
1 
 

 

 

 

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(REQUEST FOR PROPOSAL - RFP) 

 

 

 

ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. «ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» (ΤΜΕΔΕ) 

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιούλιος 2022 

  



2 
 

Περιεχόμενα 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ...................................................... 3 

Β. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ..................................................................................................... 4 

1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ........................... 5 

1.1 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής ..................................................................... 5 

1.2 Ομάδα Έργου ......................................................................................................... 5 

1.3 Μεθοδολογία ......................................................................................................... 5 

1.4 Εκπαίδευση χρηστών .............................................................................................. 6 

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ............................................................................. 6 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ..................................................................................... 7 

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ....................................................................................................... 8 

4.1. Γλώσσα Προσφοράς .............................................................................................. 8 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Request For Proposal) .... 8 

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ......................................................................... 8 

7. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ .............................................................................................. 8 

8. ΈΞΟΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ................................................................................... 9 

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ............................................................................. 9 

9.1. Γενικά ................................................................................................................... 9 

9.2. Δομή προσφοράς .................................................................................................. 9 

10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ..................................................................... 10 

11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................... 10 

12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ................................................................................................ 13 

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ........................................................................................ 13 

14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ...................................................................................... 14 

14.1. Διευκρινίσεις προσφορών ................................................................................. 14 

14.2. Κριτήρια αξιολόγησης........................................................................................ 14 

15. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ................................................................................. 14 

16. ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................... 15 

16.1. Ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών ........................................................... 15 

17. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ............................................................................................................ 16 

18. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ............................................................................................................ 17 

19. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ...................................................................... 17 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 

ΚΑΝΟΝΩΝ GDPR ............................................................................................................ 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ............................................................. 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .......................................................................... 32 

 

  



3 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Η παρούσα και τα συνημμένα αυτής αποτελούν την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 

(RFP) του Ν.Π.Ι.Δ. «ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ», εφεξής 

καλούμενου «ΤΜΕΔΕ», με αντικείμενο την πιθανή ανάθεση δια συμβάσεως σε εξωτερικό 

εξειδικευμένο συνεργάτη για τη σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS». Συγκεκριμένα, η 

πρόσκληση αφορά στην ανάθεση για την ολιστική ψηφιακά υποστήριξη της διαδικασίας 

υποδοχής & αξιολόγησης αιτημάτων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων - δανείων, τη 

διαχείριση αυτών καθώς και τη διαχείριση των καθυστερήσεων που ενδεχομένως 

προκύψουν, για την εταιρεία ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS, 100% θυγατρική εταιρεία 

του ΤΜΕΔΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του Ιδρύματος Μικροχρηματοδοτήσεων, χωρίζεται στις 

ακόλουθες Φάσεις, κάθε μία από τις οποίες θα υποστηρίζεται ψηφιακά : 

Α’ ΦΑΣΗ : Υποδοχή και αξιολόγηση αιτημάτων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων 

I. Υποδοχή πελατών και αιτημάτων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (Digital Client 

Onboarding) 

II. Επεξεργασία και αξιολόγηση αιτημάτων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (Loan 

Origination) 

III. Βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Scoring) 

IV. Έγκριση χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων & υπογραφή σχετικής σύμβασης 

(Digital Signature) 

 

Β’ ΦΑΣΗ : Διαχείριση μικροχρηματοδοτήσεων (Loans Management) 

Γ’ ΦΑΣΗ : Διαχείριση καθυστερήσεων μικροχρηματοδοτήσεων (Collections Management) 

Περαιτέρω ανάλυση των λειτουργικών προδιαγραφών, ανά Φάση, παρατίθεται στο 

Παράρτημα 2 της παρούσας. 

 

2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση όλων των όρων 

της παρούσας Πρόκλησης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, δεσμεύεται δε 

και εγγυάται για την τήρηση πλήρους εμπιστευτικότητας για οποιαδήποτε στοιχεία και 

πληροφορίες σχετικά με το ΤΜΕΔΕ, την οργάνωση, την λειτουργία του, τα πληροφορικά του 

συστήματα κ.λπ., σύμφωνα με τα στην παράγραφο Β οριζόμενα και στη «Δήλωση 

Εμπιστευτικότητας και υποχρέωση τήρησης Κανόνων GDPR», που προσαρτάται στην 

παρούσα ως Παράρτημα 2, την οποία κάθε υποψήφιος υποχρεούται να παραδώσει στο 

ΤΜΕΔΕ, πλήρως συμπληρωμένη και νομίμως υπογεγραμμένη.  

 

3. Τυχόν απόκλιση από τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης πρέπει να δηλώνεται με 

σαφήνεια στην προσφορά και εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του ΤΜΕΔΕ η αποδοχή 

αυτής.  
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Β. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Κάθε υποψήφιος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας, καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης που τυχόν θα υπογραφεί καθώς και μετά τη λήξη αυτής, χωρίς 

χρονικό περιορισμό, να μην αποκαλύπτει ή με οποιονδήποτε τρόπο αφήνει να διαρρεύσουν 

σε τρίτους και να μη χρησιμοποιεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, οποιαδήποτε στοιχεία 

σχετικά με το ΤΜΕΔΕ, καθώς επίσης να αποτρέπει με κάθε νόμιμο μέσο την ανακοίνωση 

αυτών.  

 

2. Κάθε υποψήφιος, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που τυχόν θα επιλεγεί για την 

ανάθεση της σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του ΤΜΕΔΕ, δεν δύναται 

να δημοσιεύει ή να χρησιμοποιεί διαφημιστικό, προωθητικό ή άλλο υλικό σχετικό με τις 

υπηρεσίες του, μέσα και προϊόντα και τα οποία θα αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στο ΤΜΕΔΕ 

είτε στις υπηρεσίες ή να χρησιμοποιεί, αναφέρεται ή να συμπεριλαμβάνει το ΤΜΕΔΕ σε 

διαφημιστικό και άλλο υλικό προωθητικό ή μη. 

 

3. Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αναπαραγάγει ή αντιγράφει, 

οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 

ΤΜΕΔΕ. Η απαγόρευση των προηγούμενων εδαφίων αφορά και στους με οποιονδήποτε 

τρόπο ή ιδιότητα προστηθέντες, βοηθούς εκπλήρωσης και εν γένει συνεργάτες των 

υποψηφίων. 

 

4. Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει 

από το ΤΜΕΔΕ, στο πλαίσιο της παρούσας, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή 

αποκαλύψει σε τρίτα πρόσωπα πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που 

απαιτείται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΤΜΕΔΕ 

 

5. Το ΤΜΕΔΕ επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος να αποκλείσει από την παρούσα 

υποψηφίους που αποδεδειγμένα έχουν παραβιάσει την υποχρέωση του παρόντος όρου. Η 

τήρηση του απορρήτου σχετικά με όσα περιέρχονται σε γνώση τους (έγγραφα, στοιχεία, 

πληροφορίες κ.λπ.) και αφορούν στο ΤΜΕΔΕ ή στις δραστηριότητές του. Για τον λόγο αυτό 

απαγορεύονται να δίνονται πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε αντίθετη δε περίπτωση 

το ΤΜΕΔΕ δικαιούται να ζητήσει κάθε τυχόν νόμιμη αποζημίωση. 

 

6. Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να μην προβεί σε καμία απολύτως πράξη προσβολής των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ΤΜΕΔΕ καθώς και των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των συνεργατών αυτού, που τυχόν έρθουν εις γνώση του, καθ΄ οιονδήποτε 

τρόπο, ενώ ταυτόχρονα οφείλει να ενημερώσει το ΤΜΕΔΕ για οποιαδήποτε περίπτωση 

προσβολής αυτών υποπέσει στην αντίληψή του.  
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1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

1.1 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτείται να πληρούν με αποδεικτικά τεκμήρια οι 

υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία 

είναι: 

• να διαθέτουν σχετική εμπειρία,  στην υλοποίηση κατά τα προηγούμενα χρόνια έργων 

σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συναφών με το αντικείμενο της υπό ανάθεση 

σύμβασης, αποδεικνυόμενη με κατάλληλες συστάσεις (π.χ. βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης, βεβαιώσεις καλής λειτουργίας, βεβαίωση οικονομικού φορέα με στοιχεία 

επικοινωνίας πελάτη, βεβαίωση πελάτη κλπ.). 

• να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα ώστε να ανταπεξέλθουν 

επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύμβασης. 

• να διαθέτουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο 

φορέα πιστοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, κατά την ημερομηνία σύναψης της 

σύμβασης να συμμορφώνονται με : 

• το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο με πεδίο 

εφαρμογής την ανάλυση, ανάπτυξη, δοκιμή, εγκατάσταση και συντήρηση 

ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.  

• το πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 ή 

ισοδύναμο, σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων, καθώς και με το πρότυπο 

ISO 27701:2019 (επέκταση του ISO 27001:2013) ή ισοδύναμο, σχετικά με τη 

διαχείριση του απορρήτου των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια.  

 

Τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν εντός του Φακέλου 

της Τεχνικής Προσφοράς.  

 

1.2 Ομάδα Έργου 

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη παρούσα διαδικασία απαιτείται να 

διαθέτουν Ομάδα Έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη και 

επιτυχή ολοκλήρωση της σύμβασης. 

Η σύνθεση της Ομάδας Έργου, τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της καθώς 

και ο ρόλος και οι αρμοδιότητες κάθε μέλους που θα συμμετάσχει στο πλαίσιο υλοποίησης 

της υπό ανάθεση σύμβασης, θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται στην προσφορά 

που θα υποβάλει ο υποψήφιος για την ανάληψη της σύμβασης.  

Ο Πίνακας με την Ομάδα Έργου θα πρέπει επίσης να κατατεθεί εντός του Φακέλου της 

Τεχνικής Προσφοράς.  

 

1.3 Μεθοδολογία 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να περιγράψει τη μεθοδολογία εφαρμογής που θα ακολουθήσει 

για την υλοποίηση της σύμβασης με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, 

προσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες του τομέα 
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μικροχρηματοδοτήσεων, τη μοναδικότητα των απαιτήσεων του σχετικού θεσμικού πλαισίου 

αλλά και τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 της παρούσας. 

Στη λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας πρέπει να περιλαμβάνεται ο τρόπος 

οργάνωσης και διαχείρισης της ομάδας που θα συσταθεί, για την υλοποίηση της υπό 

ανάθεση σύμβασης, προσδιορίζοντας τη δυνατή ημερομηνία έναρξης αυτής, το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης , τα κρίσιμα ορόσημα (milestones) καθώς και 

τις επιμέρους ενέργειες ανά Φάση. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνεται η περιγραφή 

του συστήματος επικοινωνίας με την ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η λήψη των αποφάσεων, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

ενδεχομένως προκύπτουν και η επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης ανά φάση. 

Όλα τα ως άνω στοιχεία και οι πληροφορίες τεκμηρίωσης, πλην όσων ρητά αναφέρεται ότι 

θα προσκομισθούν κατά την υπογραφή της συμβάσης, θα πρέπει να περιληφθούν στον 

Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

 

1.4 Εκπαίδευση χρηστών 

Στον ίδιο Φάκελο Τεχνικής προσφοράς, θα πρέπει να περιληφθεί και το προτεινόμενο από 

τον υποψήφιο ανάδοχο, πλάνο εκπαίδευσης των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος. 

Το πλάνο πρέπει να προσδιορίζει τη διάρκεια και το περιεχόμενο κάθε σκέλους της 

εκπαίδευσης καθώς και το προφίλ των χρηστών στους οποίους αυτή θα απευθύνεται. 

 

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

2.1. Οι προσφορές, σε ό,τι αφορά στον τρόπο κατάθεσης και το περιεχόμενο του φακέλου, 

θα πρέπει να ακολουθούν τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.  

2.2. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 25/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

14:00, αφού προηγουμένως παραληφθεί αριθμός πρωτοκόλλου από το Τμήμα 

Πρωτοκόλλου του ΤΜΕΔΕ, επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 3-5, Αθήνα 105 61 (4oς 

Όροφος). 

2.3. Οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται : 

I. στο γραφείο του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΤΜΕΔΕ έως την ως άνω καταληκτική 

προθεσμία υποβολής.  

II. στη διεύθυνση του ΤΜΕΔΕ με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία courier και να 

παραλαμβάνονται με απόδειξη. Στην περίπτωση αποστολής της προσφοράς με συστημένη 

επιστολή ή courier, διευκρινίζεται, ότι δεν αρκεί η επιστολή να έχει ταχυδρομηθεί μέχρι την 

ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, αλλά οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της έγκαιρης 

παραλαβής του φακέλου από το ΤΜΕΔΕ μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Το ΤΜΕΔΕ 

δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη 

των προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.  

2.4. Προσφορές που κατατίθενται μετά τη λήξη της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας 

υποβολής δεν θα αποσφραγίζονται, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και θα 

επιστρέφονται από το ΤΜΕΔΕ. 
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2.5. Οι υποψήφιοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα ενός (1) έτους από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Προσφορές, που αναφέρουν χρόνο ισχύος 

μικρότερο του ενός (1) έτους, θα απορρίπτονται.  

2.6. Εάν ανακύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, το ΤΜΕΔΕ θα απευθύνει 

ερώτημα προς τους υποψηφίους, για το εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Οι υποψήφιοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες. 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό θα πρέπει να:  

•  Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή 

 

•  Έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία άλλου, πλην της Ελλάδος κράτους μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν 

την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό 

της ΕΕ. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την 

οικονομία του κράτους μέλους της ΕΕ. ή του Ε.Ο.Χ. 

 

Δεκτές επίσης στο διαγωνισμό γίνονται οι συμπράξεις/κοινοπραξίες μεταξύ των παραπάνω 

εταιρειών με οποιοδήποτε συνδυασμό. Επισημαίνεται, ότι κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να 

συμμετέχει στο διαγωνισμό, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος μιας και μόνο 

σύμπραξης/κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε κάποια Κοινοπραξία, 

θα ζητήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης να συσταθεί Κοινοπραξία με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, αλληλεγγύως 

και εις ολόκληρον ως προς την εκτέλεση της σύμβασης. 

Κάθε συμμετέχων μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας, πρέπει: 

•  Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 

• Να μην τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και εν γένει 

οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.  

• Να μην τελεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, διαδικασία 

εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση που δημιουργεί αμφιβολίες, ως προς την 

φερεγγυότητα και την οικονομική ευρωστία του, καθώς και να μην τελεί σε διαδικασία 

κήρυξής της σε μία από τις προαναφερόμενες καταστάσεις. 

• Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για:  

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης 

της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

- δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) 

και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 
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- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες,  

- υπεξαίρεση (375 Π.Κ.),  

- απάτη (386-388 Π.Κ.), 

- εκβίαση (385 Π.Κ.), 

- πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), 

- ψευδορκία (224 Π.Κ.), 

- δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), 

- δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.), Για τις ανώνυμες εταιρείες οι πιο πάνω προϋποθέσεις 

πρέπει να συντρέχουν και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και τους 

τυχόν άλλους νόμιμους εκπροσώπους αυτής. 

 

4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα έχουν ισχύ, με σταθερές τιμές, ενός (1) έτους.  

4.1. Γλώσσα Προσφοράς 

Η προσφορά, η αλληλογραφία σε σχέση με αυτήν και τα τυχόν παραρτήματά της καθώς και 

η σύμβαση θα συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα.  

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Request For 

Proposal) 

Το ΤΜΕΔΕ διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν την προθεσμία 

υποβολής των προσφορών, να προβεί σε αλλαγή του περιεχομένου του παρόντος εγγράφου 

με προσθήκες ή τροποποιήσεις. Οι τυχόν προσθήκες / τροποποιήσεις θα γνωστοποιηθούν 

εγγράφως σε όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους που έχουν παραλάβει την Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφοράς (RFP), θα είναι δε δεσμευτικές για αυτούς. 

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την υποβολή των προσφορών, οι υποψήφιοι δεν δύνανται να τις αποσύρουν ή να τις 

μεταβάλουν.  

 

7. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι δύνανται να ζητήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 

πρόσκλησης, μέχρι την 15/07/2022 και ώρα 18:00 μόνο μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική 
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διεύθυνση pchrisikou@tmede.gr. Εφόσον το ΤΜΕΔΕ κρίνει απαραίτητο, χωρίς να 

δεσμεύεται προς τούτο, θα απαντήσει εγκαίρως κοινοποιώντας τις ερωτήσεις και τις 

απαντήσεις και στους υπόλοιπους υποψήφιους.  

Το ΤΜΕΔΕ δύναται να καλέσει σε συναντήσεις τους υποψήφιους, αν αυτό κρίνει σκόπιμο 

λόγω μεγάλου αριθμού ερωτημάτων.  

Ρητά ορίζεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η υποβολή της σχετικής με αυτόν 

προσφοράς, υποδηλώνει ότι ο υποψήφιος έχει την εξειδικευμένη γνώση του συνόλου του 

εκάστοτε ισχύοντος νομοκανονιστικού πλαισίου του σχετικού με την υπό ανάθεση σύμβαση, 

έχει λάβει γνώση όλων των όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και έχει κατανοήσει 

και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της.  

 

8. ΈΞΟΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το ΤΜΕΔΕ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θα καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση για 

έξοδα ή ζημία του υποψηφίου, που ενδεχομένως προκύψουν ή σχετίζονται με την 

προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς του.  

 

9.ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

9.1. Γενικά 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να εξετάσουν σε βάθος τις απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύμβασης 

και να ανταποκριθούν σε όλες τις ανάγκες που προκύπτουν, όπως αυτές περιγράφονται στην 

παρούσα πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος που θα αναλάβει τη σύμβαση είναι 

καθ’ ολοκληρίαν υπεύθυνος για την προσήκουσα και κατά τα συμφωνηθέντα εκτέλεση 

αυτής.  

 

9.2. Δομή προσφοράς 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμμορφωθούν με τη δομή της προσφοράς όπως αυτή 

περιγράφεται κατωτέρω. Η αρμόδια Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ διατηρεί το δικαίωμα τόσο σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας όσο και πριν από τη σύναψη της σύμβασης, να ζητήσει 

οποιοδήποτε έγγραφο θεωρεί αναγκαίο είτε σχετικά με την νομιμοποίηση του υποψηφίου 

είτε σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις πληροφορίες και τα λοιπά έγγραφα που θα 

καταθέσουν οι υποψήφιοι. Εφόσον διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι υποψήφιος 

υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται, σε οιοδήποτε 

στάδιο του παρόντος διαγωνισμού, τότε αυτός αποκλείεται, μη αποκλειομένου του 

δικαιώματος του ΤΜΕΔΕ για την αναζήτηση αποζημίωσης και λοιπών ευθυνών σε βάρος του 

εν λόγω υποψηφίου. 

mailto:pchrisikou@tmede.gr
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10. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά θα κατατεθεί σε έναν (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται οι εξής ενδείξεις:  

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

• Ο αριθμός και ο τίτλος της πρόσκλησης  

• Τα στοιχεία του παραλήπτη  

• Τα στοιχεία του αποστολέα  

• Στοιχεία Υποψηφίου: - Όνομα/Επωνυμία - ΑΦΜ - Οδός - Αριθμός - Πόλη - Τ.Κ. - Τηλέφωνο.  

– Στοιχεία Εκπροσώπου : Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, email.  

 

Στον ανωτέρω φάκελο θα περιέχονται οι κάτωθι σφραγισμένοι υποφάκελοι:  

• Ένας (1) υποφάκελος με τίτλο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα περιέχει, τα 

απαιτούμενα κατά τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής (παρ. 11).  

• Ένας (1) υποφάκελος με τίτλο «Τεχνική Προσφορά», που θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία 

της υποβαλλόμενης προσφοράς (παρ. 12).  

• Ένας (1) υποφάκελος με τίτλο «Οικονομική Προσφορά», που θα περιέχει τα οικονομικά 

στοιχεία της υποβαλλόμενης προσφοράς (παρ. 13).  

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τις υποψήφιες εταιρείες σε έγχαρτη (σε δύο αντίτυπα 

για κάθε μία προσφορά, Τεχνική και Οικονομική) και ηλεκτρονική μορφή (usb ή cd). Οι 

παραπάνω υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική προσφορά) θα 

υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται από τους υποψήφιους μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο 

φάκελο σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα. 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:  

- Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 

φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα, ή επίσημα μεταφρασμένα στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει 

αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική και οι οποίοι μπορούν να αναγράφονται στην 

αγγλική γλώσσα καθώς και τεχνικά φυλλάδια (technical prospectus). Για τη διευκόλυνση 

σύγκρισης των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και η σειρά των όρων 

της Προσκλήσεως. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Προσκλήσεως πρέπει να είναι 

σαφείς. Τεχνική προσφορά η οποία, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα 

αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.  

- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Εξαιρούνται βέβαια οι διευκρινίσεις που το ΤΜΕΔΕ τυχόν θα ζητήσει από τους 

υποψηφίους.  

11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο Φάκελος Δικαιολογητικών πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει την ένδειξη 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Ο Φάκελος θα περιέχει απαραίτητα τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά:  
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11.1. Σχετικό πιστοποιητικό του αρμόδιου Φορέα, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό 

επάγγελμα του συμμετέχοντος, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου.  

11.2. «Δήλωση Εμπιστευτικότητας και υποχρέωση τήρησης Κανόνων GDPR», νομίμως 

υπογεγραμμένη, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην παρούσα ως Παράρτημα 1.  

11.3. Εξουσιοδότηση, με την οποία εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας να 

υπογράψει και να υποβάλει την σχετική προσφορά καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο 

απαιτηθεί.  

11.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνει ότι:  

• Διαθέτει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 «Ελάχιστες 

προϋποθέσεις συμμετοχής- προαπαιτούμενα» και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, τα οποία απαιτούνται 

για την τεκμηρίωση της απαιτούμενης επάρκειας και εμπειρίας.  

• Έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των όρων της Προσκλήσεως διακήρυξης, τους οποίους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι η προσφορά του ισχύει για τουλάχιστον ένα 

(1) έτος από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

• Αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως 

προκύψουν, με δική του φροντίδα και δαπάνες, παρέχοντας κάθε απαιτούμενο εξοπλισμό, 

λογισμικό ή και υπηρεσία.  

• Γνωρίζει και αποδέχεται το δικαίωμα του ΤΜΕΔΕ να λάβει οιαδήποτε ενέργεια θεωρεί 

σκόπιμη (συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης αποζημίωσης), σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν ανακολουθίες μεταξύ των απαιτήσεων στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφοράς και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στο ΤΜΕΔΕ.  

• Έχει μελετήσει λεπτομερώς τα στοιχεία της παρούσας και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την 

παροχή των υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην παρούσα.  

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

• Συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας.  

• Δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.  

• Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεών 

του.  

• Είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις 

που αφορούν σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  

• Δεν υφίσταται καταδίκη σε βάρος της εταιρείας, του νόμιμου εκπροσώπου της και των 

μελών του Δ.Σ. αυτής για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει 

δικαστικής απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, ούτε έχουν διαπράξει βαρύ 

επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από το 

ΤΜΕΔΕ.  

• Δεν έχει αποδεδειγμένα φανεί ασυνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, τόσο έναντι του ΤΜΕΔΕ, όσο και έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.  

• Δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από το ΤΜΕΔΕ ή/και δεν έχει αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

• Ασκεί δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας και διαθέτει την 

απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία, προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την παροχή 

των υπηρεσιών που περιγράφονται.  

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους (γενικούς και ειδικούς) της παρούσας 

πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  
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• Τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής, εργατικής και εν γένει εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, καθώς επίσης, ότι θα 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες και οι οποίες περιέρχονται εις γνώση 

τους.  

11.5. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντίστοιχο έγγραφο από αρμόδιο όργανο για 

την έγκριση συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση. Με την ίδια απόφαση, αν ο υποψήφιος 

το επιθυμεί, μπορεί να ορίσει ειδικό εκπρόσωπό του αντί του νόμιμου εκπροσώπου για την 

υπογραφή και υποβολή επίσης προσφοράς καθώς και για την υπογραφή και υποβολή κάθε 

σχετικού εγγράφου ή δήλωσης στο πλαίσιο της παρούσας προσκλήσεως. Στην ίδια απόφαση 

θα περιλαμβάνεται επίσης, ο διορισμός αντικλήτου με τα πλήρη στοιχεία του 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου – φαξ κ.λπ.) για κάθε επικοινωνία που τυχόν 

απαιτηθεί. Ως αντίκλητος μπορεί επίσης, να οριστεί και το πρόσωπο που τυχόν έχει οριστεί 

ως ειδικός εκπρόσωπος σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η ως άνω απόφαση οφείλει να περιλαμβάνει επιπλέον για κάθε 

μέλος: α) Την αποδοχή για την από κοινού συμμετοχή στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της 

σύμβασης, β) Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην Κοινοπραξία, γ) Τον διορισμό μιας 

από τις εταιρείες - μέλη ως κοινής εκπροσώπου της Κοινοπραξίας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, η οποία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα των υπολοίπων 

εταιρειών για να εκπροσωπεί την κοινοπραξία και να δεσμεύει τις εταιρείες - μέλη και 

γενικότερα να ενεργεί και να δηλώνει κάθε τι απαραίτητο για την πραγματοποίηση της 

σύμβασης, δ) Τη δήλωση ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον η κάθε μία από 

αυτές για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση και ε) Τη δήλωση ότι σε 

περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση θα συντάξουν συμβολαιογραφικό έγγραφο για 

την σύσταση Κοινοπραξίας με έδρα την Αθήνα, το οποίο θα προσκομίσουν στο ΤΜΕΔΕ και 

στο οποίο θα συμπεριλάβουν υποχρεωτικά όλα τα παραπάνω αναφερόμενα υπό στοιχεία 

α, β, γ & δ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, ο αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα μέρη. Ο ως 

άνω διοριζόμενος αντίκλητος θα δηλώσει γραπτώς την αποδοχή του με σχετική «υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/89», στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του για κάθε 

επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί.  

Όλες οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρμόδια αρχή, του υπογράφοντος αυτές προσώπου. 

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση κοινοπραξίας/σύμπραξης εταιρειών, όλα τα έγγραφα 

στοιχεία, υπεύθυνες δηλώσεις και πιστοποιητικά θα υποβάλλονται για κάθε 

συμπράττουσα εταιρεία χωριστά.  

Διευκρινίζεται, ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 

από τα ακόλουθα πρόσωπα: 

αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (στο εξής Ε.Π.Ε.), ομόρρυθμη εταιρεία 

(στο εξής Ο.Ε.) και ετερόρρυθμη εταιρεία (στο εξής Ε.Ε.) από τους διαχειριστές ή από τον 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας, 

αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία (στο εξής Α.Ε.) από τον πρόεδρο ή από το διευθύνοντα 

σύμβουλο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας.  
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12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο Φάκελος Τεχνικής προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει την ένδειξη 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο Φάκελος θα πρέπει να περιέχει:  

• Την αναλυτική περιγραφή της Μεθοδολογίας για την κάλυψη των απαιτήσεων της 

σύμβασης και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο 

υποψήφιος δύναται να ανταποκριθεί επιτυχώς στις περιγραφόμενες στην παρούσα και 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 αυτής απαιτήσεις, δηλαδή όλα τα στοιχεία και 

έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται με την 

παρούσα και τα Παραρτήματα αυτής.  

• Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης. 

• Τη σύνθεση και τα βιογραφικά σημειώματα των στελεχών του υποψηφίου που θα 

συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου. 

• Τα στοιχεία που εγγυώνται την επιτυχή ολοκλήρωση της υπό ανάθεση σύμβασης και τη 

διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών της υποψήφιας εταιρείας (οργανωτική δομή, 

λειτουργία, εμπειρία, πιστοποιήσεις, οικονομικά και λοιπά μεγέθη). 

• Το πλήθος στελεχών του ΤΜΕΔΕ και των δεξιοτήτων τους, που θα απαιτηθεί να 

συνεργαστούν με την Ομάδα Έργου του Αναδόχου, στο πλαίσιο υλοποίησης της 

σύμβασης. 

• Τυχόν άλλα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2 «Μεθοδολογία» της 

παρούσας και δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω. 

 

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

O Φάκελος Οικονομικής προσφοράς πρέπει να είναι απαραιτήτως σφραγισμένος, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, και να φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο 

Φάκελος θα περιέχει:  

13.1. Την οικονομική προσφορά των υποψηφίων, η οποία θα περιλαμβάνει τόσο διακριτή 

και επιμέρους απεικόνιση του προσφερόμενου τιμήματος ανά Φάση της σύμβασης (όπως 

αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Α  «Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»), όσο και το συνολικό προσφερόμενο τίμημα για την υλοποίησή του.   

13.2. Οι προσφορές πρέπει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να μην φέρουν διορθώσεις 

(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ.).  

13.3. Το συνολικό προσφερόμενο τίμημα, αλλά και το προσφερόμενο τίμημα ανά Φάση, θα 

αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών 

νόμιμων επιβαρύνσεων.  

13.4. Στην τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες του υποψηφίου 

καθώς και επιβαρύνσεις υφιστάμενες ή μελλοντικές, που αφορούν προς οιονδήποτε 

προστηθέντα, συνεργάτη ή τρίτο, συμπεριλαμβανομένων φόρων - πλην Φ.Π.Α., εισφορών 

σε ασφαλιστικά ταμεία οιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεις έναντι τρίτων για την εκτέλεση 

των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.   

13.5. Οι τιμές θα αναφέρονται σε ΕΥΡΩ και δε θα περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.  
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14.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

14.1. Διευκρινίσεις προσφορών 

Το ΤΜΕΔΕ δικαιούται να ζητήσει με email διευκρινίσεις για οποιοδήποτε στοιχείο της 

προσφοράς. Ο υποψήφιος οφείλει, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίζει το 

ΤΜΕΔΕ, να απαντήσει επίσης με email  προσκομίζοντας κάθε τυχόν αιτούμενο στοιχείο, 

έγγραφο κ.λπ.  

14.2. Κριτήρια αξιολόγησης 

Το ΤΜΕΔΕ θα καθορίσει σε ποιο βαθμό η πρόταση καλύπτει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες 

του, καθώς και την ικανότητα των υποψηφίων να παράσχουν τις υπηρεσίες.  

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα αξιολογηθούν χωριστά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) και η οικονομική πρόταση (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ), που θα 

υποβάλουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς.  

Η τελική αξιολόγηση που θα λάβει ο κάθε υποψήφιος θα προκύψει από την εφαρμογή ενός 

μαθηματικού τύπου στον οποίο θα συμμετέχουν οι επί μέρους σταθμισμένες βαθμολογίες, 

ανά κριτήριο αξιολόγησης.  

Σημειώνεται ότι το σκέλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, περιλαμβάνει τόσο τα στοιχεία της 

τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της προτεινόμενης από τον κάθε 

υποψήφιο λύσης, όσο και όλα τα στοιχεία της λειτουργικότητας την οποία απαιτείται να 

προσφέρει.  

Το ΤΜΕΔΕ δε δεσμεύεται να αναθέσει τη σύμβαση στο μειοδότη, αλλά διατηρεί το δικαίωμα 

να επιλέξει κατά την απόλυτη κρίση του τον κατάλληλο υποψήφιο στον οποίο θα αναθέσει 

τη σύμβαση.  

Η επιλογή της Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από κάθε άποψη προσφορά, η οποία θα αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι 

στοιχεία.  

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρονται κάποια από τα κριτήρια αξιολόγησης, κατά 

τυχαία σειρά αναγραφής: 

1. Εμπειρία στην εκτέλεση συμβάσεων / παροχή παρόμοιων έργων / υπηρεσιών στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα,  

2. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,  

3. Κάλυψη των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων, 

4. Κόστος 

 

15. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

15.1. Κατόπιν της αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων από την Αρμόδια Επιτροπή, 

το ΤΜΕΔΕ προβαίνει, με τους υποψηφίους - συμμετέχοντες που επιλέγονται, σε 

διαπραγμάτευση - διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των 

μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον πλέον συμφέροντα τρόπο τις ανάγκες του 

ΤΜΕΔΕ και της θυγατρικής του εταιρείας «ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS». Κατά τη 

διάρκεια της διαπραγμάτευσης μπορούν να συζητηθούν με τους επιλεγέντες υποψηφίους 

όλες οι πτυχές της σύμβασης. Η Επιτροπή διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των 
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συμμετεχόντων και δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες 

που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους υποψηφίους έναντι των υπολοίπων. Το ΤΜΕΔΕ δεν 

αποκαλύπτει στους λοιπούς υποψηφίους τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές 

πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στη 

διαπραγμάτευση χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη 

μορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά με την προτιθέμενη γνωστοποίηση των 

συγκεκριμένων πληροφοριών.  

15.2. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης μπορεί να διεξαχθεί σε διαδοχικές φάσεις, ούτως 

ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, με 

σκοπό της εξεύρεση της πλέον συμφέρουσας για το ΤΜΕΔΕ και τη θυγατρική του εταιρεία 

«ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS».  

15.3. Το ΤΜΕΔΕ συνεχίζει τη διαπραγμάτευση έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει την ή τις 

λύσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ΤΜΕΔΕ και της θυγατρικής του εταιρείας 

«ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS».  

15.4. Το ΤΜΕΔΕ αφού κηρύξει τη λήξη της διαπραγμάτευσης και ενημερώσει σχετικά τους 

εναπομείναντες υποψηφίους, καλεί, σε χρόνο και εντός προθεσμίας που θα ορισθεί από την 

Αρμόδια Επιτροπή, αμέσως μετά τη λήξη της διαπραγμάτευσης, καθέναν εξ αυτών να 

υποβάλει την τελική προσφορά του (best and final offer), βάσει της ή των λύσεων που 

υποβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές 

περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον το ζητήσει το ΤΜΕΔΕ, οι προσφορές αυτές μπορούν να αποσαφηνίζονται, να 

εξειδικεύονται και να βελτιστοποιούνται. Ωστόσο, η αποσαφήνιση, η εξειδίκευση, η 

βελτιστοποίηση ή οι πρόσθετες πληροφορίες δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα 

μεταβολές των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών 

και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην πρόσκληση, όταν μεταβολές στα στοιχεία 

αυτά, στις ανάγκες και στις απαιτήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν στρέβλωση του 

ανταγωνισμού ή να επιφέρουν διακρίσεις.  

15.5. Το ΤΜΕΔΕ αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που 

ορίζονται στην παρούσα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το ΤΜΕΔΕ δύναται να ζητήσει να 

διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με τον υποψήφιο που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον 

συμφέρουσα προσφορά, από πλευράς καλύτερης λύσης, βελτιστοποίησης των όρων και 

βέλτιστης οικονομικής προσφοράς οριστικοποιώντας τους όρους της σύμβασης.  

 

16. ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

16.1. Ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

Το ΤΜΕΔΕ θα αναθέσει την εκτέλεση της σύμβασης στον υποψήφιο του οποίου η προσφορά 

θα αξιολογηθεί ότι ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις απαιτήσεις και στις προδιαγραφές του 

και ο οποίος διαθέτει, κατά την κρίση του, την ικανότητα εκτέλεσής της.  

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με έγχαρτη 

επιστολή από το ΤΜΕΔΕ και υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω ειδοποίησή του.  
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Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, επιβάλλονται κατά 

την κρίση του ΤΜΕΔΕ, διαζευκτικά ή αθροιστικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:  

1. Αυτοδίκαιη έκπτωση του υποψηφίου από την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης και 

στέρηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατακύρωσή του.  

2. Ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης σε άλλον υποψήφιο.  

3. Απαίτηση για την αποκατάσταση κάθε ζημίας, βλάβης και εξόδων που προκλήθηκαν στο 

ΤΜΕΔΕ από την καθυστέρηση της ανταπόκρισης του υποψηφίου.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που τυχόν απαιτηθεί, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με:  τη 

Διεύθυνση Κεντρικής Διοίκησης του ΤΜΕΔΕ, στο τηλέφωνο 210 3740401, ή με αποστολή 

email στο: pchrisikou@tmede.gr. 

4. Σε περίπτωση κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εντός της 

ορισθείσας από το ΤΜΕΔΕ προθεσμίας: 

1) τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα,  

2) πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή υπό οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης σε αναγκαστική εκκαθάριση ή 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, η 

οποία προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία.  

3) επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των ισολογισμών του, τουλάχιστον της 

τελευταίας χρήσης/έτους.  

4) Φορολογική ενημερότητα, η οποία θα είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς. 

5) Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία θα είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς. 

6) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στοιχείο της ζητηθεί. 

 

17. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

17.1. Ο υποψήφιος δίδει τη ρητή συναίνεσή του περί διαβίβασης/γνωστοποίησης 

πληροφοριών που αφορούν στην (προς υπογραφή) σύμβαση με τη θυγατρική εταιρεία του  

ΤΜΕΔΕ, «ΤΜΕΔΕ MICROFINANCE SOLUTIONS», καθώς και σε κάθε άλλη ήδη συναφθείσα 

σύμβαση μεταξύ του (υποψηφίου) Αναδόχου και του ΤΜΕΔΕ σε όλα τα συνδεδεμένα καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο με το ΤΜΕΔΕ νομικά πρόσωπα, που εδρεύουν στην Ελλάδα, ή στο 

εξωτερικό. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στον τρόπο 

πληρωμής και φορολόγησης, στην εκχώρηση δικαιωμάτων, στις ποινικές ρήτρες, στην 

εμπιστευτικότητα, στην καταγγελία, στην ευθύνη, στα πνευματικά δικαιώματα, στη 

δωσιδικία, στο εφαρμοστέο δίκαιο κλπ., καθώς και σε τεχνικούς όρους που 

συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω συμβάσεις μεταξύ ΤΜΕΔΕ και υποψηφίου Αναδόχου. Ο 

υποψήφιος ρητά δηλώνει ότι τυχόν διαβίβαση/γνωστοποίηση των ως άνω πληροφοριών 

από το ΤΜΕΔΕ στα ως άνω αναφερόμενα νομικά πρόσωπα δεν αποτελεί παραβίαση της 

υποχρέωσης εμπιστευτικότητας εκ μέρους του ΤΜΕΔΕ.  

mailto:pchrisikou@tmede.gr
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17.2. Ο υποψήφιος δηλώνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι τόσο ο ίδιος, όσο και τα πάσης 

φύσεως μέλη του λαμβάνουν γνώση και συμμορφώνονται απολύτως με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία περί απαγόρευσης της δωροδοκίας και της διαφθοράς και δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται στην ως άνω νομοθεσία.  

• Ο υποψήφιος δεσμεύεται, ότι δεν θα προβεί, αμέσως ή εμμέσως, σε καμία ενέργεια που 

θα μπορούσε να προκαλέσει την παραβίαση της παραπάνω νομοθεσίας και αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να ειδοποιήσει άμεσα το ΤΜΕΔΕ, αμέσως μόλις περιέλθουν σε γνώση του 

τέτοιες παραβιάσεις από τον ίδιο ή τα μέλη του.  

• Περαιτέρω, ο υποψήφιος δηλώνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι δεν συντρέχει ούτε στον 

ίδιο, ούτε στο προσωπικό του κανενός είδους κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, που 

να επηρεάζει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τη σύναψη σύμβασης.  

• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει σχετικές εσωτερικές πολιτικές ή δεν έχει 

προηγουμένως δεσμεύσει εγγράφως σχετικά με τα παραπάνω το προσωπικό του, 

υποχρεούται να το δεσμεύει με αντίστοιχη ρήτρα εγγράφως, αμέσως μετά την υπογραφή 

της σύμβασης.  

 

18. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

• Γλώσσα υποβολής της προσφοράς και της εκτέλεσης της σύμβασης είναι η Ελληνική. Όλα 

τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτείται να υποβληθούν και όλη η 

λοιπή αλληλογραφία θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω 

έγγραφα έχουν συνταχθεί σε άλλη, πλην της Ελληνικής, επίσημη γλώσσα, θα συνοδεύονται 

από μετάφραση στην Ελληνική, επικυρωμένη από το αρμόδιο μεταφραστικό τμήμα του 

Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον κώδικα περί 

δικηγόρων.  

• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, το 

ΤΜΕΔΕ μπορεί να ζητήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί.  

• Η σύμβαση καθώς και οι σχέσεις μεταξύ του ΤΜΕΔΕ και του υποψήφιου θα διέπονται από 

το Ελληνικό Δίκαιο.  

• Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση διαφορών μεταξύ των μερών που θα προκύψουν 

από την παρούσα είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, το 

ΤΜΕΔΕ μπορεί να ζητήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί. 

 

19. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση των αποτελεσμάτων του και την κατακύρωσή 

του από τη Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ.  

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί, με απόφαση της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ στις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

α. για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού.  
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β. εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή, εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων εις βάρος του πραγματικού ανταγωνισμού,  

γ. εάν λήξει η ισχύς των οικονομικών προσφορών και δεν δοθούν οι απαιτούμενες 

παρατάσεις από τους διαγωνιζομένους.  

 

Ο διαγωνισμός μπορεί επίσης να ματαιωθεί, με απόφαση της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ, ιδίως εάν: 

α. το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί μη ικανοποιητικό,  

β. ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε κριθεί μη ικανοποιητικός,  

γ. το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί οικονομικά ασύμφορο,  

δ. η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον το ΤΜΕΔΕ 

 

Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να 

ακυρωθεί μερικά η διαδικασία του διαγωνισμού ή/και να αναμορφωθεί ανάλογα το 

αποτέλεσμά του από τη Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ, ή/και να αποφασισθεί από την ίδια τη Δ.Ε. η 

επανάληψη του διαγωνισμού από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. Το ΤΜΕΔΕ 

διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, να κηρύξει την διαγωνιστική διαδικασία άγονη, να 

ματαιώσει τον διαγωνισμό ολικά ή μερικά ή να τον αναβάλει σε οποιοδήποτε στάδιο και για 

οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτο κρίση του, καθώς και το δικαίωμα να μην δεχθεί 

καμία ή οποιοδήποτε μέρος οποιασδήποτε προσφοράς συμπεριλαμβανομένης και της 

προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, όπως και να τερματίσει την διαδικασία  οποιαδήποτε 

στιγμή, ή να τροποποιήσει ελεύθερα τις προδιαγραφές. Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί 

εγγράφως στους συμμετέχοντες τη ματαίωση ή την αναβολή. Το Ταμείο ή οποιοσδήποτε 

εκπρόσωπος, στέλεχος ή συνεργάτης αυτού δεν φέρει ούτε και θα φέρει στο μέλλον καμία 

ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια ή παράλειψη της παρούσας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ GDPR 

 

Προς το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο – Η (όνομα) ………………………………………….. (επώνυμο) ……………………… Όνομα και επώνυμο 

πατρός: ………………..……………………………………………. Τόπος 

κατοικίας:.………………………………….……......……………………………. Οδός:……………..……………….……… 

αριθ.:….… Τ.Κ:….….… Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας …………….………… Ημερ. έκδοσης ………….…… 

Αρχή έκδοσης ………………..……………… ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την 

επωνυμία……………………………………………………………, που έχει την έδρα στ…... 

……………………………………………………………………………………….. (πόλη, οδός, αριθμός, Τ.Κ.), 

δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως αλλά και 

περί των δεσμεύσεων για την τήρηση απόλυτης εχεμύθειας ότι, αναλαμβάνω την ρητή 

υποχρέωση τήρησης απόλυτης εχεμύθειας για οιαδήποτε πληροφορία παρασχεθεί από το 

ΤΜΕΔΕ στην Εταιρεία ή/και στα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει, κατά την διάρκεια της 

διαδικασίας συμμετοχής στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (RFP) του ΤΜΕΔΕ, για τη 

σύμβαση  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΜΕΔΕ 

MICROFINANCE SOLUTIONS». που αφορά, στο ΤΜΕΔΕ, στην Διοίκησή του, στους 

συμβούλους του, συνεργάτες του, υπαλλήλους του, προστηθέντες αυτού, στις 

επιχειρηματικές, διοικητικές και οικονομικές μεθόδους και πρακτικές του ΤΜΕΔΕ, στην 

υποδομή και λειτουργία του, στις εργασίες, στα προϊόντα, στις επιχειρηματικές, διοικητικές, 

οικονομικές μεθόδους και πρακτικές του, στις μελλοντικές προθέσεις και τα επιχειρηματικά 

του σχέδια, στις στρατηγικές, στους λογαριασμούς και οικονομικά στοιχεία του, στην έρευνα, 

ανάπτυξη και μελλοντικές προθέσεις και στα σχέδια, στην πολιτική του, στις υποθέσεις του, 

κ.λπ. Η ανωτέρω υποχρέωση επεκτείνεται και για τις πληροφορίες που η Εταιρεία και τα 

ανωτέρω πρόσωπα λάβουν γνώση ακόμα και τυχαία. Η Εταιρεία υποχρεούται σε τήρηση 

πλήρους εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας, των πληροφοριών αυτών, από 

σκόπιμη ή ακούσια αποκάλυψη, σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και υποχρεούται να 

εξασφαλίσει, λαμβάνοντας όλα τα προσήκοντα μέτρα, την μη περιέλευση πληροφοριών σε 

τρίτους και την μη χρήση αυτών, για σκοπό διαφορετικό της συμμετοχής της εταιρείας στις 

διαδικασίες της ανωτέρω Πρόσκλησης του ΤΜΕΔΕ και της τυχόν εκτέλεσης της σχετικής 

σύμβασης.  Επιπλέον ρητά δηλώνω ότι η εταιρεία, ως εξειδικευμένη, έχει πλήρη γνώση των 

επιτασσόμενων από τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και του λοιπού σχετικού νομοκανονιστικού πλαισίου και ότι 

αναλαμβάνει την ρητή υποχρέωση σε περίπτωση που της ανατεθεί η εκτέλεση της ανωτέρω 

σύμβασης να εφαρμόσει, για την εκτέλεση αυτής, το σύνολο των επιτασσόμενων από το 

προαναφερόμενο πλαίσιο. Την ίδια υποχρέωση δηλώνω ότι ρητά αναλαμβάνει η εταιρεία σε 

περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί οιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, κατά την συμμετοχή της στις διαδικασίες για την πιθανή ανάθεση της ανωτέρω 

σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθούν οι ως άνω υποχρεώσεις, η εταιρεία 

και εγώ προσωπικά αποδεχόμαστε τις ευθύνες καθώς και τις συνέπειες που απορρέουν από 

την Ελληνική Νομοθεσία όσον αφορά στις ψευδείς δηλώσεις και τη μη χρηστή διαχείριση 
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των απόρρητων/εμπιστευτικών πληροφοριών που περιήλθαν ή θα περιέλθουν σε γνώση 

μας. 

 ……………………..……………….. 

 ………………………………………..  

(τόπος – ημερομηνία)  

… Δηλ……  

…………………………….…………..……..  

(υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα στην επιχείρηση). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα πρόσκληση, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, αφορά στην ανάθεση για την ολιστική 

ψηφιακά υποστήριξη της διαδικασίας υποδοχής & αξιολόγησης αιτημάτων χορήγησης 

μικροχρηματοδοτήσεων - δανείων, τη διαχείριση αυτών καθώς και τη διαχείριση των 

καθυστερήσεων που ενδεχομένως προκύψουν. 

Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του Ιδρύματος Μικροχρηματοδοτήσεων, χωρίζεται στις 

ακόλουθες Φάσεις, κάθε μία από τις οποίες θα υποστηρίζεται ψηφιακά : 

Α ΦΑΣΗ : Υποδοχή και αξιολόγηση αιτημάτων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων 

I. Υποδοχή πελατών και αιτημάτων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (Digital Client 

Onboarding) 

II. Επεξεργασία και αξιολόγηση αιτημάτων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (Loan 

Origination) 

III. Βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Scoring) 

IV. Έγκριση χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων & υπογραφή σχετικής σύμβασης (Digital 

Signature) 

 

Β’ ΦΑΣΗ : Διαχείριση μικροχρηματοδοτήσεων (Loans Management) 

Γ’ ΦΑΣΗ : Διαχείριση καθυστερήσεων μικροχρηματοδοτήσεων (Collections Management)  

 

Για κάθε μία από τις ανωτέρω Φάσεις η προτεινόμενη από τους υποψήφιους οικονομικούς 

φορείς λύση θα πρέπει να ικανοποιεί τις κατωτέρω λειτουργικές προδιαγραφές. 

 

Α’ ΦΑΣΗ : Υποδοχή και αξιολόγηση αιτημάτων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων 

 

I. Υποδοχή πελατών και αιτημάτων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (Digital Client 

Onboarding) 

 

1. Η προτεινόμενη λύση μέσα από μία διαδικτυακή πύλη (user portal) θα πρέπει να :  

• παρέχει στον υποψήφιο δανειολήπτη μία διαδικτυακή πύλη (user portal) η οποία θα 

υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης. Ο 

υποψήφιος δανειολήπτης θα μπορεί να εισάγει βασικές πληροφορίες για το αιτούμενο 

δάνειο και να ενημερώνεται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της χρηματοδότησης.. 

• παρέχει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να αντλούν πληροφορίες που αφορούν στα 

βασικά στοιχεία του δανείου τους, όπως είναι το εγκεκριμένο ποσό, το τρέχον υπόλοιπο, 

το πρόγραμμα αποπληρωμής, οι πάσης προέλευσης τόκοι, η κίνηση του δανειακού τους 

λογαριασμού κ.ο.κ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να εξάγονται και σε εκτυπώσιμη μορφή 

(pdf), αν αυτό επιλέγει ο χρήστης.  

• διαλειτουργεί με τις διαθέσιμες KYC υπηρεσίες, όλα δε τα σχετικά με τη KYC διαδικασία 

θα πρέπει να καταγράφονται και να αποθηκεύονται. 
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• υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη έγκριση/προέγκριση μικροπιστώσεων, βάσει 

κανόνων και κριτηρίων. Οι κανόνες και οι συνθήκες θα πρέπει να ορίζονται  

παραμετρικά.  

•  υποστηρίζει κατ΄ ελάχιστον και τα ακόλουθα, που αφορούν  στην εικόνα του πελάτη: 

-Εισαγωγή ενημερωμένων οικονομικών καταστάσεων 

-Εισαγωγή ενημερωμένης KYC τεκμηρίωσης 

-Εισαγωγή οποιασδήποτε άλλης αναγκαίας τεκμηρίωσης. 

 

2. Το σύστημα πρέπει να διαθέτει ολοκληρωμένη λειτουργία διαχείρισης δανείου, και να 

δημιουργεί πρόγραμμα αποπληρωμής βασισμένο σε: 

 

• Τύπο δανειακού προϊόντος 

• Ποσό κεφαλαίου δανείου 

• Ονομαστικό επιτόκιο  

• Διάρκεια 

• Συχνότητα αποπληρωμής 

• Έξοδα δανείου  

 

3. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να  

• μπορεί να δηλώνει το σκοπό χρηματοδότησης (purpose of loan) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης κατά τη διαδικασία της αίτησης. 

• έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει την πρόοδο στη διαδικασία της αίτησης, ανά πάσα 

στιγμή, προκειμένου να μπορεί να την συνεχίσει σε μελλοντικό χρόνο. 

• έχει τη δυνατότητα να εισάγει οικονομικά στοιχεία για τη δραστηριότητά του μέσω της 

διαδικτυακής πύλης 

• υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προϊόντος (σε περίπτωση διάθεσης πολλαπλών 

δανειακών προϊόντων) 

 

4. Η πύλη θα πρέπει να  

• παρέχει όλα τη απαραίτητα έγγραφα για τη χρηματοδότηση (συμβάσεις, όρους, 

ενημερωτικά) προς μεταφόρτωση (download) σε εκτυπώσιμη μορφή. 

• παρέχει τη σύμβαση του δανείου προς μεταφόρτωση (download), και να υποστηρίζει την 

ψηφιακή υπογραφή της από τον δανειολήπτη.  

• είναι ενοποιημένη με την πύλη του ΤΜΕΔΕ 

 

5. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας από τον χρήστη, η διαδικασία της 

αίτησης θα πρέπει να ξεκινάει από το τελευταίο σημείο που ολοκληρώθηκε επιτυχώς 

(resume), ανά πάσα στιγμή. 

 

6. Κάθε αίτηση πρέπει να έχει έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς. 

 

7. Τα στοιχεία του πελάτη θα είναι προσυμπληρωμένα στη φόρμα της αίτησης και δεν θα 

απαιτείται η εκ νέου συμπλήρωσή τους. 
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8. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύνανται να διαφέρουν για διαφορετικά δανειακά 

προϊόντα. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του ΤΜΕΔΕ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

ορίζουν παραμετρικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα διαφορετικά προϊόντα. Ο 

δανειολήπτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνει (upload) ψηφιακά 

αντίγραφα εγγράφων για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της διαδικτυακής πύλης.  

 

Η αυθεντικοποίηση του τελικού χρήστη (user authentication) στη διαδικτυακή πύλη θα γίνει 

μέσω Taxisnet ή/και μέσω των διαθέσιμων υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ. 

 

II. Επεξεργασία και αξιολόγηση αιτημάτων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (Loan 

Origination) 

III. Βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και συμπεριφοράς πελατών (Credit Scoring) 

IV. Έγκριση χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων & υπογραφή σχετικής σύμβασης (Digital 

Signature) 

 

1. Η λύση πρέπει να : 

• υποστηρίζει όλα τα αναγκαία βήματα και τις εσωτερικές διαδικασίες, από την 

καταχώρηση της αίτησης χρηματοδότησης έως και την έγκριση και εκταμίευση του 

δανείου 

• μπορεί να επεξεργαστεί αίτηση που εισήχθη από τον υποψήφιο δανειολήπτη μέσω της 

πύλης, καθώς επίσης να δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη του ΤΜΕΔΕ να εισάγει νέα 

αίτηση εκ μέρους του υπάρχοντος πελάτη 

• διαθέτει παραμετροποιήσιμη μηχανή ροών εργασίας (workflow engine), επιτρέποντας 

στους επιχειρησιακούς χρήστες να ορίζουν κεντρικά ή/και να ενημερώνουν τα 

απαιτούμενα βήματα της αίτησης, τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά, τις απαραίτητες 

ενέργειες καθώς και τις συνθήκες που ελέγχονται από το σύστημα ανά πάσα στιγμή, σε 

αντιστοιχία με την πιστωτική πολιτική του ιδρύματος. 

• επιτρέπει την αυτοματοποιημένη μετάβαση ανάμεσα στα βήματα της διαδικασίας, μέσω 

ελέγχου συνθηκών και κανόνων, ώστε να πραγματοποιείται αυτόματα η έγκριση, ή 

προέγκριση της χρηματοδότησης, τηρώντας λεπτομερή καταγραφή (audit) των σχετικών 

ενεργειών και βημάτων 

• επιτρέπει τη μη αυτοματοποιημένη μετάβαση ανάμεσα στα βήματα της διαδικασίας, 

ζητώντας από τους χρήστες του ΤΜΕΔΕ επιπλέον πληροφορίες και ενέργειες, βάσει 

συνθηκών και κανόνων, προς την τελική έγκριση ή προέγκριση της χρηματοδότησης.  

• παρακολουθεί την εκτέλεση των ροών εργασίας, υπολογίζοντας τα σχετικά στατιστικά 

στοιχεία για την απόδοση των ροών και των χρηστών. 

• διαθέτει τα κατάλληλα «εργαλεία» στους επιχειρησιακούς χρήστες ώστε να είναι σε 

θέση να δημιουργούν και να συντηρούν απαραίτητα στοιχεία όπως επιτόκια, έξοδα και 

χρεώσεις, ροές εργασίας, όρους χρηματοδότησης κ.ο.κ. 

• διαθέτει τα κατάλληλα «εργαλεία» στους επιχειρησιακούς χρήστες ώστε να είναι σε 

θέση να δημιουργούν και να συντηρούν δανειακά προϊόντα, μέσω παραμέτρων που 

περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, σε: μοναδικό κωδικό, ομαδοποίηση προϊόντος, 

ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια, μέγιστο και ελάχιστο ονομαστικό επιτόκιο, οδηγίες 

μετάπτωσης επιτοκίου κ.α.  
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• διαθέτει κύκλωμα πιστοληπτικής αξιολόγησης, αξιοποιώντας οποιαδήποτε σχετική 

πληροφορία από πολλαπλές πηγές (οικονομικά στοιχεία πελάτη, ιστορική πληροφορία, 

εξωτερική αξιολόγηση, κ.ο.κ), μετατρέποντας την πληροφορία σε συγκεκριμένη 

πιστοληπτική κατάταξη και εισήγηση, με τον αλγόριθμο να βασίζεται σε παραμετρική 

λογική 

• μπορεί να υπολογίζει και να παρέχει στους επιχειρησιακούς χρήστες, βασικούς 

οικονομικούς δείκτες που αφορούν στην οικονομική επίδοση των δανειοληπτών   

• υποστηρίζει την καταχώρηση σημειώσεων (comments) από τους επιχειρησιακούς 

χρήστες στις αιτήσεις δανείων 

• διαθέτει «μηχανή» υπολογισμών που να υποστηρίζει: 

- Τον αρχικό υπολογισμό των τόκων και του προγράμματος αποπληρωμής 

- Τον επανυπολογισμό των τόκων και του προγράμματος αποπληρωμής, κατόπιν 

αλλαγών στις παραμέτρους του δανείου 

- Τον υπολογισμό των εξόδων του δανείου 

• υποστηρίζει 4-eyes principle κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης του δανείου 

• υποστηρίζει αυτοματοποιημένες εγκρίσεις βάσει παραμετρικών ορίων χρηματοδότησης 

• υποστηρίζει αυτοματοποιημένη δημιουργία αναφορών και φορμών, π.χ περίληψη 

αίτησης χρηματοδότησης 

• υποστηρίζει τις συμφωνηθείσες παραμέτρους για τη συχνότητα εκτοκισμού 

• υποστηρίζει τις συμφωνηθείσες συχνότητες αποπληρωμής 

• υποστηρίζει αυτόματο έλεγχο ότι όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά ανά δανειακό 

προϊόν έχουν συλλεγεί 

• επιτρέπει στους επιχειρησιακούς χρήστες να βλέπουν τα έγγραφα, προς επιβεβαίωση 

• επιτρέπει στους επιχειρησιακούς χρήστες να ζητάνε επιπλέον έγγραφα από τους 

δανειολήπτες σε οποιοδήποτε βήμα της διαδικασίας 

• είναι ικανή να δημιουργεί αυτόματα έγγραφα σε διαφορετικά βήματα της διαδικασίας, 

π.χ επιστολή προέγκρισης, ενημερώσεις, επιστολή απόρριψης, σύμφωνα με τα στοιχεία 

του πελάτη και της αίτησης 

• υποστηρίζει πρόγραμμα πολλαπλών εκταμιεύσεων για το εγκεκριμένο ποσό δανείου 

• υποστηρίζει περιόδους χάριτος για την αποπληρωμή σε επίπεδο προϊόντος και δανείου 

• δημιουργεί αυτόματα για κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη λίστα ενεργειών(daily user 

tasklist), για ενέργειες ή/και δικαιολογητικά που πρέπει να συλλέξει, για τις 

ανατεθειμένες σε εκείνον αιτήσεις χρηματοδότησης 

 

2. Το μοντέλο αξιολόγησης θα πρέπει να είναι παραμετρικό, ώστε να μπορεί να υλοποιήσει 

και να ενημερώσει ανά πάσα στιγμή το πιστωτικό μοντέλο αξιολόγησης του ιδρύματος.  

3. Εξουσιοδοτημένοι επιχειρησιακοί χρήστες θα μπορούν υπό συνθήκες να κάνουν override 

την αυτόματα υπολογισμένη αξιολόγηση, τηρώντας παρόλα αυτά τις αρχικές τιμές για 

αναφορά. 

4. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραμένουν αποθηκευμένες πλήρεις με δεδομένα και 

ιστορικό για μελλοντική αναφορά 

5. Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης ενημέρωσης του 

πελάτη τόσο για την έγκριση όσο και για την απόρριψη, με κατάλληλα μηνύματα και 

επιστολές 
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6. Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής οικονομικών πληροφοριών και 

δημιουργίας οικονομικών δεικτών 

7. Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών για το 

χαρτοφυλάκιο αιτήσεων βάσει πολλαπλών κριτηρίων (ημερομηνία, κατάσταση, στάδιο, 

κ.ο.κ)  

8. Ενδεικτικές αναφορές περιλαμβάνουν: 

- Σύνολο αιτήσεων ανά τύπο πελάτη/προϊόν, σε ένα εύρος ημερομηνιών 

- Εγκεκριμένες αιτήσεις ανά τύπο πελάτη/προϊόν, σε ένα εύρος ημερομηνιών 

- Απορριφθείσες αιτήσεις ανά τύπο πελάτη/προϊόν, σε ένα εύρος ημερομηνιών 

9. Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εποπτικών αναφορών 

σύμφωνα με απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) που αφορούν στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  

10. Το σύστημα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δυναμικής ολοκλήρωσης (integration) με 

τρίτα συστήματα κατά τη διαδικασία έγκρισης (π.χ credit bureaus, εσωτερικά συστήματα, 

κ.α) 

 

Β’ ΦΑΣΗ : Διαχείριση μικροχρηματοδοτήσεων (Loans Management) 

 

1. Η λύση πρέπει να 

• υποστηρίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, υπολογισμούς και εσωτερικές διαδικασίες, 

από την εκταμίευση του δανείου έως και τη λήξη του 

• υπολογίζει αυτόματα και να λογίζει ημερησίως προϋπολογισμένους τόκους (daily 

interest accruals) 

• λογίζει αυτόματα τους τόκους στις κατάλληλες ημερομηνίες, όπως ορίζονται από τα 

αντίστοιχα δανειακά προϊόντα 

• δημιουργεί αυτόματα τις δόσεις του δανείου, στις κατάλληλες ημερομηνίες 

• παρέχει διαχείριση των πληρωμών που πραγματοποιούν οι δανειολήπτες 

• υποστηρίζει: 

- Ευέλικτο κύκλωμα πρόωρης εξόφλησης, με πλήρη δυνατότητα προσομοίωσης  

- Συναλλαγές με παρελθοντική ισχύ (backdated settlements) 

- Χρέωση επιπλέον εξόδων ανά πάσα στιγμή, ρυθμίζοντας παραμετρικά πότε είναι 

απαιτητά 

- Επιστροφές υπερβαλλόντων κατατεθειμένων ποσών στους δανειολήπτες 

• υποστηρίζει τη χρέωση οποιουδήποτε τύπου εξόδων στους δανειολήπτες, όπως έξοδα 

διαχείρισης φακέλου, νομικά έξοδα, έξοδα μηχανικού καθώς επίσης και έξοδα πρόωρης 

εξόφλησης 

• υποστηρίζει υπολογισμό τόκου υπερημέριας, σε καθυστερημένα ποσά. Το επιτόκιο 

υπερημέριας πρέπει να διαχειρίζεται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΤΜΕΔΕ 

• αυτόματα να μεταφέρει σε καθυστέρηση τα κατάλληλα ποσά 

• υποστηρίζει τον παραμετρικό ορισμό περιόδου χάριτος πριν τη μεταφορά σε 

καθυστέρηση. Η περίοδος χάριτος μπορεί να διαφέρει για διαφορετικά προϊόντα 

• παρέχει ένα υποσύστημα πρόωρης εξόφλησης δανείου, μερικής ή ολικής, με πλήρη 

ανάλυση του υπολοίπου του δανείου την ώρα της αίτησης, καθώς επίσης και με πλήρεις 

δυνατότητες προσομοίωσης των αντίστοιχων ποσών σε μελλοντική ημερομηνία. 
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• διαχειρίζεται πλήρη ή μερική αποπληρωμή των απαιτήσεων, ανά πάσα στιγμή, ανάλογα 

με το διαθέσιμο ποσό στον λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου 

• υποστηρίζει τη σύνδεση του δανείου με Direct Debit Mandates, προς αυτοματοποίηση 

της διαδικασίας πληρωμής 

• επιτρέπει διαφορετικούς τύπους αποπληρωμής εξόδων, όπως: 

- Παρακράτηση από το ποσό του δανείου 

- Κεφαλαιοποίηση και πληρωμή μαζί με τις δόσεις 

- Απαιτητά στο σύνολό τους με την πρώτη δόση 

• πραγματοποιεί τη λογιστική διαχείριση των ποσών εξόδων αυτόματα, ανάλογα με τις 

οδηγίες σχετικά με τον τύπο αποπληρωμής 

• ορίζει παραμετρικά τη διαχείριση του τόκου κατά τη διάρκεια περιόδου χάριτος 

πληρωμών, ως εξής: 

- Μη υπολογισμός τόκων 

- Τόκος απαιτητός περιοδικά 

- Τόκος απαιτητός στο σύνολό του για την περίοδο χάριτος, στη λήξη της περιόδου 

χάριτος 

- Κεφαλαιοποίηση τόκου στη λήξη της περιόδου χάριτος 

• υποστηρίζει σταθερά και κυμαινόμενα επιτόκια 

• υποστηρίζει πολλαπλές μεταπτώσεις επιτοκίου 

• υποστηρίζει ρύθμιση ενεργών δανείων 

2. Για δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου, η λύση πρέπει να εφαρμόζει αυτόματα τα νέα 

επιτόκια, ενώ η τιμή τους θα πρέπει να ενημερώνεται μία φορά, κεντρικά.  

3. Για δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου, με κάθε ανανέωση του επιτοκίου η λύση θα πρέπει 

αυτόματα να υπολογίζει το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής για κάθε δάνειο. 

4. Σε περίπτωση μερικής αποπληρωμής, η λύση αποπληρώνει τα ποσά με συγκεκριμένη 

προτεραιότητα, όπως παραμετρικά ορίζεται σε επίπεδο προϊόντος 

5. Σε περίπτωση μερικής πρόωρης εξόφλησης, η λύση πρέπει αυτόματα να επανυπολογίζει 

το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου, ανάλογα με το άληκτο κεφάλαιο μετά την 

εξόφληση. 

6. Η λύση πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ορισμού περιόδου χάριτος για αποπληρωμή σε 

επίπεδο προϊόντος ή/και δανείου. 

7. Το σύστημα πρέπει να αναλαμβάνει την αυτόματη δημιουργία των λογιστικών 

εγγραφών. Χειροκίνητες λογιστικές εγγραφές θα πρέπει να αποφεύγονται.  

8. Η πρόωρη εξόφληση μπορεί να υπόκειται σε έξοδα. Αυτό ορίζεται σε επίπεδο προϊόντος 

και μπορεί να ενημερωθεί/αλλάξει σε επίπεδο δανείου. 

9. Οι αιτήσεις πρόωρης εξόφλησης πρέπει να ακολουθούν εγκριτική διαδικασία. 

10. Η αποπληρωμή της εγκεκριμένης πρόωρης εξόφλησης πρέπει να χειρίζεται αυτόματα 

από το σύστημα στην κατάλληλη ημερομηνία. 

11. Σε περίπτωση μεταχρονολογημένης (backdated) συναλλαγής, το σύστημα θα πρέπει 

αυτόματα να επανυπολογίζει το κατάλληλο ποσό τόκων και αυτόματα να πραγματοποιεί 

τις διορθωτικές εγγραφές. 

12. Σε περίπτωση μη ή μερικής πληρωμής κατά την ημερομηνία της εκάστοτε δόσης, η λύση 

θα πρέπει να ελέγχει τον λογαριασμό εξυπηρέτησης ο οποίος θα τηρείται σε άλλο 

τραπεζικό σύστημα, για διαθέσιμο υπόλοιπο, όσο υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο στο 

δάνειο. 
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13. Οι οδηγίες μετάπτωσης επιτοκίου πρέπει να ορίζονται σε προϊοντικό επίπεδο και να 

μπορούν να αλλάξουν σε επίπεδο δανείου. 

14. Η μετάπτωση επιτοκίου πρέπει να λαμβάνει χώρα αυτόματα στις αντίστοιχες 

ημερομηνίες για κάθε δάνειο. 

15. Αυτόματος επανυπολογισμός του προγράμματος αποπληρωμής λαμβάνει χώρα για κάθε 

μετάπτωση επιτοκίου. 

16. Η διαδικασία ρύθμισης δανείου υπόκειται σε ροές έγκρισης, από την αίτηση έως την 

έγκριση και την εφαρμογή. 

17. Οι ροές έγκρισης για τη ρύθμιση δανείου είναι παραμετρικές και μπορούν να αλλάξουν 

ανά πάσα στιγμή κεντρικά, ανάλογα με την πολιτική του ΤΜΕΔΕ. 

18. Η λύση πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής αναφορών για δανειακό 

χαρτοφυλάκιο, βάσει πολλαπλών κριτηρίων. 

19. Ενδεικτικές αναφορές περιλαμβάνουν: 

- Συνολικό άληκτο, μη απαιτητό ποσό  

- Συνολικό απαιτητό ποσό  

- Συνολικό πληρωμένο ποσό 

- Συνολικό ποσό καθυστερημένων απαιτήσεων 

20. Για κάθε δάνειο πρέπει να είναι διαθέσιμες οι ιστορικές κινήσεις του λογαριασμού, 

άμεσα προσβάσιμες, και με προοδευτικό υπόλοιπο. 

21. Έκτακτες λογιστικές κινήσεις στο δάνειο (πχ διόρθωση τόκων) θα πρέπει να υπόκεινται 

σε έγκριση μέσω 4 eyes principle. 

22. Η λύση πρέπει περιοδικά να δημιουργεί σε εκτυπώσιμη μορφή κατάσταση λογαριασμού 

(account statement) και πρόγραμμα αποπληρωμής για κάθε δάνειο. 

 

Γ’ ΦΑΣΗ : Διαχείριση καθυστερήσεων μικροχρηματοδοτήσεων (Collections Management) 

 

1. Η λύση πρέπει να:  

• υποστηρίζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη στιγμή που ποσά απαιτήσεων 

μεταφέρονται σε καθυστέρηση, έως και την τελική διαγραφή του χρέους. 

• είναι εγγενώς ενοποιημένη με τη λύση Διαχείρισης Δανείων (Loans management). 

• επιτρέπει την κεντρική διαμόρφωση στρατηγικών είσπραξης (collection strategies), 

σύμφωνα με το δανειακό προϊόν, από τους επιχειρησιακούς χρήστες. 

• αποδίδει το κατάλληλο επίπεδο ρίσκου (risk level) στα δάνεια/πελάτες, σύμφωνα με την 

παραμετροποίηση. 

• επιτρέπει τον ορισμό απεριόριστων επιπέδων καθυστέρησης (delay segments). 

• εμφανίζει κάθε δάνειο ως ενεργό, ενήμερο, μη εξυπηρετούμενο, εξοφλημένο, 

καταγγελμένο, κα, σύμφωνα με την παραμετροποίηση. 

• παρέχει ιστορικό καθυστερήσεων (ageing delinquent history) για όλη τη διάρκεια ενός 

δανείου, σε επίπεδο δανείου. 

• αναλαμβάνει την αυτοματοποιημένη επικοινωνία με τους δανειολήπτες, στις 

κατάλληλες χρονικές στιγμές, μέσω διαφορετικών καναλιών (email, SMS, push 

notifications, etc), βάσει οδηγιών σε επίπεδο στρατηγικής. 

• υποστηρίζει την διαδικασία καταγγελίας ενός δανείου, υποκείμενη σε 4 eyes principle 

• υποστηρίζει τη μοντελοποίηση και παρακολούθηση ροών εργασίας νομικών ενεργειών 
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• υποστηρίζει την ανάθεση υποθέσεων σε εξωτερικούς νομικούς συνεργάτες 

• τηρεί ημερήσια στατιστικά για το χαρτοφυλάκιο καθυστερήσεων 

• υπολογίζει την απόδοση των χρηστών περιοδικά, βασισμένη στα στοιχεία του 

συστήματος 

• παρέχει λεπτομερείς αναφορές για το δανειακό χαρτοφυλάκιο, όπως: 

- Καθυστερημένα ποσά για διαφορετικά προϊόντα/επίπεδο καθυστέρησης. 

- Δανειακό χαρτοφυλάκιο ανά τύπο πελάτη, διακεκριμένο σε ενήμερο ποσό, 

καθυστερημένο ποσό, μη εξυπηρετούμενο ποσό. 

- Δανειακό χαρτοφυλάκιο ανά δανειακό προϊόν, διακεκριμένο σε ενήμερο ποσό, 

καθυστερημένο ποσό, μη εξυπηρετούμενο ποσό. 

- Εξέλιξη και τάση των ανεξόφλητων ποσών ανάμεσα στα επίπεδα καθυστέρησης, 

ανά στρατηγική είσπραξης, για ένα εύρος ημερομηνιών. 

- Ιστορική εξέλιξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, διακεκριμένο σε ενήμερο ποσό, 

καθυστερημένο ποσό, μη εξυπηρετούμενο ποσό. 

- Αναλυτική αναφορά και άθροισμα υποσχετικών πληρωμής ανά ημερομηνία για 

ένα εύρος ημερομηνιών. 

- Προγραμματισμένες νομικές ενέργειες ανά ημέρα. 

- Αναλυτική αναφορά του ανεξόφλητου ποσού για ένα συγκεκριμένο εύρος 

ημερομηνιών. 

2. Τα επίπεδα καθυστέρησης μπορεί να είναι διαφορετικά για διαφορετικές στρατηγικές 

είσπραξης. 

3. Οι κατάλληλες ενέργειες χρήστη θα πρέπει να ορίζονται σε επίπεδο στρατηγικής και η 

λύση θα πρέπει αυτόματα να δημιουργεί ενέργειες για κάθε χρήστη και κάθε δάνειο. 

4. Οι κατάλληλες επιστολές θα διαμορφώνονται σε επίπεδο στρατηγικής, ως πρότυπα 

(templates), και αυτόματα θα δημιουργούνται και θα αποστέλλονται στους παραλήπτες 

στις κατάλληλες χρονικές στιγμές. 

5. Οι παραλήπτες των επικοινωνιών μπορούν να είναι ο δανειολήπτης ή/και ο εγγυητής του 

δανείου. Αυτό ορίζεται παραμετρικά. 

6. Μια κεντρική λίστα ενεργειών δημιουργείται για κάθε χρήστη και ο χρήστης μπορεί να 

αλληλοεπιδρά με το σύστημα για: 

- ενημέρωσή του με όλη την απαραίτητη πληροφορία για τα ποσά του δανείου 

- ενημέρωση για όλες τις ενέργειες που έχουν ληφθεί έως τώρα 

- ενημέρωση για όλες τις επιστολές και επικοινωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί  

- καταχώρηση των δικών του ενεργειών για τη συγκεκριμένη υπόθεση 

7. Η λίστα ενεργειών θα περιέχει και πιθανές υποσχετικές πληρωμής ανά ημερομηνία. 

8. Οι υποσχετικές πληρωμής θα πρέπει να καταχωρούνται στο σύστημα. Η λύση θα 

παρακολουθεί την εκπλήρωσή τους ή όχι και θα ενημερώνει αντίστοιχα. 

9. Κατόπιν της καταγγελίας ενός δανείου, όλο το υπόλοιπο του δανείου καθίσταται 

απαιτητό. 

10. Για τα καταγγελμένα δάνεια, ο ημερήσιος τόκος συνεχίζει να υπολογίζεται, αλλά 

λογίζεται σε λογαριασμούς τάξεως. 

11. Ως μέρος των νομικών διαδικασιών, η λύση πρέπει να υποστηρίζει διαταγή και εκτέλεση 

έρευνας περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και την καταχώρηση των ευρημάτων. 

12. Ως μέρος των νομικών διαδικασιών, η λύση πρέπει να υποστηρίζει την καταχώρηση 

δημοπρασιών για κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία. 
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ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Με γνώμονα την ασφάλεια του συστήματος και κατά συνέπεια των δεδομένων και της 

λειτουργίας του  ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων θα πρέπει να διασφαλίζονται τα 

ακόλουθα.  

 

1. Η λύση πρέπει να: 

• διαθέτει ένα εκτεταμένο υποσύστημα ασφαλείας, οριζόντια ανάμεσα στις 

επιχειρησιακές λύσεις, προκειμένου να αναλαμβάνει την αυθεντικοποίηση και 

εξουσιοδότηση των χρηστών. 

• υποστηρίζει πολλαπλούς ταυτόχρονα ενεργούς χρήστες. 

• να υποστηρίζει τους ακόλουθους ελέγχους πρόσβασης: 

- Ανά ρόλο χρήστη 

- Ανά περιεχόμενο 

• επιτρέπει  πολλαπλά επίπεδα και προφίλ χρηστών, προς υποστήριξη πρόσβασης ανά 

ρόλο. 

• επιτρέπει απεριόριστα τη δημιουργία νέων χρηστών και ομάδων χρηστών. 

2. Διαγραφή χρηστών με καταγεγραμμένες ενέργειες στο σύστημα θα πρέπει να 

απαγορεύεται, για λόγους ακεραιότητας των δεδομένων. 

3. Τα δικαιώματα πρόσβασης στις ομάδες χρηστών θα πρέπει να: 

• ορίζονται παραμετρικά μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες/ομάδες χρηστών. 

• ορίζουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες οθόνες του συστήματος. 

• ορίζουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες ενέργειες των οθονών του συστήματος. 

4. Σε περίπτωση απουσίας δυνατότητας ολοκλήρωσης (integration) μέσω LDAP, η πολιτική 

κωδικών πρόσβασης θα πρέπει να είναι παραμετρική, στις ακόλουθες διαστάσεις: 

- Ελάχιστο μήκος κωδικού πρόσβασης. 

- Ελάχιστος αριθμός κεφαλαίων χαρακτήρων. 

- Ελάχιστος αριθμός πεζών χαρακτήρων. 

- Ελάχιστος αριθμός ψηφίων. 

- Ελάχιστος αριθμός ειδικών χαρακτήρων. 

5. Σε περίπτωση απουσίας δυνατότητας ολοκλήρωσης (integration) μέσω LDAP, το 

σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τα ακόλουθα: 

- Ορισμό ημερομηνίας λήξης κωδικού πρόσβασης. 

- Περιοδικότητα για αλλαγή κωδικού πρόσβασης. 

- Υποστήριξη ιστορικότητας κωδικών πρόσβασης. 

- Επιτρεπόμενο πλήθος αποτυχημένων προσπαθειών πρόσβασης πριν 

«κλειδωθεί» ο χρήστης 

6. Το σύστημα πρέπει να : 

• τηρεί ιστορικό επιτυχημένων και αποτυχημένων εισόδων χρήστη στο σύστημα 

• ζητάει από τον χρήστη νέο κωδικό, σε περίπτωση λήξης κωδικού πρόσβασης,  

• υποστηρίζει ενοποιημένο και λεπτομερές audit trail log, με τις ακόλουθες, κατ ελάχιστον, 

πληροφορίες: 

- Ημερομηνία συστήματος για την αλλαγή 

- Χρονοσφραγίδα για την αλλαγή 

- Κωδικό χρήστη 
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- Σταθμό εργασίας 

- Είδος αλλαγής (εισαγωγή/ενημέρωση/διαγραφή) 

- Είδος και αναγνωριστικό την οντότητας που άλλαξε (κωδικός αίτησης, κωδικός 

σύμβασης, id πελάτη, κ.λπ) 

- Δεδομένα πριν την αλλαγή 

- Δεδομένα μετά την αλλαγή 

7. Μόνο ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων έχει πρόσβαση απευθείας στη βάση 

δεδομένων. Οι κωδικοί χρήστη δεν αντιστοιχούν σε χρήστες της βάσης δεδομένων. 

 

ΛΟΙΠΕΣ – ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Η λύση πρέπει να: 

• υποστηρίζει εγκατάσταση στο cloud 

• εγκατασταθεί στο G-Cloud και να είναι συμβατή με αυτό 

• να υποστηρίζει αρθρωτή αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (n tier modular 

architecture) 

• να χρησιμοποιεί σύγχρονο, σχεσιακό και τυποποιημένο ΣΔΒΔ (RDBMS) 

• να είναι παραμετροποιήσιμη, και η ανάπτυξή της βασισμένη σε σύγχρονες πλατφόρμες 

ανάπτυξης 

• συνοδεύεται από ένα πλήρως τεκμηριωμένο σύνολο APIs, τα οποία θα επιτρέπουν την 

πρόσβαση στη λειτουργικότητα της λύσης από τρίτα συστήματα 

• περιλαμβάνει ένα επίπεδο ολοκλήρωσης  (integration layer) προς σύνδεση με τρίτα 

συστήματα 

• βασίζεται σε ήδη υπάρχον προϊόν, με επαρκή άμεσα διαθέσιμη λειτουργικότητα ώστε να 

υποστηρίξει σύντομη υλοποίηση 

2. Η αλληλεπίδραση των επιχειρησιακών χρηστών πρέπει να γίνεται μέσω web browser, 

χωρίς να υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης οποιουδήποτε λογισμικού στους σταθμούς 

εργασίας 

3. Είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση (integration) του συστήματος : 

•  με τα εσωτερικά συστήματα του ΤΜΕΔΕ για τη διαχείριση πληροφοριών του  πελάτη  

• με τα εσωτερικά συστήματα της Attica Bank, που θα αποτελεί το χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα με το οποίο θα συνεργαστεί η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions για την λειτουργία 

της 

• με το σύστημα Taxisnet για πιστοποίηση των τελικών χρηστών 

• μέσω LDAP για πιστοποίηση των επιχειρησιακών χρηστών 

• με το σύστημα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για άντληση πληροφοριών αξιολόγησης του πελάτη 

4. Επιπλέον, σε πρώτη φάση, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση (integration) με συστήματα 

της Τράπεζας Αττικής, τουλάχιστον για τις ακόλουθες ροές: 

• Εκταμίευση δανείου (εξερχόμενη πληροφορία) 

• Πληρωμές  δανείου (εισερχόμενη πληροφορία) 

• Ποσά δανείου (εισερχόμενη πληροφορία) 

• Ανεξόφλητο υπόλοιπο (εισερχόμενη πληροφορία) 

5. Οι μελλοντικές αναβαθμίσεις του συστήματος πρέπει να  

• διασφαλίζουν συμβατότητα με την προηγούμενη έκδοση (backwards compatible) 
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• υλοποιούνται και ελέγχονται πρώτα σε δοκιμαστικό περιβάλλον 

• είναι ανεξάρτητες από την παραμετροποίηση και τις προσαρμογές που έχουν γίνει ώστε 

να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ΤΜΕΔΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  

Η τεχνολογική αρχιτεκτονική της λύσης που προτείνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο, θα 

πρέπει να αποτυπώνεται με σαφήνεια στην προσφορά και να περιγράφεται αναλυτικά. Ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαστασιολογήσει και να παρουσιάσει τις τεχνολογικές 

απαιτήσεις κάθε επιμέρους συστατικού της τεχνολογικής υποδομής η οποία θα απαιτηθεί 

για τη λειτουργία της λύσης.  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

1. Οι εφαρμογές που θα προσφερθούν / αναπτυχθούν θα πρέπει να δημιουργούν μία 

υποδομή σχεδιασμένη και υλοποιημένη με  τρόπο ώστε  να είναι εφικτή, η εύκολη και 

γρήγορη διασύνδεση προτεινόμενου συστήματος και τρίτων συστημάτων, αξιοποιώντας 

API τεχνικές. 

2. Οι εφαρμογές που θα προσφερθούν/αναπτυχθούν θα πρέπει να υποστηρίζουν ευρέως 

διαδεδομένες βάσεις δεδομένων (ενδεικτικά, MySQL, MS SQL, Oracle κ.λπ). 

3. Οι εφαρμογές που θα προσφερθούν/αναπτυχθούν θα πρέπει να είναι πολυγλωσσικές by 

design και by default και να υποστηρίζουν 2 βασικές γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά τόσο 

για το περιβάλλον του χρήστη (UI) στις ιστοσελίδες των εφαρμογών όσο και για τα ίδια 

τα δεδομένα της βάσης. 

4. Η αρχιτεκτονική των εφαρμογών πρέπει να  διασφαλίζει την επεκτασιμότητα των 

υποσυστημάτων (horizontal scaling), χωρίς σημαντικές αλλαγές στη δομή και την 

αρχιτεκτονική τους και να καθίσταται ευκολότερη η συντήρησή τους (maintainability). 

 

Ειδικότερα, η αρχιτεκτονική των εφαρμογών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τρία βασικά 

επίπεδα (tier) σχεδίασης: 

 

i. Presentation tier (επίπεδο παρουσίασης) 

Πρόκειται για το «ανώτερο» επίπεδο της εφαρμογής που προσφέρει στον χρήστη τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσει με την εφαρμογή και να χρησιμοποιήσει όλες τις 

προσφερόμενες λειτουργίες της. 

Το front-end των διαδικτυακών εφαρμογών, θα πρέπει να ακολουθεί σύγχρονα σχεδιαστικά 

πρότυπα (Responsive Design), να είναι διαθέσιμο μέσω φυλλομετρητή ιστοσελίδων (Web 

Browser) χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση άλλης εφαρμογής στους υπολογιστές των 

τελικών χρηστών και να βασίζεται στις τεχνολογίες ανοικτού κώδικα. Η έκδοση που θα 

επιλεγεί θα πρέπει να είναι η πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση (stable version) κατά την 

υπογραφή της σύμβασης ή κάποια αντίστοιχη νεότερη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

εφόσον κριθεί ότι είναι συμβατή με τον κώδικα που θα έχει γραφτεί έως τότε, ενώ η 

λειτουργικότητα δε θα πρέπει να υπολείπεται σε δυνατότητες από την παραδοσιακή 

προσέγγιση.  

Η παρουσίαση της πληροφορίας και η διεπαφή χρήστη (Information Design / User Interface) 

πρέπει να γίνει με την προσέγγιση “πρώτα για κινητά” (mobile first design) και τη λογική της 

προοδευτικής βελτίωσης (Progressive/Regressive Enhancement), χρησιμοποιώντας 

εργαλεία/μεθόδους που να μιμούνται (emulate) λειτουργικότητα ή να καλύπτουν τα κενά 
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για παλαιότερους browsers ή συσκευές. Επίσης, πρέπει να ακολουθηθούν σύγχρονα 

πρότυπα σχεδίασης, έτσι ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να έχουν εύκολη πρόσβαση, 

κατανόηση και χρήση της εφαρμογής και των δυνατοτήτων  που αυτή προσφέρει.  

Η γραφιστική σχεδίαση πρέπει να είναι συνεπής, σαφής και παρόμοια σε όλη την έκταση της 

εφαρμογής χρησιμοποιώντας ευρέως κοινά, αποδεκτά και χρηστικά γραφιστικά στοιχεία με 

ταχεία απόκριση και διαθεσιμότητα. 

Η εφαρμογή πρέπει να παρέχει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης της εμπειρίας χρήστη (User 

Experience Satisfaction) και χρηστικότητας (Usability), τα οποία να πηγάζουν από τη 

σαφήνεια (clarity), την απόκριση (responsiveness), την αποτελεσματικότητα (effectiveness), 

την αποδοτικότητα (efficiency), την αποτροπή λαθών (error tolerant) και την ευκολία 

εκμάθησης (easy to learn).  

Ο Ανάδοχος πριν ξεκινήσει την ανάπτυξη, θα πρέπει να καταθέσει το User Interface των 

όψεων των εφαρμογών σε σχεδιαστικό εργαλείο AdobeXD ή ισοδύναμο. Η γραφιστική 

σχεδίαση πρέπει να είναι συνεπής, σαφής και παρόμοια σε όλη την έκταση της εφαρμογής 

χρησιμοποιώντας ευρέως κοινά, αποδεκτά και χρηστικά γραφιστικά στοιχεία με ταχεία 

απόκριση και διαθεσιμότητα. Η γραφιστική σχεδίαση θα εγκριθεί από το ΤΜΕΔΕ, πριν 

ξεκινήσει η ανάπτυξη των εφαρμογών. 

Τέλος, για τη διασφάλιση της χρηστικότητας και της δυνατότητας πρόσβασης της εφαρμογής 

και από άτομα με αναπηρία, το σύνολο της εφαρμογής πρέπει να συμμορφώνεται με τους 

κανόνες που περιγράφονται στο πρότυπο WCAG 2.1 επιπέδου ΑΑ. 

Όσον αφορά στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει 

μεταφόρτωση των mobile εφαρμογών στο AppStore και στο GooglePlay. 

 

ii. Application tier (κεντρικό επίπεδο εφαρμογής) 

Πρόκειται για τον πυρήνα των εφαρμογών, ο οποίος προσφέρει όλη την επιχειρησιακή 

λειτουργικότητα, Οντότητες (entities),  Λογικές Ροές (workflows), Ελέγχους (validations), 

αλλά και τις ανάλογες τεχνικές δυνατότητες επικοινωνίας με βάσεις δεδομένων, οι 

διασύνδεσης  με υπηρεσίες τρίτων (3rd partie services) κ.λπ. 

Θα πρέπει να υλοποιηθεί με χρήση κάποιου γνωστού open source server environment (π.χ. 

ΝodeJS, Deno, NextJSκτλ) και η έκδοση που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι η πιο πρόσφατη 

σταθερή έκδοση (stable version) κατά την υπογραφή της σύμβασης ή κάποια αντίστοιχη 

νεότερη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, εφόσον κριθεί ότι είναι συμβατή με τον κώδικα 

που θα έχει γραφτεί έως τότε.  

Η / Και το επίπεδο αυτό θα πρέπει να επιτρέπει  την οριζόντια επέκτασή του (horizontal 

scaling) για την αντιμετώπιση κλιμακούμενου φορτίου.  

 

iii. Data tier (επίπεδο δεδομένων) 

Πρόκειται για τον αποθηκευτικό χώρο για τα δεδομένα που χειρίζεται η εφαρμογή. Όλες οι 

βάσεις δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στη προτεινόμενη λύση, θα πρέπει να 

υποστηρίζονται από δημοφιλή και ευρέως χρησιμοποιούμενα Συστήματα Διαχείρισης 

Βάσεων Δεδομένων (Data Base Management Systems)   

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

• Η λύση που θα προσφέρει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη και υλοποιημένη 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η υψηλή της διαθεσιμότητά της 
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(highly available). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει μέτρα και ενέργειες που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στη φάση λειτουργίας του συστήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η 

προαναφερθείσα υψηλή διαθεσιμότητα. 

• Η λύση που θα προσφέρει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να υποστηρίζει μοντέλο απονομής  

δικαιωμάτων χρηστών, με βάση ρόλους και αρμοδιότητες (role based model / access control) 

ενώ η διαχείριση των ρόλων, ανάθεσης δραστηριοτήτων και χρηστών σε αυτούς θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμη μέσω του γραφικού περιβάλλοντος του διαχειριστή του συστήματος. 

• Η λύση που θα προσφέρει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες καταγραφής 

και παρακολούθησης ενεργειών (logging & monitoring).  Θα πρέπει να παρουσιαστούν οι 

δραστηριότητες που δύνανται να καταγραφούν από το σύστημα (log events) ενώ  θα πρέπει 

να είναι  δυνατή η εξαγωγή των στοιχείων αυτών σε αρχεία προκειμένου να γίνει η 

επεξεργασία τους από τρίτες πλατφόρμες.  

• Η λύση που θα προσφέρει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να υποστηρίζει καταγραφή ενεργειών σε 

επίπεδο εφαρμογής (application-level logging), με στόχο την ανίχνευση όλων των ενεργειών 

ενός χρήστη (action tracking).  

• Ο έλεγχος πρόσβασης (access control) θα πρέπει να πραγματοποιείται για κάθε αίτημα 

πρόσβασης (equest) και  όπου αυτό έχει νόημα, να υποστηρίζονται / υπάρχουν per-object 

ACLs/ACEs / scopes (ή όποια αντίστοιχη τεχνολογία / μέθοδος χρησιμοποιηθεί). 

• Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων χρηστών (groups) και να 

μπορούν να εφαρμοστούν πολιτικές ελέγχου πρόσβασης σε αυτές. Ο διαχειριστής θα μπορεί 

να κατατάσσει τους χρήστες σε περισσότερες από μία ομάδες εφόσον το επιθυμεί. 

• Ο χρόνος απόκρισης του συστήματος κατά την εισαγωγή κωδικών αναγνώρισης 

(credentials) θα πρέπει να είναι ο ίδιος ανεξαρτήτως αν η είσοδος στο σύστημα είναι 

επιτυχημένη ή όχι. Επίσης, ο χρόνος που θα περιμένει ο χρήστης για να ενημερωθεί εάν το 

«συνθηματικό» ήταν λάθος θα πρέπει να είναι ίδιος με τον χρόνο που θα περιμένει εάν το 

όνομα χρήστη δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων των χρηστών. Tο μήνυμα λάθους που θα 

λαμβάνει και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να είναι το ίδιο, ώστε να αποτρέπονται 

επιθέσεις τύπου enumeration. 

• Κατά την ανάπτυξη (deployment) της εφαρμογής θα πρέπει όλα τα μη κρυπτογραφημένα 

client requests να αναδρομολογούνται σε κλήσεις πάνω από κρυπτογραφημένα κανάλια 

(https). 

• Κατά την ανάπτυξη (deployment) της εφαρμογής θα πρέπει να ρυθμιστούν όλες οι 

απαραίτητες κεφαλίδες HTTP/HTTPS (headers) ασφάλειας, όπως αυτές ορίζονται από τις 

πολιτικές ορθής χρήσης (μέσω π.χ. του OWASP) για την ενίσχυση της ασφάλειας της 

πλατφόρμας. 

• Οι ρυθμίσεις των web/proxy/application servers για TLS θα πρέπει να περνούν τον έλεγχο 

ασφάλειας από τις τελευταίες εκδόσεις των εξής web clients: Firefox, Chrome, Chromium, 

Safari, MS Edge. 

• Θα πρέπει να υπάρχουν functional tests που να επιβεβαιώνουν ότι όλα τα προσφερόμενα 

requests, τα οποία φέρουν πληροφορία που έχει δώσει ο χρήστης δεν είναι τρωτά, 

τουλάχιστον, σε επιθέσεις τύπου XSS και CSRF. 

• Θα πρέπει να υπάρχουν functional tests που να επικυρώνουν ότι δεν υπάρχουν τρωτότητες 

σε επίπεδο file traversal, remotefile inclusion, remote execution, που σχετίζονται με 

ανέβασμα αρχείων, κλπ. 
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• Θα πρέπει να υπάρχουν functional tests που να επικυρώνουν ότι η εφαρμογή δεν είναι 

τρωτή σε επιθέσεις SQL/NoSQL/PHP κ.λπ injection. 

• Θα πρέπει να έχει τεκμηριωθεί  ο τρόπος με τον οποίον έχουν τηρηθεί όλες οι καλές 

πρακτικές για τη διαχείριση sessions με βάση το web framework που θα χρησιμοποιηθεί 

(εφόσον χρησιμοποιηθούν sessions). Αντίστοιχα θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση για όποια 

εναλλακτική χρησιμοποιηθεί έναντι των sessions (λ.χ. tokens). 

• Για κάθε φόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη αυθεντικοποιημένους χρήστες θα 

πρέπει να υπάρχει προστασία από brute-force ή/και enumeration attacks.  

• Σε περίπτωση ύπαρξης login μηχανισμού από το ίδιο το σύστημα θα πρέπει να υπάρχει 

μηχανισμός παρακολούθησης εσφαλμένων logins και να υπάρχει μέθοδος προστασίας όταν  

ξεπεραστεί κάποιο κατώφλι. 

• Σε περίπτωση ύπαρξης login μηχανισμού από το ίδιο το σύστημα, θα πρέπει να υπάρχει 

υποστήριξη MFA (Multi Factor Authentication) εφόσον ο χρήστης το επιλέξει. 

• Στο API θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κλειδιά (API-keys) μικρής χρονικής διάρκειας τα 

οποία θα πρέπει να ανανεώνονται σε χρονικά διαστήματα που θα μπορούν να επιλεχθούν 

από τον διαχειριστή της εφαρμογής. Η αρχική αυθεντικοποίηση ενός χρήστη για τη χορήγηση 

ενός API-key  θα πρέπει να πραγματοποιείται με salted κωδικούς που υποστηρίζουν 

τουλάχιστον χρονική καθυστέρηση κατά τον υπολογισμό τους, τόσο εφόσον υπάρχει ο 

χρήστης όσο και εάν δεν υπάρχει ο χρήστης στο σύστημα. 

• Στο επίπεδο του API θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα throttling μηχανισμού ανά χρήστη, 

ρυθμιζόμενου από τον διαχειριστή, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το εύρος των κλήσεων από 

κάποια τρίτη εφαρμογή. 

• Η επικοινωνία της εφαρμογής με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα θα πρέπει να είναι 

κρυπτογραφημένη με χρήση των τελευταίων καλών πρακτικών. 

Επιπλέον, ο ανάδοχος στην ανάλυση των απαιτήσεων και των χαρακτηριστικών της 

αναγκαίας υποδομής για τη φιλοξενία της εφαρμογής θα συμπεριλάβει όλες τις αναγκαίες 

απαιτήσεις ασφάλειας για τη διασύνδεση της εφαρμογής με τρίτες εφαρμογές. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Δεδομένου ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα θα φιλοξενούνται και δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα οριζόμενα στον κανονισμό EU General Data 

Protection Regulation (GDPR), που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του 2016, 

και έχει τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 2018. Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψιν 

του τον εφαρμοστικό Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ν. 

4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει. 

• Τις σύγχρονες εξελίξεις στις Τ.Π.Ε. 

• Τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) στο χώρο της ασφάλειας στις Τ.Π.Ε. 

• Τα κατά περίπτωση απαραίτητα προϊόντα ασφάλειας υλικού και λογισμικού 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει αυστηρά τις διατάξεις 

του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δικαιωμάτων Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α 50/1997) περί 
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προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 

τροποποιήθηκε με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR. Ο Ανάδοχος κατά το 

σχεδιασμό και υλοποίηση των εφαρμογών θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλες τις έννοιες 

της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ήδη από το σχεδιασμό (data protection 

by design ή privacy by design) και εξ ορισμού (data protection by default ή privacy by default). 

Οι εν λόγω αρχές αποτελούν τεχνολογικά μέτρα προστασίας τα οποία οφείλει να λαμβάνει ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας προληπτικά προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της 

ιδιωτικής ζωής. Στο πλαίσιο της προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να 

αναφέρουν τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που θα λάβουν κατά τον σχεδιασμό των 

εφαρμογών. 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο πηγαίος κώδικας για το σύνολο του λογισμικού όπου θα προσφερθεί ή / και θα αναπτυχθεί 

στο πλαίσιο της λύσης που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, θα πρέπει 

να κατατεθεί από τον ανάδοχο προς φύλαξη (custody) σε συμβολαιογράφο, μαζί με την 

πλήρη και αναλυτική τεχνική και λειτουργική τεκμηρίωση του. Η τεκμηρίωση θα αφορά σε 

κάθε επιμέρους συστατικό του συστήματος (οθόνες χρηστών, σχήμα των βάσεων 

δεδομένων, χαρακτηριστικά των δεδομένων (data attributes), ροές διαδικασιών (workflows), 

API’s κ.λπ) με καταγραφή των «εργαλείων» που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη κάθε 

μέρους της λύσης. Το υλικό αυτό θα πρέπει να επικαιροποιείται, σε κάθε περίπτωση που 

επέρχονται ουσιαστικές μεταβολές τεχνικού ή/και λειτουργικού χαρακτήρα στο σύστημα. 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σε διάφορα σημεία της παρούσας έχουν επισημανθεί απαιτήσεις οι οποίες θα πρέπει να 

ικανοποιούνται χωρίς να πρέπει να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας του Συστήματος. Η φιλοσοφία 

με την οποία θα ολοκληρωθούν τα επιμέρους υποσυστήματα θα πρέπει να είναι data-driven 

στο μέτρο του τεχνικά δυνατού. 

Στον κατάλογο που ακολουθεί αναφέρουμε συγκεντρωτικά τα στοιχεία του συστήματος που 

η διαχείρισή τους (προσθήκη / διαγραφή / τροποποίηση κλπ.) θα πρέπει να γίνεται μέσω του 

Συστήματος χωρίς να πρέπει να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας: 

• Ρόλοι και σχετικά δικαιώματα σε λειτουργίες, διαδικασίες και δεδομένα 

• Συστήματα ονοματολογίας 

• Πρότυπα έγγραφα 

• Οι διαδικασίες (workflows) και συσχέτισή τους με πρότυπα έγγραφα 

• Το πλήθος, η δομή και το περιεχόμενο των αναφορών 

• Τα μηνύματα προς τους χρήστες 

• Ο τρόπος ενημέρωσης των πιστοποιημένων χρηστών 

• Το περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πύλης 

Αναφορικά με τους τρόπους ενημέρωσης των χρηστών, οι βέλτιστοι τρόποι θα 

οριστικοποιηθούν με την μελέτη εφαρμογής και θα περιλαμβάνουν κάποιες ή και όλες από 

τις ακόλουθες προσεγγίσεις: 

• Ενημέρωση μέσω email 

• Ενημέρωση μέσω pop-up κατά την είσοδο στο σύστημα 

• Ενημέρωση (της μορφής push notification) μέσω του web browser και της εφαρμογής για 

κινητές συσκευές.  
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Θα πρέπει να υλοποιηθούν δυναμικές διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα: 

• Διασύνδεση με τα συστήματα της Τράπεζας Αττικής.  

• Διασύνδεση με τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα του ΤΜΕΔΕ  

• Διασύνδεση με το Taxisnet για αυθεντικοποίηση χρηστών  

• Διασύνδεση με τα συστήματα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για άντληση πληροφοριών του πελάτη. 

• Τυχόν άλλες διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα που θα προκύψουν στη φάση της 

λεπτομερούς ανάλυσης απαιτήσεων. 

 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Το Σύστημα θα βασίζεται σε αποδεδειγμένα ώριμες και δοκιμασμένες πλατφόρμες 

συστημάτων και θα διασφαλίζει ομοιομορφία ώστε να διευκολύνεται η υποστήριξη και 

συντήρησή του. Η προτεινόμενη πράξη κάνει χρήση των ανοιχτών προτύπων έχοντας υπόψη 

τις αυξημένες ανάγκες για ευκολότερη και αποδοτικότερη επικοινωνία μεταξύ των 

συστημάτων  αλλά και των συστημάτων και των ανθρώπων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει ανοιχτά πρότυπα στα παρακάτω 

τουλάχιστον αναφερόμενα επίπεδα: 

• Στο επίπεδο της τεκμηρίωσης εφαρμογών και μοντελοποίησης δεδομένων, 

• Στην επικοινωνία, τη διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση με τρίτα συστήματα, 

• Στο επίπεδο των μεταδεδομένων, 

• Στο επίπεδο της προσβασιμότητας (W3C), 

Η υιοθέτηση ανοικτών προτύπων θα συμβάλλει στην επίτευξη της τεχνικής 

διαλειτουργικότητας όπως αυτή επιβάλλεται και καθορίζεται από το πλαίσιο 

διαλειτουργικότητας e-GIF.  

Ο υποψήφιος καλείται να περιγράψει στην προσφορά του ποια ανοιχτά πρότυπα θα 

αξιοποιήσει και για ποιο σκοπό. 

 

ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Το σύστημα θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες μέσα από διαφορετικά κανάλια, όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

• Ιστοσελίδες σε web browser 

• Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλοντας ειδοποιήσεις σε εγγεγραμμένους 

χρήστες, σε σημαντικά ορόσημα (milestones). 

• RSS feeds παρέχοντας τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσα από τη συγκεκριμένη τεχνολογία 

ή αντίστοιχη άλλη αντίστοιχη. Τα μηνύματα θα δημιουργούνται αυτόματα από επιλεγμένες 

περιοχές, με κριτήρια που θα ορίζονται από τους διαχειριστές. 

• Διαφορετικές πλατφόρμες παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης (access) σε επιλεγμένες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες από κινητές πλατφόρμες (π.χ. tablet devices, iOS και Android, 

Smartphones κ.λπ). 

 

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να πληροί τις αρχές Responsive Web Design δηλαδή οι 

ιστοσελίδες διαμορφώνονται ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης στην οποία εμφανίζονται. 

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η σωστή εμφάνιση του περιεχομένου τουλάχιστον στους εξής 

browsers: 

• IE 8.0 + 
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• IE 9.0 + 

• IE 10.0+ 

• IE 11.0+ 

• Microsoft EDGE 20.0-25.0+ 

• FIREFOX 3.0 + 

• SAFARI 4.0 + 

• CHROME 1.0 + OPERA 10.0 + 

Το «+» αναφέρεται την τελευταία stable έκδοση (release) του browser που έχει διατεθεί στην 

αγορά. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Κατά την ανάπτυξη του συστήματος θα ακολουθηθούν τα τελευταία πρότυπα σχεδιασμού  

ιστοσελίδων. Οι σελίδες πρέπει να λειτουργούν σωστά στους κυριότερους browsers (Internet 

Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera). Ακόμη το σύστημα θα πρέπει να παρέχει και 

λειτουργία σε mobile environment. 

Η διαδικτυακή πύλη και τα υποσυστήματά της θα πρέπει να βασίζονται στις οδηγίες 

προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines 

(WAI/WCAG) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας. 

Ενδεικτικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στο 

περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Πύλης, θα πρέπει να καλύπτεται η συμμόρφωση με τις 

ελέγξιμες οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (Web Content 

Accessibility Guidelines), έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης «AA» (WCAG 2.0 ή νεότερο). 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι «Κανόνες και Πρότυπα για Διαδικτυακούς 

Τόπους του Δημόσιου Τομέα» καθώς και το «Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών» όπως περιγράφονται στο Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 


