Β.Γ. 

γηα ηελ εθηέιεζε Java stored 

procedures θιπ. 

ΝΑΗ   

11. Τπνζηήξημε ηεο XML απφ ην ίδην ην 

kernel ηνπ .Γ.Β.Γ. θαη φρη κε ηε 

ρξήζε εμσηεξηθψλ πξντφλησλ: 

- λα δηαζέηεη native XML ηχπν 

δεδνκέλσλ 

- λα ππνζηεξίδεη XML Schema 

θαη XPath 

- λα ππνζηεξίδεη update ζε 

επίπεδν ηκήκαηνο (subpart) 

ελφο XML αξρείνπ 

- λα δηαζέηεη XML Developers 

Kit 

- ππνζηήξημε ρξήζεο ηνπ 

πξνηχπνπ SQL γηα ηελ 

δηελέξγεηα εξσηεκάησλ ζε 

δεδνκέλα XML εγγελψο 

απνζεθεπκέλα ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ 

 

ΝΑΗ   
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12. Ζ βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη δπλαηφηεηεο άκεζεο 

ζπκπίεζεο δνκεκέλεο θαη αδφκεηεο 

πιεξνθνξίαο. Να αλαθεξζνχλ 

αλαιπηηθά νη δπλαηφηεηεο απηέο.     

ΝΑΗ   

     

14. Γπλαηφηεηα απηφκαηεο δηαρείξηζεο 

ησλ απνζεθεπηηθψλ ρσξψλ θαη 

δπλακηθήο πξνζζήθεο θαη αθαίξεζεο 

δίζθσλ ρσξίο ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΝΑΗ   

15. Γπλαηφηεηα απηφκαηεο θαη 

δπλακηθήο ηζνθαηαλνκήο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνπ Η/Ο ζηνπο 

απνζεθεπηηθνχο δίζθνπο. ηφζν θαηά 

ηελ πξνζζήθε λέσλ ή ηελ αθαίξεζε 

ηνπο απφ ην ζχζηεκα, ρσξίο δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ πνπ 

εμππεξεηεί θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη. 

   

16.  Τπνζηήξημε κεηαθνξάο θπζηθψλ 

αξρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ  

ΝΑΗ   

17.  Γπλαηφηεηεο θπζηθήο θαη ινγηθήο 

νξγάλσζεο: 

   

18.  Γπλακηθή δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ 

απνζήθεπζεο 

ΝΑΗ   

19.  Καηαλνκή ηεο Β.Γ. θαη ησλ δνκψλ 

ηεο ζε πνιιαπιά αξρεία/δίζθνπο κε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαηαλνκήο απφ 

ην ρξήζηε 

ΝΑΗ   

20.  Γπλακηθή αιιαγή ηεο δνκήο ησλ 

πηλάθσλ θαη ησλ indexes ηεο Β.Γ. 

ρσξίο απνθιεηζηηθφ θιείδσκα ησλ 

πηλάθσλ θαη ησλ indexes θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ αιιαγψλ.  

   

21.  Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ versions 

πηλάθσλ κε δπλαηφηεηεο merge, 

conflict detection & resolution, 

discard θιπ. θαη κε δηαζθάιηζε ηνπ 

transaction consistency 

   

22.  Αλάγλσζε θαη ηξνπνπνίεζε 

δεδνκέλσλ απφ εμσηεξηθά δνκεκέλα 

αξρεία ζαλ λα είλαη θαλνληθνί 

πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη κε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο indexes. 

ΝΑΗ   

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΦ-9ΞΠ
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23.  Πξνζδηνξηζκφο ησλ νξίσλ (αλ 

ππάξρνπλ) ζηα εμήο: 

   

24.  Μέγηζην κέγεζνο ηεο Β.Γ.  ΝΑΗ   

25.  Μέγηζηνο αξηζκφο πηλάθσλ θαη views ΝΑΗ   

26.  Μέγηζην κέγεζνο ελφο πίλαθα ΝΑΗ   

27.  Μέγηζην κέγεζνο κηαο ζηήιεο ΝΑΗ   

28.  Μέγηζην κέγεζνο κηαο γξακκήο ΝΑΗ   

29.  Μέγηζην πιήζνο γξακκψλ/πίλαθα ΝΑΗ   

30.  Μέγηζην πιήζνο ζηειψλ/πίλαθα ΝΑΗ   

31.  Μέγηζην πιήζνο δεηθηψλ/πίλαθα ΝΑΗ   

32.  Μέγηζην πιήζνο ζηειψλ/δείθηε ΝΑΗ   

     

33.  Τπνζηήξημε ANSI Core SQL:1992 ή 

λεφηεξν 

ΝΑΗ   

34.  Δπέθηαζε κε procedural δπλαηφηεηεο 

(λα δνζεί ζχληνκε πεξηγξαθή) 

ΝΑΗ   

35.  Τπνζηήξημε stored procedures 

 

ΝΑΗ   

36.  Τπνζηήξημε database triggers  ΝΑΗ   

37.  Τπνζηήξημε απηφλνκσλ nested 

transactions 

ΝΑΗ   

38.  Τπνζηήξημε δηαηεηαγκέλσλ triggers 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο 

εθηέιεζεο πνιιαπιψλ triggers 

νξηζκέλσλ ζην ίδην ρξνληθφ επίπεδν  

   

39.  Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπγγξαθήο 

απνζεθεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζε 

επεθηακέλε δηάιεθην SQL θαη άιιεο 

γιψζζεο. Να αλαθεξζνχλ φιεο νη 

ππνζηεξηδφκελεο γιψζζεο.  

ΝΑΗ   

40.  Τπνζηήξημε ζην επίπεδν ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηεο ηερληθήο ηνπ 

PIVOTING 

   

41.  Τπνζηήξημε resumable εληνιψλ (π.ρ. 

import, CREATE TABLE θιπ.) 

   

42.  Τπνζηεξηδφκελνη ηχπνη πεδίσλ: ΝΑΗ   

43.  Να ππνζηεξίδνληαη πεδία ηχπνπ Date 

θαη Time 

ΝΑΗ   

44.  Να ππνζηεξίδεηαη ε απνζήθεπζε θαη 

επεμεξγαζία εηθφλσλ (images) θαη 

θεηκέλνπ (text), θαζψο θαη άιισλ 

multimedia δεδνκέλσλ (π.ρ. video, 

ΝΑΗ   
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audio), κε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο 

απηψλ ησλ ηχπσλ  ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα απιά αιθαξηζκεηηθά δεδνκέλα. 

45.  Να αλαθεξζνχλ ηα object data types 

πνπ ππνζηεξίδνληαη.  

ΝΑΗ   

46.  Γπλαηφηεηεο θαηαλεκεκέλεο 

επεμεξγαζίαο 

ΝΑΗ   

47.  Τπνζηήξημε distributed queries θαη 

transactions κε ρξήζε: 

- Cost-based, distributed query 

optimizer 

- Two–phase commit 

ΝΑΗ   

48.  Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε 

εηεξνγελείο Β.Γ. 

ΝΑΗ   

49.  Γπλαηφηεηεο αλνρήο ζε ιάζε ΝΑΗ   

50.  Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ν 

ππνζηεξηδφκελνο Μεραληζκφο 

ηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηεο 

Β.Γ. 

ΝΑΗ   

51.  Μεραληζκφο απηφκαηεο αλάθακςεο 

(automatic recovery) ηεο Β.Γ. απφ 

instance failures κε ππνζηήξημε: 

- δηαζεζηκφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο βάζεο, ακέζσο 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

roll-forward (πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ roll-back), 

κε δηαζθάιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηεο βάζεο  

- ειεγρφκελνπ απφ ηνλ Data 

Base Administrator ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

απηφκαηεο αλάθακςεο 

ΝΑΗ   

52.  Τπνζηήξημε ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ απφ αλζξψπηλα ιάζε 

κε ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ 

παιαηψλ ηηκψλ ησλ πεδίσλ ηεο Β.Γ..  

   

53.  Τπνζηήξημε ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ απφ αλζξψπηλα ιάζε 

κε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο ελφο 

πηλάθα πνπ δηαγξάθεθε θάπνηα 

ρξνληθή ζηηγκή ζην παξειζφλ  

   

54.  Γπλαηφηεηα νξηζκνχ επηζπκεηνχ 

ζεκείνπ επαλαθνξάο (restore point) 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πξηλ απφ ηελ 

εθηέιεζε θάπνηαο batch δηαδηθαζίαο 

ΝΑΗ   
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θαη επαλαθνξάο ηεο βάζεο ζε απηφ 

ην ρξνληθφ ζεκείν ζε πεξίπησζε 

ιάζνπο ρσξίο λα απαηηνχληαη 

backup/restore δηαδηθαζίεο. 

55.  Να επηηπγράλεηαη πςειή 

δηαζεζηκφηεηα θαη απφδνζε κε: 

o Σε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κηαο 

Κεληξηθνπνηεκέλεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ .Γ.Β.Γ. ζε 

δηαθνξεηηθνχο θφκβνπο (nodes) 

ελφο Hardware cluster ησλ 

εμππεξεηεηψλ Β.Γ.,  

o Σε δπλαηφηεηα δηαθαλνχο 

εμππεξέηεζεο ησλ εθαξκνγψλ 

πνπ βαζίδνληαη ζην cluster ησλ 

θφκβσλ, ψζηε ζε πεξίπησζε 

παχζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελφο 

θφκβνπ λα γίλεηαη απηφκαηα 

failover ζηνλ άιιν θφκβν. 

o Σε δπλαηφηεηα ελφο θφκβνπ, ζε 

πεξίπησζε πξνζζήθεο ηνπ, ζηo 

cluster,  λα γίλεηαη άκεζα ελεξγφο 

θαη λα αλαιακβάλεη κέξνο ηνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο θαη ησλ 

ζπλδέζεσλ ησλ  ππαξρφλησλ 

εθαξκνγψλ. 

 

ΝΑΗ   

56.  Σν πξνζθεξφκελν RDBMS λα 

ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα νξηζκνχ 

read-only πεξηνρψλ ζηε Βάζε 

Γεδνκέλσλ γηα απνζήθεπζε 

ζηαηηθψλ δεδνκέλσλ 

   

57.  Αζθάιεηα ΝΑΗ   

58.  Τπνζηήξημε θιεηδψκαηνο ζε επίπεδν 

γξακκήο πίλαθα (row level locking), 

ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ρξεζηψλ ή/θαη ησλ transactions θαη 

κε ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε ηεο 

ζπλέπεηαο (consistency) θαη ηεο 

αθεξαηφηεηαο (integrity) ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Ο κεραληζκφο θιεηδψκαηνο δελ ζα 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεη απηφκαην lock 

escalation, απφ ην επίπεδν ηεο 

γξακκήο ζην επίπεδν ζειίδαο (page) 

ή πίλαθα. 

ΝΑΗ   

59.  Να πεξηγξαθεί ν ηξφπνο πινπνίεζεο 

ησλ δπλαηνηήησλ πεξηνξηζκνχ 

ΝΑΗ   
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ρξήζεο ησλ Resources: 

- CPU time 

- κέγηζηνο αξηζκφο sessions 

- κέγηζην query execution time 

- άιια resources 

60.  Να πεξηγξαθνχλ νη δπλαηφηεηεο 

Auditing γηα επηηπρείο θαη 

αλεπηηπρείο ελέξγεηεο ζε επίπεδν 

πξφζβαζεο ζηε Βάζε θαη ζηα 

Γεδνκέλα 

ΝΑΗ 

 

 

  

61.  Τπνζηήξημε επηιεθηηθνχ auditing 

εξσηεκάησλ θαη DML 

(insert/update/delete) ελεξγεηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο θαη ζηήιεο 

πηλάθσλ θαη views ηεο Β.Γ. 

   

62.  Σν πξνζθεξφκελν .Γ.Β.Γ. πξέπεη λα 

δηαζέηεη ελζσκαησκέλν κεραληζκφ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ αζθάιεηαο 

(security policies)  

ΝΑΗ   

63.  To πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη 

λα ππνζηεξίδεη ηνλ πεξηνξηζκφ 

πξφζβαζεο ρξεζηψλ κε ηζρπξνχο 

θσδηθνχο πνπ απαηηνχλ δηάθξηζε 

πεδψλ θεθαιαίσλ. 

ΝΑΗ   

64.  Να δηαηίζεηαη κε αμηνιφγεζε 

ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν 

αζθάιεηαο Common Criteria EAL 

(Evaluation Assurance Level), ε 

νπνία δηαζθαιίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο.   

ΝΑΗ   

65.  Ζ βάζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ελζσκαησκέλν κεραληζκφ 

πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ζπλνιηθή θαη 

επηιεθηηθή (ζηήιε, πίλαθα, θιπ) 

θξππηνγξάθεζε θαη 

απνθξππηνγξάθεζε ησλ 

απνζεθεπκέλσλ επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ θαη πνπ ππνζηεξίδεη ηα 

δηεζλή απνδεθηά πξφηππα 

αιγνξίζκσλ θξππηνγξάθεζεο ην 

Data Encryption Standard (DES, 

3DES, 2-key) θαη ην Advanced 

Encryption Standard (AES). 

ΝΑΗ   

66.  Γξαθηθφ πεξηβάιινλ θεληξηθνχ 

ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο, κε ηηο 

παξαθάησ δπλαηφηεηεο: 

ΝΑΗ  
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- δηαρείξηζε database instances 

ζην δίθηπν (π.ρ. start, stop, 

recovery)  

- δηαρείξηζε αληηθεηκέλσλ ηεο 

βάζεο (π.ρ. ρξεζηψλ, 

πηλάθσλ, views, stored 

procedures θιπ.) 

- ζπιινγή θαη αλάιπζε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ρξήζεο θαη επίδνζεο ηεο Β.Γ. 

θαη δπλακηθή γξαθηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ 

ζρεηηθψλ παξακέηξσλ  

- tuning 

- capacity planning 

- έιεγρνο γεγνλφησλ (events) 

θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο 

jobs 

 

67.  Πιήξεο ππνζηήξημε Unicode v2 ή 

λεφηεξνπ charactersets 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ειιεληθψλ) θαη ησλ UTF-8 ή 

λεφηεξσλ encodings 

ΝΑΗ   

68.  Να θαιχπηνληαη ην ζχλνιν ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ παξάγξαθν Γ.3.3.1. ηνπ 

Μέξνπο Γ) 

ΝΑΗ   
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 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά    

1.  Να αλαθεξζεί ην φλνκα θαη ε έθδνζε 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ application server 

γηα ηε ιεηηνπξγία Internet εθαξκνγψλ. 

Να αλαθεξζεί ε ρξνλνινγία δηάζεζεο 

ηεο πξνζθεξφκελεο έθδνζεο 

ΝΑΗ   

2.  Ο πξνζθεξφκελνο application server λα 

είλαη δηαζέζηκνο ζε φιεο ηηο παξαθάησ 

πιαηθφξκεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ: 

 Unix/ Linux 

 Windows 

ΝΑΗ   

3.  Να πεξηγξαθεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ινγηζκηθνχ ζε ζρέζε 

κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ 

εμππεξεηεηή. 

ΝΑΗ   

4.  Να πεξηγξαθεί δηεμνδηθά ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

ινγηζκηθνχ ζε ζρέζε κε ην ινγηζκηθφ 

ηνπ επηπέδνπ δεδνκέλσλ (DBMS) πνπ 

έρεη επηιερζεί 

ΝΑΗ   

5.  Να δνζεί ιίζηα κε ηηο κεγαιχηεξεο 

πινπνηήζεηο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

application server ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ. 

ΝΑΗ   

6.  Να δνζεί ιίζηα κε αλεμάξηεηνπο 

πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ (Commercial-

Off-The-Self) κε ηνπο νπνίνπο 

ππάξρνπλ εκπνξηθέο ζπκθσλίεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

application server 

ΝΑΗ   

7.  Οη πξνζθεξφκελεο άδεηεο ρξήζεο 

πξέπεη λα επηηξέπνπλ, ρσξίο θακία 

πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ζην 

θνξέα ηελ κειινληηθή επέθηαζε / 

παξακεηξνπνίεζε / ηξνπνπνίεζε ησλ 

πξνδηαγεγξακκέλσλ ζην παξφλ έξγν 

εθαξκνγψλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε 

λέσλ εθαξκνγψλ. 

ΝΑΗ   

8.  Οη πξνζθεξφκελεο άδεηεο ρξήζεο 

πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηπρφλ κειινληηθή 

αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ Ζ/W ηνπ 

έξγνπ πνπ ζα „θηινμελήζνπλ‟ ην ελ 

ιφγσ ινγηζκηθφ.  

 

ΝΑΗ   
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 Υαξαθηεξηζηηθά Αζθαιείαο    

9.  Μεραληζκφο νξηζκνχ : 

 πξνθίι ρξεζηψλ 

 ιηζηψλ ειεγρφκελεο πξφζβαζεο 

(access control list), 

 νκάδσλ ρξεζηψλ 

ΝΑΗ   

10.  Τπνζηήξημε ησλ πξσηνθφιισλ: 

 HTTPS 

 SSL/TLS 

ΝΑΗ   

11.  Δλζσκαησκέλεο ζηνλ application server 

ππεξεζίεο single-sign-on γηα θεληξηθή 

δηαρείξηζε πξφζβαζεο ζε πνιιαπιέο 

εθαξκνγέο.  

ΝΑΗ   

12.  Δλζσκαησκέλεο ζηνλ application server 

ππεξεζίεο LDAPv3 directory server γηα 

ηελ θεληξηθνπνηεκέλε δηαρείξηζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ, δηθαησκάησλ 

πξφζβαζεο ρξεζηψλ θιπ. Γπλαηφηεηα 

εμαγσγήο ηνπ πιαηζίνπ αζθάιεηαο 

(security context) γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ 

ηξέρνπλ ζηνλ εμππεξεηεηή απφ απηά ηα 

directory services.  

ΝΑΗ   

13.  Γπλαηφηεηα αλνηθηήο πξφζβαζεο ζηνλ 

πξνζθεξφκελν directory server κέζσ 

αλνηθηνχ πξσηνθφιινπ LDAP API 

ΝΑΗ   

14.  Τπνζηήξημε νινθιήξσζεο κε άιια 

directory services. Να αλαθεξζνχλ. 

ΝΑΗ   

15.  Τπνζηήξημε PKI θαη X.509 

πηζηνπνηεηηθψλ αζθαιείαο θαη 

νινθιήξσζε κε ιχζεηο αζθάιεηαο 

ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ (Entrust, 

Verisign, άιιν) 

ΝΑΗ   

16.  Γπλαηφηεηεο auditing  ΝΑΗ   

17.  Τπνζηήξημε session tracking    

 Δπίπεδν δηαδηθηύνπ / Web Server    

18.  πλεξγαζία κε ηνπο Web Servers:  

 Apache HTTP Server,  

 Microsoft Internet Information 

Server (IIS) 

ΝΑΗ   

19.  Τπνζηήξημε HTTP 1.0 θαη 1.1 

πξσηνθφιινπ 

ΝΑΗ   

20.  Τπνζηήξημε αλνηθηψλ ηερλνινγηψλ ΝΑΗ   
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αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη άκεζα κε ηνλ 

εμππεξεηεηή δηαδηθηχνπ (π.ρ. CGI, 

FastCGI, Perl, PHP, θά) 

21.  Δμππεξέηεζε ηφζν ζηαηηθνχ, φζν θαη 

δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

ΝΑΗ   

22.  Κεληξηθή δηαρείξηζε ηνπ εμππεξεηεηή 

δηαδηθηχνπ κέζσ Web-based 

πεξηβάιινληνο 

ΝΑΗ   

23.  Γπλαηφηεηεο απηφκαηεο αλαθάιπςεο 

θαηαζηξνθηθψλ ζθαικάησλ θαη 

αλάθακςεο ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή 

ΝΑΗ   

24.  ε πεξίπησζε θαηαζηξνθηθψλ 

ζθαικάησλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

ζπλφδνπ ηνπ ρξήζηε (HTTP session) 

δηαθαλψο πξνο ηνλ ρξήζηε 

ΝΑΗ   

25.  ε πεξίπησζε απνηπρίαο/ζθάικαηνο 

ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

ε απηφκαηε κεηάπησζε ηνπ 

εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ (server 

instance) θαη ησλ 

ππεξεζηψλ/εθαξκνγψλ νη νπνίεο 

εθηεινχληαη ζε απηφλ ζε 

εθεδξηθφ/πιενλάδνλ πιηθφ (θπζηθφο 

εμππεξεηεηήο) ή κέζσ ηζνδχλακνπ 

ηξφπνπ θαη πάληα ρσξίο ηελ παξέκβαζε 

ηνπ δηαρεηξηζηή. Να πεξηγξαθεί 

αλαιπηηθά ν ηξφπνο. 

ΝΑΗ   

26.  Γπλαηφηεηεο γηα load balancing ζε 

clustered πεξηβάιινληα θαη γηα fail-over 

ηνπ επηπέδνπ δηαδηθηχνπ ιακβάλνληαο 

ππ‟ φςε ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ 

ΝΑΗ   

27.  Να δνζεί ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ γηα load 

balancing ηνπ επηπέδνπ δηαδηθηχνπ 

ΝΑΗ   

28.  Τπνζηήξημε virtual hosts ΝΑΗ   

29.  Τπνζηήξημε ιεηηνπξγηψλ proxying 

(γεγελψο ή κέζσ επέθηαζεο) 

ΝΑΗ   

30.  Γπλαηφηεηεο caching ζηαηηθνχ θαη 

δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ην ζχλνιν 

θαη γηα επηιεγκέλα ηκήκαηα ζειίδσλ. 

Παξνρή web-based εξγαιείσλ 

δηαρείξηζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

πνιηηηθψλ caching. 

ΝΑΗ   

 Δπίπεδν εθηέιεζεο εθαξκνγώλ    
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31.  Σν πξντφλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά 

ην πξφηππν Java Platform, Enterprise 

Edition 5 (Java EE 5) θαη Java Standard 

Edition 6 (JSE 6.0) θαη‟ έιάρηζηνλ ή 

ηζνδχλακεο ηερλνινγίαο. 

ΝΑΗ   

32.  Πιήξεο ππνζηήξημε transactions κε 

κεραληζκφ two-phase commit 

   

33.  Γπλαηφηεηα λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία (ή 

λα ηξνπνπνηεζνχλ) εθαξκνγέο ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη επαλεθθίλεζε ηνπ 

application server (hot deployment) 

ΝΑΗ   

34.  Δλζσκαησκέλεο δπλαηφηεηεο ζηνλ 

application server γηα ιεηηνπξγία ζε 

πεξηβάιινλ cluster. Να αλαθεξζνχλ 

αλαιπηηθά απηέο νη δπλαηφηεηεο.  

ΝΑΗ 

 

 

 

 

 

 

  

35.  ε πεξίπησζε θαηαζηξνθηθψλ 

ζθαικάησλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

ε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

ζπλφδνπ ηνπ ρξήζηε (HTTP session) 

δηαθαλψο πξνο ηνλ ρξήζηε 

ΝΑΗ   

36.  Απηφκαηε αλάθακςε (automatic 

recovery) κεηά απφ παχζε ιεηηνπξγίαο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εμππεξεηεηή 

εθαξκνγψλ ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ηνπ 

δηαρεηξηζηή. Να αλαθεξζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο κεηάπησζεο ηνπ 

εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ θαη 

ππεξεζηψλ/εθαξκνγψλ νη νπνίεο 

εθηεινχληαη ζε απηφλ ζε 

εθεδξηθφ/πιενλάδνλ πιηθφ (θπζηθφο 

εμππεξεηεηήο). 

ΝΑΗ   

37.  Να αλαθεξζνπλ φιεο νη ηερληθέο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο πφξσλ (resource 

pooling) πνπ ππνζηεξίδνληαη.  

ΝΑΗ   

38.  Να ππνζηεξίδεηαη object caching    

39.  Να ππνζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία 

κνλαδηθήο θαη εληαίαο object-cache ζε 

πνιιαπινχο εμππεξεηεηέο ππφ ηελ 

κνξθή ζπζηνηρίαο ηεο θπζηθήο κλήκεο 

RAM πνπ δηαζέηνπλ (in-memory cache 

cluster) 
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40.  Δλζσκαησκέλε δπλαηφηεηα 

εγθαηάζηαζεο (deployment) 

δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ JEE 

εθαξκνγψλ/ππεξεζηψλ ζηνλ ίδην 

εμππεξεηεηή κε ηξφπν πνπ εμαζθαιίδεη 

ηε δηαθαλή κεηάβαζε ησλ ρξεζηψλ 

ζηελ πην πξφζθαηε παξαγσγηθή έθδνζε 

κε κεδεληθή απψιεηα δηαζεζηκφηεηαο 

(downtime) ηεο ελ ιφγσ 

εθαξκνγήο/ππεξεζίαο. 

   

41.  Παξνρή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

ινγηζκηθνχ εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ 

εμεηδηθεπκέλνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο 

(framework) γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηε δηελέξγεηα δηαγλσζηηθψλ 

ειέγρσλ επί ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμππεξεηεηή θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

εθηεινχληαη ζε απηφλ.  

ΝΑΗ   

42.  Λίζηα ησλ ππνζηεξηδφκελσλ απφ ηνλ 

application server βάζεσλ δεδνκέλσλ 

ΝΑΗ   

43.  Τπνζηήξημε deployment Web Services: 

Πιήξεο ππνζηήξημε ησλ αθνινχζσλ 

πξνηχπσλ: 

 SOAP 1.1 ή λεψηεξνπ 

 UDDI 

 WSDL 1.1 ή λεψηεξνπ 

Να γίλεη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε απηέο 

ηηο δπλαηφηεηεο 

ΝΑΗ   

44.  Να παξέρεηαη ελζσκαησκέλε ππνδνκή 

ππνζηήξημεο ηεο ηερλνινγίαο XML. 

Αλαθέξαηε ηνλ ηξφπν, θαζψο θαη ηα 

παξερφκελα ελζσκαησκέλα εξγαιεία. 

ΝΑΗ   

45.  Γπλαηφηεηεο γηα load balancing ζε 

clustered πεξηβάιινληα θαη γηα fail-over 

ηνπ επηπέδνπ εθηέιεζεο εθαξκνγψλ 

ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηνλ 

πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ 

ΝΑΗ   

46.  Παξνρή ελφο πιαηζίνπ (framework) 

κέζα ζηνλ εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ ην 

νπνίν λα δηεπθνιχλεη ηελ αληηζηνίρηζε 

πξνγξακκαηηζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε 

δνκέο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Object-

Relational mapping) θαη επηπιένλ : 

 Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηαδήπνηε 

JDBC Βάζε Γεδνκέλσλ, φπσο DB2, 

MS-SQL Server, Oracle Database, 
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θιπ  

 Να βαζίδεηαη ζε αλνηθηή ηερλνινγία 

ψζηε λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί θαη 

ιεηηνπξγήζεη ζε εμππεξεηεηέο 

εθαξκνγψλ άιισλ θαηαζθεπαζηψλ 

47.  Γηα ηνλ πξνζθεξφκελν εμππεξεηεηή 

εθαξκνγψλ λα πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ηφζν κε 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ηέηαξηεο 

γεληάο (4GL) φζν θαη κε αλνηθηέο, 

δηαδεδνκέλεο θαη αληηθεηκελνζηξαθείο 

ηερλνινγίεο (π.ρ. Java).  

Να αλαθεξζνχλ εξγαιεία αλάπηπμεο 

ηξίησλ θαηαζθεπαζηψλ ηα νπνία 

ππνζηεξίδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ γηα ηνλ πξνζθεξφκελν 

εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ  

   

48.  Τπνζηήξημε αλνηθηήο ηερλνινγίαο γηα 

ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ζπλεξγαζία ησλ 

εθαξκνγψλ κε ην πξνζθεξφκελν 

directory.  

 Μέζσ ηεο ηερλνινγίαο απηήο νη 

εθαξκνγέο λα κπνξνχλ λα 

δηαηεξνχλ ην πιαίζην αζθαιείαο 

ηνπο, θαη εηδηθφηεξα ρξήζηεο θαη 

δηθαηψκαηα ρξεζηψλ, ζηνλ 

LDAPv3 θαηάινγν. 

 Ζ ηερλνινγία απηή λα ππνζηεξίδεη 

ηε ρξήζε LDAPv3 θαηαιφγσλ απφ 

ηξίηνπο θαηαζθεπαζηέο. 

ΝΑΗ   

49.  Κεληξηθή δηαρείξηζε ηνπ εμππεξεηεηή 

εθαξκνγψλ (επηζπκεηή web-based)   

ΝΑΗ   

50.  Ο πξνζθεξφκελνο εμππεξεηεηήο 

εθαξκνγψλ πξέπεη λα δηαζέηεη 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο 

(επηζπκεηά web-based) ην νπνίν λα 

θαιχπηεη ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 Δχθνιε ελεξγνπνίεζε (deployment) 

εθαξκνγψλ ζε πεξηβάιινλ ελφο 

server ή cluster απφ servers 

 Παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε 

φισλ ησλ ππεξεζηψλ (clusters, 

HTTP, directory services, 

εθαξκνγψλ, caching, θιπ) 

 Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ απφδνζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο  

ΝΑΗ   
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 Παξαθνινχζεζε θαη έθδνζε 

αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη 

ηελ απφδνζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ 

εθηεινχληαη ζηνλ εμππεξεηεηή 

εθαξκνγψλ 

51.  Να αλαθεξζνχλ νη δπλαηφηεηεο 

απηνκαηνπνίεζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ 

δηαρείξηζεο/δηακφξθσζεο ησλ 

εμππεξεηεηψλ εθαξκνγψλ (π.ρ. 

δεκηνπξγία ζπζηνηρηψλ-clusters, 

ελεξγνπνίεζε SSL, Κιπ) θαη 

ελεξγνπνίεζεο ππεξεζηψλ θαη 

εθαξκνγψλ (π.ρ. application 

deployment) ζε απηνχο ζε πεξηβάιινλ 

data center. Σν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν 

κεραληζκφ δεκηνπξγίαο 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ζεη εληνιψλ 

δηαρείξηζεο ζε κνξθή script εληνιψλ, 

απνηππψλνληαο ελέξγεηεο ησλ 

δηαρεηξηζηψλ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί 

εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο. 

ΝΑΗ   

52.  Σν πεξηβάιινλ εθηέιεζεο εθαξκνγψλ 

ζα πξέπεη λα παξέρεη εμεηδηθεπκέλε 

γξαθηθή θνλζφια online 

παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ηεο απφδνζεο θάζε εθαξκνγήο πνπ 

εθηειείηαη.  Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά 

φιεο νη δπλαηφηεηεο παξαθνινχζεζεο 

πνπ ελζσκαηψλεη.  

ΝΑΗ   

53.  Σν πεξηβάιινλ εθηέιεζεο εθαξκνγψλ 

ζα πξέπεη κέζσ ελζσκαησκέλνπ 

κεραληζκνχ λα ππνζηεξίδεη ηε 

δπλαηφηεηα απζηεξνχ θαζνξηζκνχ θαη 

ηήξεζεο κέγηζησλ απνδεθηψλ ρξφλσλ 

(νξίσλ) απφθξηζεο ησλ εθαξκνγψλ θαη 

πεξηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο (π.ρ. garbage collection), 

φπνπ ρξεηάδεηαη, ρσξίο ηελ αλάγθε 

πξνζαξκνγήο ηνπ εθηεινχκελνπ 

θψδηθα. Να αλαθεξζνχλ νη 

πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο θαη ηα 

ππνζηεξηδφκελα φξηα. 

   

54.  Ο πξνζθεξφκελνο εμππεξεηεηήο 

εθαξκνγψλ είλαη επηζπκεηφ λα κπνξεί 

λα αμηνπνηήζεη ηηο ππάξρνπζεο 

εθαξκνγέο ηνπ νξγαληζκνχ γηα 

ΝΑΗ   
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κειινληηθή ρξήζε ηνπο απφ ην Web κε 

ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα 

55.  Να αλαθεξζνχλ άιια ζεκαληηθά  

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ 

ΝΑΗ   

 

 

12.Γηαρείξηζε εκάησλ 
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1. 
Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηηο παξαγξάθνπο Γ.3.1 θαη 

Γ.3.2.1 ηνπ Μέξνπο Γ) 

ΝΑΗ   

 

13.Μεηάπησζε δεδνκέλσλ 
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1. 
Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ παξάγξαθν Γ.4.2 ηνπ 

Μέξνπο Γ) 

ΝΑΗ   

 

14.Τπνζύζηεκα Αλαδήηεζεο θαη Αλάθηεζεο Λνγνηύπνπ 

 

Α/Α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1. Σν πξνζθεξφκελν εξγαιείν λα 

ζπλεξγάδεηαη απφιπηα κε φιεο ηηο 

εθαξκνγέο ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

κεηξψνπ ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ. 

ΝΑΗ 

  

2. Σν πξνζθεξφκελν εξγαιείν ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη αθξίβεηα, ηαρχηεηα θαη 

βειηίσζε κε ην ρξφλν ζε ζρέζε κε ηηο 

ηειηθέο επηινγέο νκνηφηεηαο πνπ ζα 

θάλεη ν ρξήζηεο. 

ΝΑΗ 

  

3.  Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ παξάγξαθν Γ.3.2.10 ηνπ 

Μέξνπο Γ) 

ΝΑΗ 
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1. Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ παξάγξαθν Γ.3.2.2. 

Μέξνπο Γ) 

ΝΑΗ 

  

  

16.Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Πεξηερνκέλνπ, Δγγξάθσλ θαη Ρνώλ Δξγαζίαο  

`A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά    

1.  Σν ππνζχζηεκα Πεξηερνκέλνπ, 

Δγγξάθσλ θαη Ρνψλ Δξγαζίαο λα 

θαιχπηεη ρξήζε απφ 1000 εζσηεξηθνχο 

ρξήζηεο ηεο ΓΓΔ θαη απεξηφξηζην 

αξηζκφ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ 

αλεμαξηήησο αξηζκνχ ζειίδσλ πξνο 

ςεθηνπνίεζε θαη ηχπνπ ζαξσηή.  

ΝΑΗ 

  

2.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν 

ζε κία ζεηξά απφ ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα φπσο Windows, Linux and 

Unix. 

ΝΑΗ 

  

3.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε 

ρξήζε ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

φπσο Oracle, DB2, SQL Server, θιπ. ε 

θαζε πεξίπησζε ε ΒΓ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρψξεζε 

φιεο ηεο πιεξνθνξίαο, δειαδή 

πεξηερφκελν, κεηαδεδνκέλα θαη δείθηεο 

πεξηερνκέλνπ ηαπηφρξνλα. Δπηπιένλ λα 

ππνζηεξίδεηαη δηαθαλήο 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζπκπίεζεο φισλ ησλ 

δεδνκέλσλ ζε επίπεδν βάζεο γηα ηελ 

θαιχηεξε, αζθαιέζηεξε & 

απνδνηηθφηεξε δνκή θαηαρψξεζεο ηεο 

δεμακελήο πεξηερνκέλνπ. 

ΝΑΗ 

  

4.  Οη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ην ζχζηεκα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά πςειήο 

δηαζεζηκφηεηαο φπσο: 

 Γηακνηξαζκφο θφξηνπ  

 Failover 

 Clustering 

 Αλάθηεζε δεδνκέλσλ κεηά απφ 

πηζαλή απψιεηα. 

ΝΑΗ 
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5.  Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα  backup θαη 

αλάθηεζεο φισλ ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο 

βάζεο θαηά ηε δηάξθεηα online 

ιεηηνπξγίαο θαζψο επίζεο θαη ηεο 

παξαγσγήο ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ 

ΝΑΗ 

  

6.  Να παξέρεηαη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 

κέζα απφ Web Client ην νπνίν λα είλαη 

πξνζβάζηκν κέζα απφ φινπο ηνπο 

δηαδεδνκέλνπο browsers φπσο Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, θιπ 

ΝΑΗ 

  

7.  Να παξέρεηαη Desktop Applications 

Integration κέζσ θαηάιιειεο δηεπαθήο 

γηα πξφζβαζε ζηηο εθαξκνγέο 

απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ 

ΝΑΗ 

  

8.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα 

δηαηεξεί/θαηαρσξεί ειεθηξνληθά 

έγγξαθα κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα 

κελ είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηνπο ρσξίο 

αλίρλεπζε απηψλ. 

ΝΑΗ 

  

9.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα παξέρεη 

κεραληζκνχο audit trail νη νπνίνη λα 

βαζίδνληαη ζε απζηεξά θξηηήξηα 

αζθάιεηαο θαη πξφζβαζεο, 

πξνζηαηεπκέλνη απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ή 

παξάθακςε. Γηα θάζε θαηαρψξεζε ζην 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο (audit trail) 

πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη θαη‟ειάρηζην 

ηα παξαθάησ: 

 Record id 

 User id 

 Ζκεξνκελία 

 Υξφλνο 

 Υξήζε (π.ρ. δεκηνπξγία, 

ζχιιεςε/capturing, αλάθηεζε, 

ηξνπνινγία, δηαγξαθή) 

ΝΑΗ 

  

10.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνπο επξέσο δηαδεδνκέλνπο Web 

Servers φπσο Apache, Oracle HTTP 

Server, Sun One, IIS.  

ΝΑΗ 

  

11.  Out of the box ζπκβαηφηεηα κε ην 

Unicode πξφηππν γηα ηελ πηζαλή ρξήζε 

απεξηφξηζησλ γισζζψλ κέζα ζην 

ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ. 

ΝΑΗ 
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12.  Δπηζπκεηή είλαη ε δπλαηφηεηα ην 

ζχζηεκα λα πξνζθέξεη έλα εληαίν 

Content Repository γηα ηελ θαηαρψξεζε 

πεξηερνκέλνπ πέξα απφ Ζιεθηξνληθά 

Έγγξαθα φπσο Websites. Δηδηθά γηα ηα 

ηειεπηαία, λα πξνζθέξεη ελνπνηεκέλε 

δηαρείξηζε πνιιαπιψλ websites θαη 

δηαθαλή δηαζχλδεζε κε αλαγλσξηζκέλα 

Portals ηεο αγνξάο. 

 

 

  

 Υαξαθηεξηζηηθά Αζθαιείαο    

13.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα παξέρεη 

ελζσκαησκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ρξεζηψλ κε παξνρή κνλαδηθνχ θσδηθνχ 

πξφζβαζεο γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 

απηνχ.  

ΝΑΗ 

  

14.  Δμαζθάιηζε δηαβαζκηζκέλεο 

πξφζβαζεο ησλ ρεηξηζηψλ. Γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ησλ ρεηξηζηψλ, 

δεκηνπξγίαο θαη απφδνζεο ξφισλ ζε 

απηνχο. 

ΝΑΗ 

  

15.  Να είλαη δπλαηή ε ρξήζε LDAPv3 

θαηαιφγνπ γηα θεληξηθνπνηεκέλε 

δηαρείξηζε ρξεζηψλ ελφο νξγαληζκνχ 

(δηαπηζηεπηήξηα, πηζηνπνηεηηθά, 

δηθαηψκαηα, θ.α.) 

ΝΑΗ 

  

16.  Σν ζχζηεκα λα παξέρεη Single Sign On 

δπλαηφηεηα φπνπ κε έλα θσδηθφ ρξήζηε 

θαη ην αληίζηνηρν password λα είλαη 

δπλαηή ε πξφζβαζε ζε απηφ θαη ζε φιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

ΝΑΗ 

  

17.  Να είλαη δπλαηή ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ηνπ θαηαιφγνπ κέζσ ηνπ 

αλνηρηνχ πξσηνθφιινπ LDAP API. 

ΝΑΗ 
  

18.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε 

δηαδεδνκέλνπο θαηαιφγνπο θαη ηηο 

ππεξεζίεο απηψλ. Γειψζηε κε πνηνπο 

θαηαιφγνπο ππνζηεξίδεηαη ην ζχζηεκα. 

ΝΑΗ 

  

19.  Σν ζχζηεκα παξέρεη αζθάιεηα ρξεζηψλ 

θαη νκάδσλ ρξεζηψλ κε 

ιεηηνπξγηθφηεηεο φπσο ηελ απαγφξεπζε 

πξνβνιήο ελφο εγγξάθνπ ή ελφο 

θαθέινπ απφ έλα ρξήζηε ή νκάδα 

ρξεζηψλ. 

ΝΑΗ 
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20.  Σν ζχζηεκα παξέρεη αζθάιεηα θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα πέξα απφ ην 

ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ην 

κνληέιν αζθαιείαο ρξεζηψλ/νκάδσλ 

ρξεζηψλ.  

ΝΑΗ 

  

21.  Αλαθεξζείηε ζπλνιηθά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο ηεο ΒΓ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θεληξηθφο 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

ΝΑΗ 

  

22.  Να είλαη δπλαηή ε επηινγή ηνπ νξηζκνχ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ γηα 

πνιιαπιά επίπεδα αζθαιείαο (security 

profile) ζε ζρέζε κε δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα πεξηερνκέλνπ (θάθεινη, 

έγγξαθα, θα.), ηα αληίζηνηρα 

δηθαηψκαηα ρξεζηψλ θαη νκάδσλ 

ρξεζηψλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ νη 

ηειεπηαίνη δχλαληαη λα θέξλνπλ εηο 

πέξαο. 

ΝΑΗ 

  

23.  Να είλαη δπλαηφλ, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα επαλαπξνζδηνξίδεη ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηα επίπεδα 

πξφζβαζεο πεξηερνκέλνπ αθφκα θαη 

κεηά απφ ηελ δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ 

πεξηερνκέλνπ (θάθεινο, έγγξαθα, θα.) 

απφ ρξήζηεο. 

ΝΑΗ 

  

24.  Να παξέρεηαη αζθάιεηα ζε επίπεδν 

εγγξάθνπ θαη πξνζηαζία απφ δηφξζσζε 

ή δηαγξαθή πνπ αθνινπζεί ηελ 

δεκηνπξγία κίαο έθδνζεο εγγξάθνπ. 

ΝΑΗ 

  

 Υαξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ  
 

  

25.  Παξνρή ελφο ελνπνηεκέλνπ, out of the 

box, ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, 

πεξηερνκέλνπ θαη γλψζεο. 

ΝΑΗ 
  

26.  Να παξέρεηαη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 

κέζα απφ web browsers (γηα HTML θαη 

Rich Client ιεηηνπξγηθφηεηα) θαη 

ηαπηφρξνλα κέζα απφ νινθιεξσκέλνπο 

WebDAV clients νη νπνίνη είλαη 

ελνπνηεκέλνη κε Windows Explorer, 

Office εθαξκνγέο θαη δηαδεδνκέλνπο 

Email clients  
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27.  Να αιιειεπηδξά κε  web-based θφξκεο 

νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη απφ 

ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ειεθηξνληθψλ θνξκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο εγγξάθσλ νη νπνίεο 

ππφθεηληαη ζε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ππφθεηληαη θαη ηα γλσζηά 

έγγξαθα(ειεθηξνληθά ή 

ςεθηνπνηεκέλα) φπσο ππεξεζίεο 

βηβιηνζήθεο, δξνκνινγήζεηο, 

ζηαηηζηηθέο αλαθνξέο πεξηερνκέλνπ θ.α. 

ΝΑΗ 

  

 Υεηξηζκόο/Δηζαγσγή/Καηαρώξεζε 

Δγγξάθσλ 
 

  

28.  Σν ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ ζα 

πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε 

ηνπηθψλ νκαδνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ ζε 

ηεξαξρίεο θαηαιφγσλ (folder 

hierarchies). Οη θαηάινγνη ζα πξέπεη λα 

νξίδνληαη κε βάζε ηε θχζε θαη ην 

αληηθείκελν ησλ εγγξάθσλ θαη ζα 

πξέπεη λα έρνπλ θαη απηνί 

κεηαδεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηελ αλαδήηεζή ηνπο. 

ΝΑΗ 
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29.  Σα formats πεξηερνκέλνπ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα ζα 

πξέπεη θαη‟ειάρηζηνλ λα ππνζηεξίδνπλ 

ηα παξαθάησ: 

 Αδφκεηε πιεξνθνξία (ειεχζεξν 

θείκελν) 

 Ζκη-δνκεκέλε πιεξνθνξία 

(θφξκεο, κειέηεο, ηππνπνηεκέλα 

έγγξαθα, θ.α.) 

 Γνκεκέλε πιεξνθνξία (π.ρ. 

πίλαθεο) 

 ρέδηα (CAD) 

 Δηθφλεο ((.bmp, .jpeg, .gif, .psd, 

.png, .tiff, .fax, θ.α.) 

 Ήρνο – Βίληεν (.wav, .avi, 

.mpeg, θ.α.) 

 χλζεηα Έγγξαθα (είηε απηά 

είλαη απηφλνκεο νληφηεηεο 

πεξηερνκέλνπ είηε ζαλ νξγαληθά 

format φπσο θάθεινη) ηα νπνία 

ζπλδπάδνπλ νπνηαδήπνηε απφ ηα 

παξαπάλσ παξαδείγκαηα 

formats. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη 

επίζεζ λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

παξαπάλσ format μερσξηζηά.  

ΝΑΗ 

  

30.  ε πεξίπησζε εγγξάθσλ – εηθφλσλ ζα 

πξέπεη ην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο 

Δγγξάθσλ λα κπνξεί λα πξνβάιιεη 

thumbnails ησλ εηθφλσλ απηψλ. 

ΝΑΗ 

  

31.  Σν ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα εκθαλίδεη ηα 

έγγξαθα απηά ρξεζηκνπνηψληαο 

ελζσκαησκέλνπο viewers θαη λα κε 

βαζίδεηαη κφλν ζε ηξίηεο εθαξκνγέο. 

ΝΑΗ 

  

32.  Τπνζηήξημε γηα εηζαγσγή εγγξάθσλ 

(ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ, πνιιαπιψλ 

αξρείσλ θαη/ή νιφθιεξνπο θαθέινπο) 

ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία drag-and-

drop απφ νπνηαδήπνηε ιίζηα αξρείσλ ζε 

Windows πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

(Windows Explorer, Λίζηεο 

απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο, θ.α.) 

ΝΑΗ 
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33.  Τπνζηήξημε εηζαγσγήο θαη 

αξρεηνζέηεζεο MS Office εγγξάθσλ 

ζην content repository (φπσο Word, 

Excel, PowerPoint) ρσξίο ηελ αλάγθε 

ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είηε κέζα απφ 

Windows Explorer είηε απφ browser, 

αιιά απνθιεηζηηθά κέζα απφ ηηο 

εθαξκνγέο. 

ΝΑΗ 

  

34.  Δπηινγή καδηθήο κεηαθνξάο απφ θαη 

πξνο καγλεηηθνχο/νπηηθνχο δίζθνπο. 

Απηή ε επηινγή πξέπεη λα επηδέρεηαη 

απηφκαηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ απφ 

ππάξρνληεο ζέζεηο απνζήθεπζεο θαη λα 

παξέρνπλ δηάθνξεο θαη πνηθίιεο 

ιεηηνπξγηθφηεηεο φπσο roll over 

ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ ζην λέν 

ζχζηεκα, πεξηνδηθέο ελεκεξψζεηο απφ 

ην πεξηθεξηαθφ ζην θεληξηθφ ζχζηεκα 

θ.α.  

ΝΑΗ 

  

35.  Γπλαηφηεηα out of the box δηεπαθήο κε 

email ππεξεζίεο θαη clients γηα ηελ 

δηαρείξηζε email κελπκάησλ 

(εηζεξρνκέλσλ-εμεξρφκελσλ) θαη 

ζπλδέζεηο (attachment) απηψλ.  

ΝΑΗ 

  

36.  Καηά ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

εγγξάθνπ ην ζχζηεκα Γηαρείξηζεο 

Δγγξάθσλ ζα πξέπεη λα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο θάπνηνπ 

πξνδηακνξθσκέλνπ πξφηππνπ 

(template) ή πξνθίι ην νπνίν λα είλαη 

ελνπνηεκέλν κε ην αληίζηνηρν πξνθηι 

αλαδήηεζεο. Ζ ρξήζε ηέηνησλ 

πξνηχπσλ/πξνθίι επηηαρχλεη ηε 

δεκηνπξγία ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

εγγξάθσλ κέζα ζε έλα Οξγαληζκφ 

θαζψο θαη ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε 

αλαδήηεζε/αλάθηεζή ηνπο. 

ΝΑΗ 

  

 Καηεγνξηνπνίεζε & Γεηθηνδόηεζε 

Δγγξάθσλ  
 

  

37.  Λεηηνπξγία κέζα απφ βνεζεηηθέο 

νζφλεο (wizards) γηα ηνπο ρξήζηεο θαηά 

ηε δηαδηθαζία θαηεγνξηνπνίεζεο 

εγγξάθσλ. Οη ρξήζηεο πξέπεη λα 

θαζνδεγνχληαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα 

βήκαηα ελψ ε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

απηνκαηνπνηεκέλε(φπνπ απηφ είλαη 

εθηθηφ) θαη λα ελεξγνπνηεί ηηο 

αληίζηνηρεο ιεηηνπξγηθφηεηεο ή 

εθαξκνγέο ηνπ παθέηνπ. 

ΝΑΗ 
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38.  Να είλαη εθηθηή ε επηπιένλ 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

εγγξάθσλ αθνχ απηά έρνπλ εηζέιζεη 

κέζα ζην ζχζηεκα. 

ΝΑΗ 

  

39.  Να ππνζηεξίδεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε 

θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ εγγξάθσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο απεξηφξηζην αξηζκφ 

πεδίσλ θαη ηχπσλ απηψλ.  

ΝΑΗ 

  

40.  Να γίλεη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηε 

ρξήζε αιθαξηζκεηηθψλ πεδίσλ, πεδίσλ 

δεδνκέλσλ, ιίζηεο ηηκψλ, φξνπο, check 

boxes(Boolean), ιίζηεο ζπνπδαηφηεηαο 

θ.α.  

ΝΑΗ 

  

41.  Να παξέρεηαη δεηθηνδφηεζε ειεχζεξνπ 

θεηκέλνπ εγγξάθσλ MS Word.  
ΝΑΗ 

  

42.  Οινθιεξσκέλε ηεξαξρηθή – 

αληηθεηκελνζηξαθήο δνκή γηα 

δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ε νπνία ζα 

επηηξέπεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ κνληέισλ/δνκψλ γηα 

θαηεγνξηνπνίεζε εγγξάθσλ. Πξέπεη λα 

είλαη δπλαηφλ λα θαηεγνξηνπνηχληαη θαη 

λα δεηθηνδνηνχληαη φια ηα αληηθείκελα 

πεξηερνκέλνπ θαη ηα δεδνκέλα κέζα ζην 

ζχζηεκα αλεμαξηήησο ηχπνπ. 

ΝΑΗ 

  

43.  Απηφκαηε απνζήθεπζε παξαγνκέλσλ 

κεηαδεδνκέλσλ κέζα απφ δηαδηθαζία 

δεηθηνδφηεζεο πεξηερνκέλνπ κέζα ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΝΑΗ 

  

44.  Απηφκαηε θαηεγνξηνπνίεζε εγγξάθσλ 

ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 

ρεηξνθίλεηε εηζαγσγή ηηκψλ 

κεηαδεδνκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο. 

 

  

45.  Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο 

κε ζχζηεκα ζχιιεςεο εγγξάθσλ ην 

νπνίν ππνζηεξίδεη OCR 

ιεηηνπξγηθφηεηα γηα Διιεληθά θαη 

Αγγιηθά θαη επίζεο είλαη ζπκβαηφ κε 

ζαξσηέο θαη αληίζηνηρνπο TWAIN & 

ISIS νδεγνχο απηψλ. Δπίζεο λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηνπ Capturing module 

ζε desktop κνξθή. 

ΝΑΗ 

  

46.  Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα import-

export ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα 

πξφηππα φπσο XML έηζη ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ 

αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα. 
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 Απνζήθεπζε Δγγξάθσλ    

47.  Γηεπαθή θαη απνζήθεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ (έγγξαθα, κεηαδεδνκέλα, 

δείθηεο θα.α) ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε 

ζθνπφ ηελ ρξήζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

απφ ην ΒΓ γηα βειηηζηνπνίεζε θαη 

απνδνηηθφηεηα ηεο ππάξρνπζαο 

πιεξνθνξίαο. 

ΝΑΗ 

  

48.  Ζ απνζήθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πξέπεη 

λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηαρψξεζε 

ηνπ αξρείνπ (έγγξαθν, εηθφλα, ήρνο, 

θα.) θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ην 

πεξηγξάθνπλ ζε κία εληαία βάζε 

δεδνκέλσλ  ελψ ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη 

λα παξέρεηαη ε ειεθηξνληθή ηήξεζε 

αξρείσλ θαη λα απνζεθεχνληαη ζε 

καγλεηηθά κέζα βαζηζκέλα ζε πνιηηηθέο 

ηήξεζεο νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ην 

ίδην ην ζχζηεκα ρσξίο λα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

μερσξηζηή ππνδνκή Ζιεθηξνληθήο 

Σήξεζεο Αξρείσλ  γηα λα νινθιεξψζεη 

ηελ ππνδνκή ηνπ νξγαληζκνχ.                 

ΝΑΗ 

  

49.  Να ππνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

archiving κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζην ίδην repository ηνπ 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ 

ΝΑΗ 

  

 Αλαδήηεζε & Αλάθηεζε Δγγξάθσλ     

50.  Να παξέρεηαη ελζσκαησκέλν 

πεξηβάιινλ αλαδήηεζεο εγγξάθσλ ην 

νπνίν επηηξέπεη ηελ επέιηθηε πξνβνιή 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε εξσηήζεσλ 

αλαδήηεζεο (κε keywords, wild card 

ραξαθηήξσλ θα.) κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ κε έλα εχθνιν 

θαη εχρξεζην ηξφπν ρσξίο λα απαηηείηαη 

γλψζε ηεο δνκήο ηεο ππάξρνπζαο 

πιεξνθνξίαο. 

ΝΑΗ 

  

51.  Να παξέρεηαη ηαπηνπνίεζε εγγξάθσλ 

κέζα απφ πξνθαζνξηζκέλεο ή ad-hoc 

εξσηήζεηο (queries) απφ ηνπο ρξήζηεο 

ζε ζρέζε κε ηελ πεξηγξαθηθή 

πιεξνθνξία ηνπ πεξηερνκέλνπ 

(metadata) θαη κε ην ίδην ην πεξηερφκελν 

(full text search) 

ΝΑΗ 
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52.  Να παξέρνληαη ζπγθεθξηκέλα νη 

αθφινπζεο ιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπ 

ελζσκαησκέλνπ ζπζηήκαηνο 

αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο εγγξάθσλ: 

 Ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο πξν-

θαζνξηζκέλσλ πξνηχπσλ θαη 

πξνθηι αλαδεηήζεσλ (π.ρ. 

Αλαδήηεζε πκβνιαίσλ, 

Αλαδήηεζε Δηθφλσλ, 

Αλαδήηεζε Σηκνινγίσλ θ.α.) 

 Να είλαη δπλαηή ε αλαδήηεζε κε 

βάζε ηνπο δείθηεο ή Boolean 

ζπλδπαζκνχ ησλ δεηθηψλ 

 Να είλαη δπλαηή ε ρξήζε 

wildcard ραξαθηήξσλ ζηηο 

αλαδεηήζεηο 

 Να ππνζηεξίδεηαη ε αλαδήηεζε 

ειεχζεξνπ θεηκέλνπ (full text 

search) 

 Να ππνζηεξίδεηαη ε απνζήθεπζε 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ εξσηήζεσλ 

αλαδήηεζεο θαη ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζην 

κέιινλ απφ ηνπο ρξήζηεο. 

 Να ππνζηεξίδεηαη ε αλάκηθηε 

αλαδήηεζε δεηθηψλ θαη 

πεξηερνκέλνπ. 

ΝΑΗ 

  

53.  Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο αζθαινχο 

αλαδήηεζεο ε νπνία λα ζπλδέεηαη 

άκεζα θαη κε άιινπο απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο κέζα θαη έμσ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ αθνινπζψληαο έλα 

απνδνηηθφ θαη άθξσο αζθαιή ηξφπν 

πξφζβαζεο δεδνκέλσλ 

δεκνζηνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα κε βάζε ηα δηθαηψκαηα 

πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο ιίζηεο 

πξφζβαζεο απηψλ (ACLs). 

ΝΑΗ 

  

54.  Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

ηαμηλφκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

βαζηζκέλεο ζην βαζκφ ζπλάθεηαο ηεο 

αλαδήηεζεο (relevance ranking)  

ΝΑΗ 
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55.  Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ λα 

είλαη δπλαηφλ λα πξνβάιινληαη κε 

πνιιαπιέο κνξθέο (π.ρ. ζαλ 

εηθνλίδηα/thumbnails, θ.α.) θαη 

ηαπηφρξνλα λα πξνβάινπλ ηηκέο απφ 

δείθηεο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηνπο 

ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηαμηλνκνχλ ηελ ιίζηα 

απνηειεζκάησλ κε βάζε νπνηαδήπνηε 

ηηκή δείθηε πξνβάιιεηαη. 

ΝΑΗ 

  

 Δπεμεξγαζία Δγγξάθσλ    

56.  Παξνρή εληαίνπ πεξηβάιινληνο 

επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο εγγξάθσλ 

θαη ηνπ θχθινπ δσήο απηψλ κε ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δηζαγσγή ή δεκηνπξγία  

 Καηεγνξηνπνίεζε  

 Δπεμεξγαζία κέζσ δηαρείξηζεο 

εθδφζεσλ, check-in / check-out, 

κεηαηξνπήο ζε PDF θ.α. 

 Αλαδήηεζε 

 Filing 

 

ΝΑΗ 

  

57.  Να παξέρεηαη ε επηινγή γηα 

ζπληεηαγκέλε θαη ειεγρφκελε 

επεμεξγαζία εγγξάθσλ (δηαρείξηζε 

εθδφζεσλ, θιείδσκα, θα.) απφ έλα ή 

παξαπάλσ ρξήζηεο. 

ΝΑΗ 

  

58.  Να παξέρνληαη επηινγέο ζηε δηαρείξηζε 

εθδφζεσλ φπσο απηνκάησο 

πξνηεηλφκελα νλφκαηα γηα δηαθνξεηηθέο 

εθδφζεηο ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά 

αξηζκεηηθά πξφηππα ή απηφκαηε ή 

ρεηξνθίλεηε παξαγσγή εθδφζεσλ θ.α. 

ΝΑΗ 

  

59.  Πνιιαπιή εηζαγσγή θαη ζχλδεζε 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπ 

πξσηνγελνχο πιηθνχ θαζψο θαη ησλ 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ κεηαδεδνκέλσλ 

ηνπ, εθφζνλ απνηεινχλ φςεηο ηεο ίδηαο 

νληφηεηαο. 

ΝΑΗ 

  

60.  Παξνπζίαζε ηνπ είδνπο ηεο 

επεμεξγαζίαο (ηα κεηαδεδνκέλα θαη ν 

ρξφλνο δεκηνπξγίαο ηνπο) πνπ έρεη 

ππνζηεί θάζε νληφηεηα ηεο ζπιινγήο 

πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη απνζεθεπκέλε 

ζηε Βηβιηνζήθε Πεξηερνκέλνπ. 

ΝΑΗ 
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 ηαηηζηηθά Γεδνκέλα πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ 
 

  

61.  Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ κέζα απφ ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ πνπ 

αθνξνχλ νληφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

φπσο έγγξαθα, ρξήζηεο, θα. 

Καη‟ειάρηζηνλ νη αλαθνξέο λα 

πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα φπσο „ηξέρσλ 

έγγξαθν‟, θαηάζηαζε εγγξάθνπ, 

εθδφζεηο, πξφζβαζε ρξεζηψλ. 

ΝΑΗ 

  

62.  Να είλαη δπλαηή ή ελζσκάησζε 

Business Intelligence ππνδνκήο γηα 

πεξαηηέξσ επηρεηξεζηαθή αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ κέζα απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ. 

ΝΑΗ 

  

 Γπλαηόηεηεο Αλάπηπμεο θαη 

Γηαζπλδεζηκόηεηαο κε άιια 

πζηήκαηα  

 

  

63.  Οινθιεξσκέλν θαη θαηαγεγξακκέλν 

J2EE/Java ή ηζνδχλακν API ην νπνίν 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

εθαξκνγψλ ή δηαζπλδεζηκφηεηαο κε 

άιιεο εθαξκνγέο ζε έλα εληαίν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο εγγξάθσλ  

ΝΑΗ 

  

64.  Οινθιεξσκέλν θαη θαηαγεγξακκέλν 

Web Services API ην νπνίν παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο νιφθιεξεο 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο εγγξάθσλ απφ εμσηεξηθέο 

εθαξκνγέο 

ΝΑΗ 

  

65.  Γπλαηφηεηα ρξήζεο Business Process 

Management κεραλήο ε νπνία 

βαζίδεηαη ζην αλνηρηφ πξφηππν 

BPEL4WS γηα ηελ δεκηνπξγία custom 

ξνψλ εξγαζίαο νη νπνίεο ζα 

δηαζπλδένπλ πνιιά ζπζηήκαηα καδί θαη 

ηαπηφρξνλα ζα ζπκπιεξψλνπλ ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ ζε ζελάξηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

ΝΑΗ 

  

 Τπεξεζίεο Γηαζπλδεζηκόηεηαο κε 

άιια ζπζηήκαηα 
 

  

66.  Να είλαη δπλαηή ε δηαζχλδεζε θαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε εμσηεξηθά 

ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ κε βάζε 

αλνηρηά πξφηππα φπσο web services & 

APIs.  

ΝΑΗ 
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67.  Σν ζχζηεκα ελνξρήζηξσζεο 

δηαδηθαζηψλ πξέπεη λα θαηαρσξεί ηηο 

ξνέο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηψληαο 

αλνηρηά πξφηππα φπσο XML. 

ΝΑΗ 

  

68.  ΝΑ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηαζπλδεζηκφηεηαο κε άιιεο εθαξκνγέο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ DAV & WebDAV 

πξφηππα. 

ΝΑΗ 

  

69.  Να αλαθεξζνχλ ηπρφλ δπλαηφηεηεο 

δηαζχλδεζεο κε άιια ζπζηήκαηα. 
ΝΑΗ 

  

70.  Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ παξάγξαθν Γ.3.2.4 ηνπ 

Μέξνπο Γ) 

ΝΑΗ 
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 Γξνκόιεγεζε Δγγξάθσλ/Ρνέο 

Δξγαζηώλ  
 

  

1.  Να παξέρεηαη ππνζχζηεκα 

δξνκνιφγεζεο εγγξάθσλ θαη ξνήο 

εξγαζηψλ ζπκβαηφ κε ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν λα 

ελεξγνπνηείηαη φηαλ: 

 πκπιεξψλεηαη κία θφξκα 

(ειεθηξνληθή ή έγγξαθν) θαη 

θαηαρσξείηαη κέζα ζην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο εγγξάθσλ 

 Έλα έγγξαθν ζε έληππε κνξθή 

ζπιακβάλεηαη, ςεθηνπνηείηαη, 

δεηθηνδνηείηαη θαη εηζάγεηαη 

απηφκαηα κέζα ζην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο εγγξάθσλ 

 Έλα νπνηνδήπνηε έγγξαθν 

εηζάγεηαη κέζα ζην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο εγγξάθσλ απηφκαηα 

ή κέζα απφ ad hoc δηαδηθαζίεο. 

ΝΑΗ 

  

2.  Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

επαλαδξνκνιφγεζεο ελφο αληηθεηκέλνπ 

πεξηερνκέλνπ (είηε επηζηξνθή ζε 

πξνεγνχκελν ππεχζπλν έγθξηζεο, ή 

δξνκνιφγεζε ζε έλα ρξήζηε ν νπνίνο 

δελ είλαη κέινο ηεο αξρηθήο ιίζηαο 

δξνκνιφγεζεο ηεο ξνήο εξγαζίαο) ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν κηαο 

πξνθαζνξηζκέλεο ξνήο εξγαζίαο ρσξίο 

λα ράλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

επαλέιζεη ζην ζην ζεκείν απφ ην νπνίν 

άιιαμε ε θαηάζηαζε ηνπ.  

ΝΑΗ 

  

3.  Να ππνζηεξίδεηαη δξνκνιφγεζε 

εγγξάθσλ κε βάζε ηνπο ξφινπο ησλ 

ρξεζηψλ 

ΝΑΗ 
  

4.  Να επηηξέπεηαη ε επηζχλαςε ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ εγγξάθσλ δηαθνξεηηθψλ 

formats ζε έλα αληηθείκελν 

δξνκνιφγεζεο (ειεθηξνληθή θφξκα, 

word, excel, εηθφλεο, θ.α.) 

ΝΑΗ 
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5.  Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

θαζνξηζκνχ ηεο θαηάζηαζεο ελφο 

αληηθείκελνπ δξνκνιφγεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο θξηηήξηα αλαδήηεζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ςεθηνπνίεζε 

ελφο εγγξάθνπ ή ηνπ ρξήζηε πνπ 

μεθίλεζε ηελ ξνή εξγαζίαο. 

ΝΑΗ 

  

6.  Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην ρξφλν επεμεξγαζίαο αλά 

βήκα ξνήο εξγαζίαο θαη επίζεο κε ηνλ 

ξφιν αλά ρξήζηε πνπ ιακβάλεη κέξνο 

κέζα ζε απηή. 

ΝΑΗ 

  

7.  Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ 

ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα επεμεξγαζίαο 

κηαο ξνήο εξγαζίαο θαη παξνρή 

ππελζπκεηηθνχ κελχκαηνο γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο εθπλνήο ηνπ ρξφλνπ 

δηαδηθαζίαο. 

ΝΑΗ 
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 Web Content Management    

1.  Σν ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο web 

πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη: 

 Δγγξαθή ρξεζηψλ θαη 

δηαρείξηζε δηθαησκάησλ 

 Πξνζσπνπνίεζε ρξεζηψλ 

βαζηζκέλε ζηε ρξήζε θαη 

επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

δεκνζηεχεηαη 

 Καηαρψξεζε πξνθίι ησλ 

ρξεζηψλ 

 Γεκηνπξγία, δηαγξαθή θαη 

ελεκέξσζε ρξεζηψλ 

ΝΑΗ 

  

2.  Σν ζχζηεκα λα ππνζηεξίδεη 

πνιπγισζζηθφ πεξηερφκελν 
ΝΑΗ 

  

3.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα παξέρεη URLs 

θηιηθά ζε κεραλέο αλαδήηεζεο. 
ΝΑΗ 
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A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

4.  Πεξηγξάςηε ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο 

ελφο ε πεξηζζνηέξσλ websites φζνλ 

αθνξά ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ηεξαξρία & δνκή website 

 Σαπηφρξνλε αλάπηπμε θαη 

πινπνίεζε πνιιαπιψλ websites 

απφ ην ίδην WCMS 

 Γπλαηφηεηα παξνρήο preview & 

live websites 

ΝΑΗ 

  

5.  Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη 

δεκηνπξγίαο web sites πξέπεη λα 

επαλαρξεζηκνπνηεί πεξηερφκελν ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζην ίδην repository κε 

ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη 

λα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία, δηαζχλδεζε 

θαη ηήξεζε βηβιηνζήθεο κε πεξηερφκελν 

ή εθδφζεσλ απηνχ (versioning) πνπ 

κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί θαη 

παξάιιεια λα παξαθνινπζεζεί απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο δηαρεηξηζηέο 

ζπζηήκαηνο ή ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

ΝΑΗ 

  

6.  Πεξηγξάςηε ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο 

δηαδηθηπαθψλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ 

εγγξάθσλ θαη θαθέισλ φζνλ αθνξά ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δλεκέξσζε ζπλδέζκσλ 

 Κνηλνπνηήζεηο αιιαγψλ 

ΝΑΗ 

  

7.  Πεξηγξάςηε πσο επηηπγράλεηαη ε 

ελεκέξσζε πνιιαπιψλ αξρείσλ ζε 

ζρέζε κε κεκνλσκέλα αξρεία 

δεκνζίεπζεο πεξηερνκέλνπ. 

ΝΑΗ 

  

8.  Σν ζχζηεκα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ 

δηαρείξηζε εθδφζεσλ ππαξρφλησλ 

αληηθεηκέλσλ δηαδηθηπαθνχ 

πεξηερνκέλνπ. 

ΝΑΗ 

  

9.  Πεξηγξάςηε ηελ δηαρείξηζε ξφισλ θαη 

δηθαησκάησλ ελφο ππεχζπλνπ 

δηαρεηξηζηή δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ(site 

manager). 

ΝΑΗ 

  

10.  Πεξηγξάςηε ηελ δηαρείξηζε ξφισλ θαη 

δηθαησκάησλ ελφο ζπγγξαθέα 

πεξηερνκέλνπ (content author). 

ΝΑΗ 
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A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

11.  Πεξηγξάςηε ζε ιεπηνκέξεηα ηηο 

παξαθάησ δπλαηφηεηεο ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο web 

πεξηερνκέλνπ: 

 Μεηαηξνπή πεξηερνκέλνπ 

(content conversion) 

 In-context ζχληαμε θαη αιιαγή 

πεξηερνκέλνπ απφ 

επηρεηξεζηαθνχο ρξήζηεο 

 Τπνζηήξημε WYSIWIG 

(WhatYouSeeIsWhatYouGet) 

επεμεξγαζίαο πεξηερνκέλνπ 

αλεμάξηεηα απφ web browsers 

(cross browser ιεηηνπξγηθφηεηα) 

ΝΑΗ 

  

12.  Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

πεξηερνκέλνπ ζε WML κνξθή ην νπνίν 

έπεηηα λα κπνξεί λα δεκνζηεπηεί κέζα 

απφ έλα WAP server γηα πξφζβαζε ζε 

απηφ κέζα απφ αζχξκαηεο ζπζθεπέο 

ηχπνπ Blackberry θ.α.  

ΝΑΗ 

  

13.  Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ παξάγξαθν Γ.3.2.8 ηνπ 

Μέξνπο Γ) 

ΝΑΗ 

  

 

 

 

17. Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία  

 

A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1 Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο (ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ παξάγξαθν Γ.3.2.9 ηνπ Μέξνπο Γ) 

ΝΑΗ 

  

 

 

18. ηαηηζηηθά ηνηρεία θαη Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκνύ 

 

A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ  ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1 Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο (ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηηο παξαγξάθνπο Γ.3.2.5 θαη Γ.3.2.6 ηνπ 

Μέξνπο Γ) 

ΝΑΗ 
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19.Φεθηνπνίεζε Βηβιίσλ εκάησλ θαη Απνθάζεσλ 

 

A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ  ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1 Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο (ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ παξάγξαθν Γ.4.3 ηνπ Μέξνπο Γ) 

ΝΑΗ 

  

 

 
 

 

20. Γηαδηθηπαθή Πύιε (Portal) 

 

A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ  ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1. Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο (ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ παξάγξαθν Γ.3.2.8 ηνπ Μέξνπο Γ) 

ΝΑΗ 

  

 

 

21.Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο – πληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

 

 A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.  Ζ Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

(Τιηθφ, ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο,  

εθαξκνγψλ θαη αζθάιεηαο, θιπ) ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε απφ ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.  

ΝΑΗ 

  

2. Καηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο  παξέρνληαη δσξεάλ φιεο νη 

απαηηνχκελεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο-

ηερληθήο ππνζηήξημεο (παξ. Γ.8.1) 

ΝΑΗ 

  

3. Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο (ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ ελφηεηα Γ.8 ηνπ Μέξνπο Γ) 

ΝΑΗ 

  

 
 

21.Δθπαίδεπζε – Μεηαθνξά Σερλνγλσζίαο 

 

A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1. Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο Γ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο (ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ παξάγξαθν Γ.4.4 ηνπ Μέξνπο Γ) 

ΝΑΗ 
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22.ρήκα δηνίθεζεο έξγνπ – Οξγάλσζε ηεο νκάδαο έξγνπ 

 

A/A ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1. Να θαιχπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 

Γ.7 ηνπ Μέξνπο Γ  

ΝΑΗ 
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Ζ.1 Πήνακας Οικονομικές ΠροσφορΫς Εξοπλισμού  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΤΠΟ 
ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΑΞΙΑ ΦΨΡΙ ΥΠΑ 

ΥΠΑ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΥΠΑ 

 

 

*ΚΟΣΟ 
ΤΝΣΗΡΗΗ
 ΦΨΡΙ ΥΠΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

          

          

          

          

          

    ΤΝΟΛΟ      

 (*) Κόστος υντήρησης για το σύνολο της ποσότητας του είδους για το 1ο έτος μετά τη λήξη της 
προσφερόμενης περιόδου εγγύησης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.8.1) 
 
 
 
Ζ.2 Πήνακας Οικονομικές ΠροσφορΫς Λογισμικού  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΤΠΟ 
ΠΟΟΣ
ΗΣΑ 

ΑΞΙΑ ΦΨΡΙ ΥΠΑ 

ΥΠΑ 
ΤΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΥΠΑ 

 

*ΚΟΣΟ 
ΤΝΣΗΡΗΗ
 ΦΨΡΙ 
ΥΠΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

          

          

          

          

          

    ΤΝΟΛΟ      

(*) Κόστος υντήρησης για το σύνολο της ποσότητας του είδους για το 1ο έτος μετά τη λήξη της 
προσφερόμενης περιόδου εγγύησης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.8.1) 
 
 
Ζ.3 Πήνακας Οικονομικές ΠροσφορΫς Τπηρεσιών  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΑΝΘΡΨΠΟ
ΜΗΝΕ 

ΑΞΙΑ ΦΨΡΙ ΥΠΑ 
ΥΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΥΠΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

       

       

       

       

       

ΤΝΟΛΟ      

 
 
Ζ.4 Πήνακας Οικονομικές ΠροσφορΫς Ϋλλων δαπανών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΞΙΑ ΦΨΡΙ ΥΠΑ 

ΥΠΑ 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΥΠΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

       

       

       

       

       

ΤΝΟΛΟ      
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Ζ.5 υγκεντρωτικός πήνακας Οικονομικές ΠροσφορΫς 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΞΙΑ ΦΨΡΙ ΥΠΑ ΥΠΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΥΠΑ 

1 ΕΞΟΠΛΙΜΟ    

2 ΛΟΓΙΜΙΚΟ    

3 ΤΠΗΡΕΙΕ    

4 ΑΛΛΕ ΔΑΠΑΝΕ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 
 
 
Ζ.6 Πήνακας υνολικών δαπανών συντέρησης για κΫθε άτος μετΫ την οριστικέ 
παραλαβέ 

  1
Ο
 ΕΣΟ 2

Ο
 ΕΣΟ 3

Ο
 ΕΣΟ 4

Ο
 ΕΣΟ 5

Ο
 ΕΣΟ

 

1 ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 0 0    
2 ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 0 0    
 ΤΝΟΛΟ 0 0    
 ΥΠΑ 0 0    
 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΥΠΑ 0 0    
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ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ 
 
ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ  

Επώνυμο:  νομα:  

 
Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 
Ημερομηνία Γέννησης: / / Σόπος Γέννησης:  
  
Σηλέφωνο:  E-mail:  
Fax:    
    
Διεύθυνση Κατοικίας:    

    
    

 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

νομα Ιδρύματος Σίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης Πτυχίου 

    

    

    

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛΕΦΟΤ  
(σύμφωνα με τα προσόντα και την 
εμπειρία, όπως αναφέρονται στο 
Παράρτημα Β της παρούσας) 

 

ΘΕΗ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ 
(Ρόλος και ευθύνες που πρόκειται να 
αναλάβει, σύμφωνα με την προτεινόμενη 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο, μεθοδολογία 
και οργάνωση του έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Έργο Εργοδότης 

Θέση και Καθήκοντα στο Έργο  

 

Απασχόληση στο Έργο 
Περίοδος 

(από - έως) 

Α/Μ 

   

 

___ / ___ 

- 

___ / ___ 

 

   ___ / ___ 

- 

___ / ___ 
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