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1. ΣΓΥΚΖΗΕ ΓΗΘΓΕ 
Η πανμφζα μειέηε αθμνά ζηεκ πανμπή οπενεζηχκ ζοκηήνεζεξ ηεξ εγθαηάζηαζεξ ημο δογηζηενίμο 

ημο ΥΤΣΑ Φφιήξ θαη ηεξ ακαβάζμηζεξ ηεξ εθανμμγήξ ιμγηζμηθμφ δηαπείνηζεξ πνςημγεκχκ 

δεδμμέκςκ δογηζηενίςκ 

ογθεθνημέκα αθμνά ζηεκ ζοκηήνεζε θαη οπμζηήνηλε ζηα ελεξ:  δηαπείνηζεξ α) οκηήνεζε 

πιενμθμνηαθμφ ζοζηήμαημξ ΥΤΣΑ, β Τπενεζίεξ απμθαηάζηαζεξ βιαβχκ & ζοκηήνεζεξ δηαηάλεςκ 

ειέγπμο πφιεξ εηζυδμο ΥΤΣΑ Φοιήξ  θαη γ) οπενεζίεξ ακαβάζμηζεξ εθανμμγήξ ιμγηζμηθμφ 

δηαπείνηζεξ πνςημγεκχκ δεδμμέκςκ δογηζηενίςκ. 

Καηυπηκ ηςκ ακςηένς ημ Αοημηειέξ Σμήμα Γοζφκεξ Πνμέδνμο ζοκέηαλε ηεκ οπ’ανηζμ 5/2021 

μειέηε, ζφμθςκα με ηεκ μπμία θαζμνίδμκηαη μη πνμδηαγναθέξ ηςκ οπενεζηχκ ζοκηήνεζεξ 

εγθαηάζηαζεξ δογηζηενίμο ΥΤΣΑ Φοιήξ θαη ακαβάζμηζεξ εθανμμγήξ ιμγηζμηθμφ επελενγαζίαξ 

δογίζεςκ 

Οη παναπάκς οπενεζίεξ ζοκηήνεζεξ, ζοκηήνεζεξ εγθαηάζηαζεξ δογηζηενίμο ΥΤΣΑ Φοιήξ θαη 

ακαβάζμηζεξ εθανμμγήξ ιμγηζμηθμφ επελενγαζίαξ δογίζεςκ  με ζοκμιηθή πνμζοπμιμγηδυμεκε 

δαπάκε ελήκηα εθηά  πηιηάδεξ θαη εκκηαθυζηα εβδμμήκηα έκα  Γονχ θαη μγδυκηα 

ηέζζενα ιεπηά (67.971,84€) ζα βανφκμοκ: 

ημ πμζυ ηςκ 17.791,52 € ζα βανφκεη ημκ ΚΑ 02.10.00.6266.08 ημο πνμτπμιμγηζμμφ μηθμκμμηθμφ 

έημοξ 2021 

ημ πμζυ ηςκ 6.197,52 € ζα βανφκεη ημκ ΚΑ 02.10.00.6266.08 ημο πνμτπμιμγηζμμφ μηθμκμμηθμφ 

έημοξ 2022 

ημ πμζυ ηςκ 16.194,4 € ζα βανφκεη ημκ ΚΑ 02.10.00.6265.04 ημο πνμτπμιμγηζμμφ μηθμκμμηθμφ 

έημοξ 2021 

ημ πμζυ ηςκ 3.794,4 € ζα βανφκεη ημκ ΚΑ 02.10.00.6265.04  ημο πνμτπμιμγηζμμφ μηθμκμμηθμφ 

έημοξ 2022 

 

 

   
ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΖΔΖΗΟ ΔΖΑΒΑΘΙΖΔΖΗΟ 

ΤΚΔΓΙΟ 

ΚΟΙΟΤ ΑΣΣΖΗΕ 

ΓΔΡΑ: Άκηενζεκ 6 θαη Μςναΐηε 90, 115 

25 Αζήκα 

Αοημηειέξ Σμήμα Γοζφκεξ Πνμέδνμο 

ηει.: 213 214 8 314, Fax: 210 6749178 

Υπενεσίεξ:  σοκτήνεσεξ εγθατάστασεξ 

δογηστενίμο ΦΥΤΑ Φοιήξ θαη ακαβάζμησεξ 

ευανμμγήξ ιμγησμηθμύ επελενγασίαξ 

δογίσεωκ. 

 Α.Ι. 5/2021/Αοημηειέξ Σμήμα Γοζφκεξ 

Πνμέδνμο 

ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΙΟ με Φ.Π.Α.: 
67.971,84 €  
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ημ πμζυ ηςκ 23.994€ ζα βανφκεη ημκ ακηίζημηπμ ημκ ΚΑ 02.10.00.6142.06 ημο πνμτπμιμγηζμμφ 

μηθμκμμηθμφ έημοξ 2021 

 

 Αζήκα …………… 

 Οη ζοκηάλαξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηαναιηχηαξ Υνήζημξ 

ΣΓ Ηιεθηνμκηθυξ Μεπακηθυξ 
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2. ΣΓΥΚΖΗΕ ΠΓΡΖΓΡΑΦΕ ΗΑΖ ΣΓΥΚΖΗΓ ΠΡΟΔΖΑΓΡΑΦΓ 

 
2.1 ΠΓΡΖΓΡΑΦΕ ΤΠΕΡΓΖΩΚ 

Η Πανμφζα μειέηε αθμνά ζηεκ πανμπή ηςκ θάηςζη Τπενεζίεξ: 

1. οκηήνεζε πιενμθμνηαθμφ ζοζηήμαημξ ΥΤΣΑ,  

2. Τπενεζίεξ απμθαηάζηαζεξ βιαβχκ & ζοκηήνεζεξ δηαηάλεςκ ειέγπμο πφιεξ 

εηζυδμο ΥΤΣΑ Φοιήξ,  

3. Τπενεζίεξ ακαβάζμηζεξ εθανμμγήξ ιμγηζμηθμφ δηαπείνηζεξ πνςημγεκχκ 

δεδμμέκςκ δογηζηενίςκ. 

ηεκ ζοκέπεηα ακαιφμκηαη μη ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηςκ ακςηένς Τπενεζηχκ. 

2.1.1  οκηήνεζε πιενμθμνηαθμφ ζοζηήμαημξ ΥΤΣΑ 

 2.1.1.1 Τθηζηάμεκε Καηάζηαζε 

 ημ πιενμθμνηαθυ ζφζηεμα ημο δογηζηενίμο ΥΤΣΑ Φοιήξ απμηειεηηαη απμ   

Α/Α ΤΣΕΙΑ ΥΑΡΑΗΣΕΡΖΣΖΗΑ 

1 Κεκηνηθυξ ελοπενεηεηήξ 

(server) 

HP ProLiant DL140 G3 με εγθαηεζηεμέκμ 

ιεηημονγηθυ ζφζηεμα Microsoft windows 2003 

2 ζοζημηπία οπμιμγηζηχκ 

(cluster)  

Απμηειείηαη απυ 2 υμμημοξ server  

 2 x HP ProLiant DL140 G3 

ζοκδεδεμέκμοξ με ηεπκμιμγία cluster θαη είκαη μ 

θεκηνηθυξ δηαπεηνηζηήξ ηεξ βάζεξ δεδμμέκςκ ηεξ 

εγθαηάζηαζεξ (Microsoft sql 2005) 

            
ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΖΔΖΗΟ ΔΖΑΒΑΘΙΖΔΖΗΟ 

ΤΚΔΓΙΟ 

ΚΟΙΟΤ ΑΣΣΖΗΕ 

ΓΔΡΑ: Άκηενζεκ 6 θαη Μςναΐηε 90, 

115 25 Αζήκα 

Αοημηειέξ Σμήμα Γοζφκεξ Πνμέδνμο 

ηει.: 213 214 8 314, Fax: 210 

6749178 

Υπενεσίεξ:  σοκτήνεσεξ εγθατάστασεξ 

δογηστενίμο ΦΥΤΑ Φοιήξ θαη 

ακαβάζμησεξ ευανμμγήξ ιμγησμηθμύ 

επελενγασίαξ δογίσεωκ. 
Α.Ι. 5/2021/Αοημηειέξ Σμήμα Γοζφκεξ 

Πνμέδνμο 

ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΙΟ με Φ.Π.Α.: 

67.971,84 € 
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3 Κεκηνηθυξ Τπμιμγηζηήξ 

ειέγπμο ημο θιεηζημφ 

θοθιχμαημξ ηειευναζεξ  

(cctv) 

φζηεμα ειέγπμο θαμενχκ επμπηείαξ ηεξ 

εγθαηάζηαζεξ  

5 Δνμμμιμγεηέξ (routers) οζθεοέξ δηαζφκδεζεξ εζςηενηθμφ δηθηφμο με 

δηαδίθηομ 

6  20 ειεθηνμκηθμφξ 

οπμιμγηζηέξ δηαθυνςκ ηφπςκ 

δηαθυνςκ ηφπςκ 

7 Κεκηνηθή ζοζθεοή 

απμζήθεοζεξ δεδμμέκςκ  

 

Γθανμμγέξ ιμγηζμηθμφ 

 *Γθανμμγή δφγηζεξ εηζενπυμεκςκ απμννημμάηςκ ζημ ΥΤΣΑ Φοιήξ  

 *Γθανμμγή δφγηζεξ εηζενπυμεκςκ αδνακχκ ζημ ΥΤΣΑ Φοιήξ  

*γηα ηηξ εθανμμγέξ ιμγηζμηθμφ δογίζεςκ δεκ οπάνπεη ζομβυιαημ ζοκηήνεζεξ με 

ηεκ θαηαζθεοάζηνηα εηαηνία 

Ανπηθέξ ενγαζίεξ παναμεηνμπμίεζεξ 

Γπεηδή μη παναπάκς θεκηνηθμί οπμιμγηζηέξ είκαη ανθεηά παιαημί θαη δεκ πανέπεηαη 

οπμζηήνηλε απυ ηεκ θαηαζθεοάζηνηα εηαηνία μφηε ακηαιιαθηηθά θαη δεφηενμκ  επεηδή ημ 

ιεηημονγηθυ ζφζηεμα ηςκ παναπάκς θεκηνηθχκ οπμιμγηζηχκ είκαη windows 2003 

SERVER ιεηημονγηθυ ημ μπμίμ δεκ οπμζηενίδεηαη πιέμκ απυ ηεκ θαηαζθεοάζηνηα εηαηνία μ 

ΓΔΝΑ έπεη πνμμεζεοηεί 2 κέμοξ θεκηνηθμφξ οπμιμγηζηέξ DELL  PowerEdge R540 

ζφγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ ζημοξ μπμίμοξ μ Ακάδμπυξ ζα πνέπεη κα  πνμπςνήζεη  ζηηξ ελήξ 

εκένγεηεξ 

 Γγθαηάζηαζε bare metal Ηypervisor ζημοξ  θοζηθμφ δηαθμμηζηέξ. 

 Γγθαηάζηαζε Microsoft Windows 2016 Server ςξ εηθμκηθή μεπακή (4)  

 Γίζμδμξ ζημ Windows Domain, θαη εγθαηάζηαζε ημο νυιμο Domain Controller. 

 Μεηαθμνά ηςκ FMSO νυιςκ ημο domain ζημκ server απυ ημκ οπάνπςκ 

εγθαηεζηεμέκμ. 

 Γγθαηάζηαζε κέαξ έθδμζεξ ιμγηζμηθμφ ειέγπμο βάζεςκ δεδμμέκςκ Microsoft sql 

express se 2 εηθμκηθά μεπακήμαηα  

 Γγθαηάζηαζε εθ κέμο ηςκ 2 εθανμμγχκ δογίζεςκ ζημοξ κέμοξ server 
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 Παναμεηνμπμίεζε εθανμμγχκ ιμγηζμηθμφ ζφμθςκα με ηεκ οπάνπμοζα θαηάζηαζε. 

Καη παναμεηνμπμίεζε εθανμμγήξ δφγηζεξ γηα μνζή ιεηημονγία με ηηξ ειεθηνμκηθέξ 

δηαηάλεηξ 

 

2.1.2     Σεπκηθή Πενηγναθή Τπενεζηχκ Σεπκηθήξ Τπμζηήνηλεξ  

πιενμθμνηαθμφ ζοζηήμαημξ ΥΤΣΑ ΦΤΘΕ  

ΙΓΣΑ ηηξ ανπηθέξ  εγθαηάζηαζεξ  

Ο Ακάδμπμξ ζα πανέπεη γηα δηάζηεμα εκυξ (1) έημοξ Τπενεζίεξ Σεπκηθήξ 

Τπμζηήνηλεξ ζημκ θάηςζη ελμπιηζμυ: 

 

Α/Α ΤΣΕΙΑ ΥΑΡΑΗΣΕΡΖΣΖΗΑ 

1 Κεκηνηθυξ 

ελοπενεηεηήξ 

(server) 

(2) PowerEdge R540 με 

εγθαηεζηεμέκμ ιεηημονγηθυ ζφζηεμα 

vmware esxi  

2  

Γηθμκηθμί 

ελοπενεηεηέξ 

(serverξ) 

Απμηειείηαη απυ 2 υμμημοξ server  

 4 x Windows 2016 server  

Kai o θεκηνηθυξ δηαπεηνηζηήξ ηεξ 

βάζεξ δεδμμέκςκ ηεξ εγθαηάζηαζεξ 

(Microsoft sql ) 

5 Δνμμμιμγεηέξ 

(routers) 

οζθεοέξ δηαζφκδεζεξ εζςηενηθμφ 

δηθηφμο με δηαδίθηομ 

6  15 ειεθηνμκηθμφξ 

οπμιμγηζηέξ 

δογηζηενίμο 

δηαθυνςκ ηφπςκ 

 

ηυπμξ ηςκ εκ ιυγς Τπενεζηχκ Σεπκηθήξ Τπμζηήνηλεξ είκαη ε ελαζθάιηζε ηεξ 

απνυζθμπηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ ελοπενεηεηχκ (servers) θαη ημο δηθηφμο πμο είκαη 

εγθαηεζηεμέκα ζημ data room ημο ΥΤΣΑ θαη ζογθεθνημέκα: 

 Η απμθαηάζηαζε πνμβιεμάηςκ ή βιαβχκ ημο οιηθμφ θαη ημο εγθαηεζηεμέκμο 

ζοζηήμαημξ ιμγηζμηθμφ ζε θάζε server ή ζημ δίθηομ ημ πμιφ εκηυξ 24 ςνχκ απυ 

ηεκ εκεμένςζε ημο ακαδυπμο. 



 

Σελίδα 7 από 37 

 

 Τπμβμήζεζε ζηε δηαπείνηζε ζοζηεμάηςκ. 

Α. Απμθαηάζηαζε μμαιήξ ιεηημονγίαξ μεηά απυ αζημπία οιηθμφ (ελαηνμομέκμο ημο 

θιενμφ δίζθμο) 

1. Έιεγπμξ θαη πνμζδημνηζμυξ βιάβεξ. 

2. Ακηηθαηάζηαζε εθυζμκ απαηηείηαη πνμβιεμαηηθμφ ελανηήμαημξ οιηθμφ (Η 

πνμμήζεηα πνμβιεμαηηθμφ οιηθμφ ζα γίκεηαη απυ ημκ ΓΔΝΑ θαη ε εγθαηάζηαζε ζα 

πναγμαημπμηείηαη απυ ημκ ακάδμπμ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ) 

3. Γπακεγθαηάζηαζε εθυζμκ απαηηείηαη ημο ιμγηζμηθμφ πμο νοζμίδεη ηεκ ιεηημονγία 

ημο ελανηήμαημξ πμο ακηηθαζίζηαηαη(π.π. ζπεηηθυξ driver). 

4. Ρφζμηζε εθυζμκ απαηηείηαη ηςκ ζπεηηθχκ παναμέηνςκ οιηθμφ θαη ιμγηζμηθμφ πμο 

επενεάδμκηαη απυ ηεκ εγθαηάζηαζε ημο ελανηήμαημξ πμο ακηηθαζίζηαηαη (π.π. πανάμεηνμη 

γηα δηθηοαθέξ οπενεζίεξ). 

Β. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΜΑΛΗ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΓΣΑ ΑΠΟ ΑΣΟΥΙΑ 

ΚΛΗΡΟΤ ΔΙΚΟΤ. 

5. Έιεγπμξ θαη πνμζδημνηζμυξ βιάβεξ. 

6.         Ακηηθαηάζηαζε εθυζμκ απαηηείηαη πνμβιεμαηηθμφ ζθιενμφ δίζθμο.( Η 

πνμμήζεηα πνμβιεμαηηθμφ ζθιενμφ δίζθμο ζα γίκεηαη απυ ημκ ΓΔΝΑ θαη ε εγθαηάζηαζε 

ζα πναγμαημπμηείηαη απυ ημκ ακάδμπμ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ) 

7. Γπακεγθαηάζηαζε υιμο ημο ζοζηεμηθμφ ιμγηζμηθμφ εθυζμκ απαηηείηαη. 

8. Ρφζμηζε παναμέηνςκ θαη επακαθμνά ιεηημονγίαξ υπςξ ήηακ πνηκ ηεκ 

επακεγθαηάζηαζε θαη εθυζμκ είκαη δοκαηυκ επακαθμνά δεδμμέκςκ απυ back-up ή ημκ 

πνμεγμφμεκμ ζθιενυ δίζθμ 

 

Γ. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΔΤΛΓΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΤΣΗΜΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

1. ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

1.1. Ρφζμηζε παναμέηνςκ. 

1.2. Δηαδηθαζία recovery θαη υηη εκένγεηεξ είκαη δοκαηέξ γηα απμθαηάζηαζε 

ιεηημονγίαξ. 

1.3. Γπακεγθαηάζηαζε εθυζμκ απαηηείηαη με νφζμηζε παναμέηνςκ. 

2. DBMS-server 

2.1. Ρφζμηζε παναμέηνςκ. 
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Δ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΙΩΝ 

ε πενίπηςζε πμο οπάνλεη πνυβιεμα ζε εγθαηεζηεμέκμ ιμγηζμηθυ ελαηηίαξ ημφ, 

γίκεηαη : 

1. Γθθαζάνηζε ημο ημφ 

2. Όηη νοζμίζεηξ πνεηαζζμφκ ζε επημένμοξ πνμγνάμμαηα ή υιμ ημ ζοζηεμηθυ 

ιμγηζμηθυ γηα απμθαηάζηαζε μμαιήξ ιεηημονγίαξ. 

3. Γάκ είκαη απαναίηεημ, επακεγθαηάζηαζε μένμοξ ή υιμο ημο ιμγηζμηθμφ θαη νφζμηζε 

παναμέηνςκ θαη επακαθμνά ιεηημονγίαξ υπςξ ήηακ πνηκ ηεκ επακεγθαηάζηαζε πνηκ 

πανμοζηαζζεί πνυβιεμα 

Ο Ακάδμπμξ θαηαβάιεη θάζε δοκαηή πνμζπάζεηα γηα ηεκ 

απμθαηάζηαζε/επακαθμνά ανπείςκ δεδμμέκςκ. 

 

Γ. ΓΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΤΣΗΜΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

1. Γπηθαηνμπμίεζε ζοζηεμηθμφ ιμγηζμηθμφ γίκεηαη με ηεκ ζφμθςκε γκχμε  ηςκ 

οπαιιήιςκ ημο γναθείμο πιενμθμνηθήξ  θαη πενηιαμβάκεη εγθαηάζηαζε service packs θαη 

patches. Ο ακάδμπμξ εκεμενχκεη εγγνάθςξ εθυζμκ δεηεζεί απυ ημοξ οπαιιήιμοξ  ημο 

γναθείμο πιενμθμνηθήξ γηα ηα service packs θαη patches ακά δίμεκμ, με ελαίνεζε 

έθηαθηεξ ακάγθεξ πμο αθμνά ηεκ αζθάιεηα ηςκ ζοζηεμάηςκ θαη πνεηάδεηαη άμεζεξ 

εκένγεηεξ. 

2. Γγθαηάζηαζε βειηηςμέκςκ εθδυζεςκ ζοζηεμηθμφ ιμγηζμηθμφ ζηηξ εκενγέξ 

ζοζθεοέξ δηθηφμο ζε ζοκεκκυεζε θαη με ζφμθςκε γκχμε ηςκ οπαιιήιςκ ημο γναθείμο 

πιενμθμνηθήξ εθυζμκ αοηυ βειηηχκεη  

 

 

Σ. ΔΙΑΥΓΙΡΙΗ 

1. Ονηζμυξ πνεζηχκ θαη δηθαηςμάηςκ ζηα resources ημο server θαη ηεκ έκηαλή ημο 

ζε δίθηοα θαη ιμγηθέξ μκηυηεηεξ(domain) γηα ζογθεθνημέκεξ ενγαζίεξ ζε ζοκεκκυεζε θαη 

με ζφμθςκε γκχμε ηςκ οπαιιήιςκ ημο γναθείμο πιενμθμνηθήξ. Απαγμνεφεηαη ηεπκηθυξ 

ημο ακαδυπμο κα μεηαηνέρεη δηθαηχμαηα ή κα εγθαηαζηήζεη πνμγνάμμαηα ζε έκα server 
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πςνίξ ηεκ έγθνηζε ηςκ οπαιιήιςκ ημο γναθείμο πιενμθμνηθήξ  θαη βαζηθέξ νοζμίζεηξ ή 

θαη ηνμπμπμηήζεηξ ζηηξ παναμέηνμοξ ηςκ δηαπεηνηζηχκ. 

 

Δ. ΔΙΚΣΤΑ 

1. ΓΝΓΡΓΟ ΤΚΓΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ 

1.1. Ρφζμηζε παναμέηνςκ. 

1.2. Αιιαγή ή ηνμπμπμίεζε ή πνμζζήθε ιεηημονγίαξ(π.π. νφζμηζε VLAN ή αιιαγή 

πμιηηηθήξ ζημ firewall). 

1.3. Γπακεγθαηάζηαζε εθυζμκ απαηηείηαη με νφζμηζε παναμέηνςκ. 

Ε. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΓΛΓΓΥΟ ΚΑΛΗ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Η πνχηε πνμιεπηηθή ζοκηήνεζε ζα πναγμαημπμηεζεί με ηεκ έκανλε ηζπφμξ ηεξ 

ζφμβαζεξ ζοκηήνεζεξ θαη ζα πενηιαμβάκεη: 

1. Πιήνε έιεγπμ οιηθμφ θαη ζοζηεμηθμφ ιμγηζμηθμφ 

2. Γπηθαηνμπμίεζε ηεθμενίςζεξ 

3. Δεμημονγία ακαγθαίςκ back-up θαηυπηκ πνμηάζεςξ ημο ακαδυπμο. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΓ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

ΓΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΓΡΓΑΙΩΝ 

1. Τπεφζοκμη επηθμηκςκίαξ-παναθμιμφζεζεξ οιμπμίεζεξ υνςκ ζφμβαζεξ 

1.1. Σμ ημήμα πιενμθμνηθήξ ημο ΓΔΝΑ είκαη οπεφζοκμ κα εκεμενχκεη ημκ ακάδμπμ 

γηα θάζε βιάβε θαη ζα παναθμιμοζεί ηεκ οιμπμίεζε ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ. 

Ακαγγειία βιάβεξ-πνμγναμμαηηζμυξ ενγαζηχκ ζοκηήνεζεξ 

1.2. Η ακαγγειία βιάβεξ γίκεηαη απυ ημ ημήμα πιενμθμνηθήξ ημο ΓΔΝΑ με 

ηειεθςκηθή επηθμηκςκία ή απμζημιή ημο εκηφπμο ακαγγειίαξ βιάβεξ-πνμβιήμαημξ με E-

mail ή FAX θαη πηζακή ηειεθςκηθή ζοκεκκυεζε γηα πεναηηένς δηεοθνηκήζεηξ. 

1.3. Ο πνμγναμμαηηζμυξ ενγαζηχκ γίκεηαη απυ ημ ημήμα πιενμθμνηθήξ ημο ΓΔΝΑ με 

ηειεθςκηθή επηθμηκςκία ή απμζημιή ημο εκηφπμο πνμγναμμαηηζμμφ ενγαζηχκ με E-mail ή 

FAX θαη πηζακή ηειεθςκηθή ζοκεκκυεζε γηα πεναηηένς δηεοθνηκήζεηξ.  

 

2. Έκηοπα Γπηθμηκςκίαξ - Βηβιίμ ζοκηήνεζεξ 
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Γ ηα ηεκ δηεοθυιοκζε ηεξ επηθμηκςκίαξ (ακαγγειία, απμθαηάζηαζε) θαη ηεξ 

θαηαγναθήξ ηςκ γεγμκυηςκ πμο ιαμβάκμοκ πχνα ζηα πιαίζηα εθηειέζεςξ ηεξ 

ζφμβαζεξ πνεζημμπμημφκηαη ηα παναθάης: 

2.1. Έκηοπμ ακαγγειίαξ βιάβεξ - πνμβιήμαημξ.  

2.2. Έκηοπμ πνμγναμμαηηζμέκςκ ενγαζηχκ.  

2.3. Σμ βηβιίμ ζοκηήνεζεξ είκαη ημ ζφκμιμ ηςκ δειηίςκ επίζθερεξ μεπακηθμφ ημο 

ακαδυπμο. 

3. Απμθαηάζηαζε βιάβεξ 

Ο μέγηζημξ πνυκμξ απμθαηάζηαζεξ βιάβεξ μνίδεηαη ζε 24 χνεξ απυ ηεκ 

εηδμπμίεζε ημο ακαδυπμο. Ο μέγηζημξ πνυκμξ απμθαηάζηαζεξ βιάβεξ δεκ ηζπφεη 

ζηηξ ελήξ παναθάης ελαηνεηηθέξ πενηπηχζεηξ υπμο: 

1. Υνεηάδμκηαη ακηαιιαθηηθά. Συηε μνίδεηαη ζε 24 χνεξ μεηά ηεκ δηάζεζε ηςκ 

ακηαιιαθηηθχκ απυ ημκ ΓΔΝΑ. 

2. Υνεηάδεηαη μεηαθμνά/επακαθμνά μεγάιςκ ανπείςκ γηα ιυγμοξ αζθαιείαξ. Ο 

πνυκμξ μεηαθμνάξ/επακαθμνάξ αθαηνείηαη θαη μ οπυιμηπμξ πνυκμξ απμθαηάζηαζεξ 

βιάβεξ μνίδεηαη ζε 24 χνεξ. 

3. Τπάνπεη μμαδηθή πνμζβμιή απυ ημφξ ζε πενηζζυηενμοξ απυ έκα servers. 

ΓΡΓΑΙΓ - ΤΠΟΥΡΓΩΓΙ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΛΗΞΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

1. Πιήνεξ έιεγπμξ οιηθμφ θαη ζοζηεμηθμφ ιμγηζμηθμφ 

2. Δεμημονγία ακαγθαίςκ backup 

3. Ανςγή ζημκ επυμεκμ ζοκηενεηή 

 

Σμκίδεηαη υηη μ ΥΤΣΑ ιεηημονγεί υιεξ ηηξ μένεξ ημο πνυκμο υπμηε μη πανεπυμεκεξ 

οπενεζίεξ θαιφπημοκ υιμ ημ δηάζηεμα ιεηημονγίαξ. 

 

2.2 Πενηγναθή Τπενεζηχκ απμθαηάζηαζεξ βιαβχκ & ζοκηήνεζεξ δηαηάλεςκ 

ειέγπμο πφιεξ εηζυδμο ΥΤΣΑ Φοιήξ 
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Γνγαζίεξ επηζθεοήξ θαη απμθαηάζηαζεξ βιαβχκ ζηηξ εηδηθέξ ειεθηνμιμγηθέξ & 

ειεθηνμκηθέξ δηαηάλεηξ ηςκ 4 δηαηάλεςκ δφγηζεξ 5,8,2,4 ζηεκ είζμδμ ηεξ ΟΓΔΑ Δ. 

Αηηηθήξ 

Τπενεζίεξ ζοκηήνεζε θαη ηεπκηθήξ οπμζηήνηλε ηςκ μθηχ δηαηάλεηξ δφγηζεξ ηεξ εηζυδμο 

ημο ΥΤΣΑ ΦΤΛΗ  

Τθηζηάμεκε Καηάζηαζε 

Σμ δογηζηήνημ ημο Υοηά θοιήξ απμηειείηαη απυ μθηχ μηθίζθμοξ δφγηζεξ  γηα ηεκ 

ελοπενέηεζε ηεξ δφγηζεξ υιςκ ηςκ μπεμάηςκ ηςκ δήμςκ θαη ημκ ηδηςηηθχκ μπεμάηςκ    

Αοηή ηεκ ζηηγμή απυ ηηξ μθηχ δηαηάλεηξ είκαη εκενγέξ 6 με απμηέιεζμα ζε 

πενίπηςζε βιάβεξ αθυμε μηαξ δηάηαλεξ κα δεμημονγεζεί ζμβανυ πνυβιεμα θαζοζηένεζεξ  

ζηεκ δφγηζε ηςκ μπεμάηςκ  

ογθεθνημέκα: 

Ακαθμνηθά με ηηξ ενγαζίεξ  γηα ηεκ  απμθαηάζηαζε βιάβεξ ηςκ εηδηθχκ 

ειεθηνμιμγηθχκ & ειεθηνμκηθχκ δηαηάλεςκ ΟΓΔΑ Δ. Αηηηθήξ γηα ηεκ επακαιεηημονγία 

ηεξ  δηάηαλεξ  δφγηζεξ 2 

Έιεγπμξ θαη αιιαγή ειεθηνμκηθχκ ζοζθεοχκ πμο έπμοκ βιάβε  

Οη ζογθεθνημέκεξ δηαηάλεηξ πμο πανμοζηάδμοκ πνυβιεμα βνίζθμκηαη 

εγθαηεζηεμέκεξ ζημκ Τπμπίκαθα ημο μηθίζθμο   

 Μμκάδα ειέγπμο θαη μεηάδμζεξ δεδμμέκςκ πμο ζοιιέγμκηαη απυ ηηξ ακηίζημηπεξ 

γεθονμπιάζηηγγεξ ημο θάζε δογηζηενίμο  

 Ηιεθηνμκηθή δηάηαλε  ειέγπμο θεηηκχκ πηκαθίδςκ δογηζηενίμο  

 φζηεμα ειέγπμο θαγμθοηηάνςκ ζέζεξ δφγηζεξ μπήμαημξ  

 φζηεμα ειέγπμο μπανχκ πνυζβαζεξ μπεμάηςκ  

 φζηεμα ειέγπμο θςηεηκχκ πηκαθίδςκ 

 φζηεμα ειέγπμο μπάναξ ιεηημονγίαξ   

 Κεκηνηθή μμκάδα ειέγπμο θαη εκμπμίεζεξ υιςκ ηςκ παναπάκς ειεθηνμιμγηθχκ 

θαη ειεθηνμκηθχκ δηαηάλεςκ θαη δηαζφκδεζε ημοξ με ημ εγθαηαζηεμέκμ  ζε 

θεκηνηθυ οπμιμγηζηή ιμγηζμηθυ ζημ δφγηζηήνημ 

 Η επηζθεοή ηεξ ιεηημονγηθυηεηαξ ημκ μηθίζθμ  ζα γίκεη απυ ημκ ακάδμπμ- υηη 

οιηθά-ζοζθεοέξ  απαηημφκηαη γηα ηεκ ακηηθαηάζηαζε ηςκ βιαβχκ βανφκμοκ  ημκ 

ακάδμπμ  
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 Παναμεηνμπμίεζε ηςκ ζοζθεοχκ γηα ηεκ πιήνε ιεηημονγία ηεξ πφιεξ  

Μεηα ημ πέναξ ηεξ απμθαηάζηαζεξ ηεξ βιάβεξ ζημκ μηθίζθμ 2 θαη γηα δηάζηεμα 

εκυξ έημοξ μ ακάδμπμξ ζα πανέπεη 

Τπενεζίεξ ζοκηήνεζεξ θαη ηεπκηθήξ οπμζηήνηλε ηςκ μθηχ δηαηάλεηξ δφγηζεξ ηεξ 

εηζυδμο ημο ΥΤΣΑ ΦΤΛΗ: 

 

 Β Οη ενγαζίεξ ζα πναγμαημπμημφκηαη έπεηηα απυ ηεκ ακαγγειία ηεξ βιάβεξ απυ 

ημκ ανμυδημ οπάιιειμ ημο ΓΔΝΑ πνμξ ημκ ακάδμπμ (ηηξ ενγάζημεξ μένεξ θαη χνεξ)  

άμεζα θαη ημ ανγυηενμ μέζα ζε 2 ενγάζημεξ εμένεξ ζα πνέπεη κα έπεη απμθαηαζηαζεί ε 

βιάβε. ηεκ πενίπηςζε πμο μ ακάδμπμξ δηαπηζηχζεη υηη απαηηείηαη γηα ηεκ απμθαηάζηαζε 

ηεξ βιάβεξ θάπμημ ακηαιιαθηηθυ  μ πνυκμξ μιμθιήνςζεξ ηεξ απμθαηάζηαζεξ ηεξ βιάβεξ 

ζα πνέπεη κα είκαη 2 ενγάζημεξ εμένεξ  απυ ηεκ πανμπή απυ ημκ ΈΔΝΑ πνμξ ημκ 

ακάδμπμ ημο απαναίηεημο ελμπιηζμμφ (ζοκμιηθά 50 χνεξ)  

Οη ενγαζίεξ  ζα πνέπεη κα επηβιέπμκηαη πάκηα απυ ημκ επηθμνηηζμέκμ οπεφζοκμ 

ηεξ εγθαηάζηαζεξ θαη μεηά ημ πέναξ ηςκ ενγαζηχκ ζα πνέπεη κα ζομπιενχκεηαη εηδηθυ 

ηεπκηθυ δειηίμ ζημ μπμίμ ζα  ακαγνάθμκηαη ακαιοηηθά μη ενγαζίεξ θαζχξ θαη ε χνα 

πνμζέιεοζεξ θαη απμπχνεζεξ ημο ηεπκηθμφ 

 

2.3 Πενηγναθή Τπενεζηχκ ακαβάζμηζεξ εθανμμγήξ ιμγηζμηθμφ δηαπείνηζεξ 

πνςημγεκχκ δεδμμέκςκ δογηζηενίςκ. 

O ΓΔΝΑ ζηα πιαίζηα ηεξ ηεκ οπανηζμ 9742/29-8-2019. Μεηέηνερε ηεκ 

desktop εθανμμγή δηαπείνηζεξ πνςημγεκχκ δεδμμέκςκ ηςκ δογηζηενίςκ ζε 

δηαδηθηοαθή εθανμμγή . Η ακάδμπμξ εηαηνία DOTSOFT A.E θαηαζθεφαζε ηεκ 

δηαδηθηοαθή πιαηθυνμα ηεξ μπμίαξ ηα θφνηα παναθηενηζηηθά είκαη ηα παναθάης 

Δηαζφκδεζε υιςκ ηςκ βάζεςκ δεδμμέκςκ ηςκ δογηζηενίςκ  ζε εκηαία θμηκή βάζε 

θαη ανά θαη ακαιοηηθή θαηαγναθή ηςκ δηειεφζεςκ ηςκ δήμςκ θαη πνυζβαζε ζε 

ζηεκ εθανμμγή μέζς δηθηφμο με πνήζε μπμημοδήπμηε web browser.  

 

Η Πανμφζα μειέηε αθμνά ζηεκ πανμπή ηςκ θάηςζη Τπενεζηχκ: πενηιαμβάκεη δομ 

εηδςκ ακαβαζμίζεηξ 

Α) Ακαβάζμηζε οθηζηάμεκςκ ημεμάηςκ θαη ιεηημονγηχκ ημο ιμγηζμηθμφ 
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Καη Β) δεμημονγία κέςκ ιεηημονγηχκ  

Αμαλρηικά ζηημ καηηγξοία Α) Αμαβάθμιζη ρθιζηάμεμωμ ημημάηωμ και 

λειηξρογιώμ ηξρ λξγιζμικξύ πεοιλαμβάμξμηαι ξι ενήπ παοεμβάζειπ-αμαβαθμίζειπ   

Βεληίωζη ηωμ παοακάηω ςαοακηηοιζικώμ 

 Βειηίςζε θαη αοημμαημπμίεζε ηεξ εκζςμάηςζεξ υιςκ ηςκ δεδμμέκςκ 

παναγυμεκςκ απμννημμάηςκ απυ ημοξ δήμμοξ ηεξ Αηηηθήξ ζε εκηαία βάζε 

δεδμμέκςκ  ζηεκ  δηαδηθηοαθή εθανμμγήξ ιμγηζμηθμφ πμο ζα βαζίδεηαη 

ζηεκ οπάνπμοζα βάζε δεδμμέκςκ  θαη  ζα πανέπεη ηηξ ελήξ οπενεζίεξ    

 Έιεγπμξ θαη θαηαπχνεζε ηςκ δεδμμέκςκ ηςκ δογηζηενίςκ υιςκ ηςκ 

εγθαηαζηάζεςκ  ημο ΓΔΝΑ απυ ημοξ οπαιιήιμοξ ημο γναθείμο 

ζηαηηζηηθήξ πιενμθμνηθήξ θαη δεμημονγία εηδηθχκ αιγμνίζμςκ γηα ημκ 

εκημπηζμυ ιάζμξ δογίζεςκ 

 Καηαπχνεζε απυ ηεκ ΓΓΓΑ ηςκ πμζμηήηςκ ηςκ απμννημμάηςκ ημο μπιε 

θάδμο πμο οπμδέπμκηαη ηα ΚΔΑΤ απυ ημοξ δήμμοξ ηεξ Αηηηθήξ. Ο ηνυπμξ 

εηζαγςγήξ ηςκ δεδμμέκςκ απυ ηα ΚΔΑΤ ζα γίκεηαη θαζεμενηκά μέζς 

upload ζηεκ δηαδηθηοαθή εθανμμγή ημο ζπεηηθμφ πίκαθα δογίζεςκ ηςκ 

δεμμηηθχκ απμννημμαημθυνςκ ζημ ΚΔΑΤ θαη μεηα ζα πνέπεη κα 

εκζςμαηχκμκηαη ζηεκ θεκηνηθή βάζε ηεξ δηαδηθηοαθήξ εθανμμγήξ. 

 Γκζςμάηςζε ηςκ ζημηπείςκ πμο έπμοκ οπμβάιιεη μη δήμμη ηεξ Αηηηθήξ ζημ 

ΗΜΑ (Ηιεθηνμκηθυ Μεηνχμ Απμβιήηςκ) ημο οπμονγείμο πενηβάιιμκημξ 

ζα πνέπεη κα βειηηςζεί μ ηνυπμξ ειέγπμο ηςκ εγγναθχκ θαη κα δμζεί ε 

δοκαηυηεηα κα επηιέγμκηαη πμηεξ ζα ιαμβάκμκηαη οπυρηκ γηα ημκ 

οπμιμγηζμυ ηεξ ηημμιμγηαθήξ πμιηηηθήξ  

 Γηζαγςγή μηθμκμμηθχκ ζημηπείςκ απυ ηεκ δηεφζοκζε Οηθμκμμηθχκ ημο 

ΓΔΝΑ ζα πνέπεη κα βειηηςζεί μ ηνυπμξ εηζαγςγήξ ηςκ δεδμμέκςκ ηεξ 

μηθμκμμηθήξ οπενεζίαξ ζφμθςκα με πνυηοπμ πμο ζα μαξ δμζεί απυ ηεκ 

παναπάκς δηεφζοκζε 

 Τπενεζίεξ εκεμένςζεξ ηςκ δήμςκ ηηξ Αηηηθήξ γηα ηηξ πμζυηεηεξ 

απμννημμάηςκ πμο οπμδέπεηαη μ ΓΔΝΑ ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ημο θαη 

εκεμένςζε γηα ηηξ πνεχζεηξ ημο ΓΔΝΑ πνμξ αοημφξ.   

1.  
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Αμαλρηικά ζηημ καηηγξοία Β) δημιξρογία μέωμ λειηξρογιώμ ημημάηωμ και 

λειηξρογιώμ ηξρ λξγιζμικξύ πεοιλαμβάμξμηαι ξι ενήπ μεεπ λειηξρογίεπ    

Δεμημονγία υιςκ ηςκ θαηάιιειςκ αιγμνίζμςκ γηα μνζυ  θαζμνηζμυ  ημο θυζημξ 

δηαπείνηζεξ απμννημμάηςκ ζομθχκα με ηεκ Κμηκή Τπμονγηθή Απυθαζε με ηεκ 

μπμία θαζμνίδεηαη ε κέα ηημμιμγηαθή πμιηηηθή γηα ημοξ Δήμμοξ, με θίκεηνα γηα ηεκ 

εκίζποζε ηεξ ακαθφθιςζεξ θαη ηεξ δηαιμγήξ ζηεκ πεγή ΦΓΚ (1277 Β/15.4.19) θαη 

θαζμνηζμμφ ηςκ εηζθμνχκ ηςκ δήμςκ ηεξ Πενηθένεηαξ Αηηηθήξ.  

 Ακαιοηηθά  

 Τπμιμγηζμυξ ηςκ ζοκμιηθχκ εηζθμνχκ εκυξ Ο.Σ.Α. Α’ βαζμμφ 

 Τπμιμγηζμυξ εκηαίαξ ηημήξ ακαθμνάξ €/tn 

 Τπμιμγηζμυξ πμζμζηυ μείςζεξ ζοκηειεζηχκ ηςκ  Ο.Σ.Α. Α’ βαζμμφ 

 Τπμιμγηζμυξ ζοκηειεζηήξ δηαβάζμηζεξ 

 Τπμιμγηζμυξ Σμμέαξ επίδμζεξ Ο.Σ.Α. Α’ βαζμμφ 

 Τπμιμγηζμυξ εηζθμνχκ Ο.Σ.Α. Α’ βαζμμφ με βάζε ηεκ οπενεζία πμο 

πανέπεη μ ΓΔΝΑ 

 Τπμιμγηζμυ ζοκμιηθχκ εηζθμνχκ 

 Παναγςγή ζηαηηζηηθχκ ακαιφζεςκ θαη παναγςγή εθζέζεςκ με βάζε ηςκ 

θνηηενίςκ πμο αθμνμφκ  ηηξ πμζυηεηεξ απμννημμάηςκ  θαη  ημοξ 

ζοκηειεζηέξ  ηεξ  ΚΤΑ ΦΓΚ (1277 Β/15.4.19)  

 

2.  Ακάπηολε ιεηημονγηάξ γηα ημκ Τπμιμγηζμυ πενηβαιιμκηηθμφ ηέιμοξ βάζε ηεξ 

ζπεηηθήξ κμμμζεζίαξ ΦΓΚ 67 Α /3-5-2019 

1. Γηα ηεκ επηδυηεζε δνάζεςκ θοθιηθήξ μηθμκμμίαξ, μη θμνείξ Δηαπείνηζεξ 

ηενεχκ Απμβιήηςκ (ΦΟΔΑ) θαη μη O.T.A. α΄ βαζμμφ ή ηα κμμηθά πνυζςπα 

αοηχκ πμο αζθμφκ ηηξ ανμμδηυηεηεξ ΦΟΔΑ ημο άνζνμο 227 ημο κ. 4555/2018 

(Α΄ 133), γηα ηηξ πμζυηεηεξ αζηηθχκ απμβιήηςκ με Κςδηθμφξ Γονςπασθμφ 

Καηαιυγμο Απμβιήηςκ (ΓΚΑ) 20 02 (απυβιεηα θήπςκ θαη πάνθςκ), 20 03 (άιια 

αζηηθά απυβιεηα), 20 01 θαη 15 01 (πςνηζηά ζοιιεγέκηα απυβιεηα, 

ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ ηδηαηηένςξ ζοιιεγέκηςκ αζηηθχκ απμβιήηςκ 

ζοζθεοαζίαξ) πμο πανάγμκηαη εκηυξ ηςκ μνίςκ ημοξ θαη δηαηίζεκηαη ζε Υχνμοξ 

Τγεημκμμηθήξ Σαθήξ (ΥΤΣ) εκηυξ ή εθηυξ ηςκ μνίςκ ημοξ, θαηαβάιιμοκ 
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πενηβαιιμκηηθή εηζθμνά. Η εθανμμγή ηεξ πανμφζαξ ανπίδεη ηεκ 1.1.2020 θαη ημ 

πμζυ ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ εηζθμνάξ μνίδεηαη ζε δέθα (10) εονχ ακά ηυκμ 

απμβιήηςκ θαη απυ 1.1.2021 αολάκεηαη εηεζίςξ θαηά πέκηε (5) εονχ ακά ηυκμ 

έςξ ηα ηνηάκηα πέκηε (35) εονχ ακά ηυκμ. 

2. Γηα ηεκ επηηάποκζε ηςκ δηαδηθαζηχκ οιμπμίεζεξ ηςκ Πενηθενεηαθχκ πεδίςκ 

Δηαπείνηζεξ Απμβιήηςκ (ΠΓΔΑ) απυ ημοξ ΦΟΔΑ ή ημοξ Ο.Σ.Α. α΄ βαζμμφ ή 

ηα κμμηθά πνυζςπα αοηχκ πμο αζθμφκ ανμμδηυηεηεξ ΦΟΔΑ ζφμθςκα με ημ 

άνζνμ 227 ημο κ. 4555/2018 (Α’ 133), ε εηζθμνά ηεξ παναγνάθμο 1 ζα μεηχκεηαη 

ακάιμγα με ηεκ πνυμδμ οιμπμίεζεξ ηςκ πνμβιεπυμεκςκ ζημ μηθείμ ΠΓΔΑ 

Μμκάδςκ Μεπακηθήξ Βημιμγηθήξ Γπελενγαζίαξ Απμβιήηςκ (ΜΓΑ) θαη 

εγθαηαζηάζεςκ ακάθηεζεξ βημαπμβιήηςκ, ανμμδηυηεηαξ ΦΟΔΑ 

ςξ ελήξ

 

 

Γηα ημκ οπμιμγηζμυ ηεξ μείςζεξ, ζα ιαμβάκεηαη οπυρε μ βαζμυξ πνμυδμο θάζε 

μμκάδαξ επελενγαζίαξ  Μεπακηθήξ Βημιμγηθήξ Γπελενγαζίαξ Απμβιήηςκ (ΜΓΑ) ή 

θαη Γγθαηάζηαζεξ Ακάθηεζεξ Βημαπμβιήηςκ ανμμδηυηεηαξ ΦΟΔΑ θαη ε 

δοκαμηθυηεηα αοηήξ, ζφμθςκα με 

ημκ αθυιμοζμ ηφπμ: 

Μμι = (Δ1πΜ1+ Δ2ΥΜ2+....+ ΔκπΜκ) / Δμι, υπμο: 

Μμι, ημ ζοκμιηθυ πμζμζηυ μείςζεξ πενηβαιιμκηηθήξ εηζθμνάξ 

Δκ, ε δοκαμηθυηεηα ηεξ μμκάδαξ κ 
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Μκ, ημ πμζμζηυ μείςζεξ βάζεη ηεξ πνμυδμο ηεξ ακηίζημηπεξ μμκάδαξ κ 

Δμι, ε ζοκμιηθή δοκαμηθυηεηα ηςκ μμκάδςκ επελενγαζίαξ. 

Θα πνέπεη κα δεμημονγεζεί ε ιεηημονγία ηεξ παναθμιμφζεζεξ ημο πμζμφ ημο 

πενηβαιιμκηηθμφ ηέιμοξ ζε πναγμαηηθυ πνυκμ με βάζε ηα δηαζέζημα ζημηπεία ηεξ 

ηνέπμοζαξ εμενμιμγηαθήξ πνμκηάξ. 

Γπηζεμαίκμκηαη ηα ακαιοηηθά  Υαναθηενηζηηθά ηεξ  εθανμμγήξ  πμο ζα 

παναμεηνμπμηήζεη θαη ζα δεμημονγεζεί εθ κέμο με δηαθμνεηηθυ πνμγναμμαηηζηηθυ 

ηνυπμ θαη ζηεκ ηειηθή ηεξ μμνθή ζα πνέπεη κα έπεη ηα ελήξ παναθηενηζηηθά 

Δηαπείνηζε Υνεζηχκ θαη άνα πενηεπμμέκμο ακάιμγα με ηεκ ηδηυηεηα ημο πνήζηε  

 Δηαπεηνηζηήξ εθανμμγήξ 

 Τπάιιειμξ Δήμμο / Ιδηςηηθμφ θμνέα (ππ ΚΔΑΤ) 

 Τπάιιειμξ ΓΔΝΑ 

 Τπάιιειμξ ηδηςηηθήξ εηαηνίαξ  

 Γπηζθέπηεξ ηζημζειίδαξ  

1. Γηζαγςγή δεδμμέκςκ απυ ηνίημοξ π.π ΚΔΑΤ, Δήμμη θηι 

2. Απμηφπςζε εγθαηαζηάζεςκ ΓΔΝΑ θαη παναθμιμφζεζε πνμυδμο ΠΓΔΑ 

3. Πειάηεξ: Γίκαη μη δήμμη ηεξ ΑΣΣΙΚΗ Με δηάθνηζε ημκ ανηζμυ ΗΜΑ , 

4. Τιηθά (με βάζε ηςκ εονςπασθυ θαηάιμγμ απμβιήηςκ) 

5. Οηθμκμμηθά έηε   

6. οκηειεζηέξ επίδμζεξ δήμςκ 

7. οκηειεζηέξ εθπηχζεςκ 

8. Τπενεζίεξ ΦΟΔΑ 

9. οκηειεζηέξ οπενεζηχκ ΦΟΔΑ με βάζε ηεκ εκηαία ηημή  

10. Κυζημξ ΦΟΔΑ ακά έημξ  

11. Πενηβαιιμκηηθυ ηέιμξ ακά ελάμεκμ  

12. Γηζθμνέξ Δήμςκ ζημ ΦΟΔΑ 

Απεηθυκηζε πμζμηήηςκ ζε θάζε δήμμ 

Δοκαηυηεηα απμζημιήξ μεκφμαημξ απυ ημοξ δήμμοξ πνμξ ημκ ΓΔΝΑ μέζα απυ 

ηεκ εθανμμγή  
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Δοκαηυηεηα απμζημιήξ ακαθμνχκ ζε θάζε δήμμ (π.π ακαθμνά ακαιοηηθχκ 

δογίζεςκ μπεμάηςκ ζε εγθαηαζηάζεηξ ημο ΓΔΝΑ, ακαθμνά πμζμηήηςκ γηα 

δήιςζε ζημ ειεθηνμκηθυ μεηνχμ απμβιήηςκ 

Ο ακάδμπμξ ζε ζοκενγαζία με ημ γναθείμ πιενμθμνηθήξ  ζα θαζμνίζμοκ ηηξ 

ακαθμνέξ δεδμμέκςκ πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ εκεμένςζε υιςκ ηςκ 

εκδηαθενυμεκςκ οπενεζηαθχκ παναγυκηςκ θαη ζηε ζοκέπεηα ζα οιμπμηεζμφκ ζηεκ 

εθανμμγή ιμγηζμηθμφ. 

Δεμημονγία εκυξ πίκαθα ειέγπμο απυδμζεξ δηθαηςμάηςκ πνμβμιήξ πενηεπμμέκμο 

ακάιμγα ηεκ ηδηυηεηα ημο θάζε πνήζηε απυ μπμφ ζα ημο απμδίδμκηαη μη 

θαηάιιειεξ πνμζβάζεηξ ζε δεδμμέκα ιεηημονγίεξ θαη ακαθμνέξ  

 

ημ πενηεπυμεκμ πμο ζα έπεη πνυζβαζε μ οπάιιειμξ ημο δήμμο ζα πνέπεη κα 

δεμημονγεζεί εηδηθή ζειίδα γηα ηεκ ελαγςγή πνμ ηοπμπμηεμέκςκ ακαθμνχκ αθμφ 

βέβαηα ημο δμζεί ε δοκαηυηεηα ηα «θηιηνανεη» ηηξ δηειεφζεηξ με βάζε δηάθμνα  

θνηηήνηα εκδεηθηηθά ακαθένμκηαη  

1. Γπηιεγμέκμ πνμκηθυ δηάζηεμα 

2. Γπηιμγή ημο ηφπμο δηαθίκεζεξ  

3. Γπηιμγή οιηθμφ βάζε (ΓΚΑ) 

4. Γπηιμγή εγθαηάζηαζεξ παναιαβήξ  

5. 5 επηιμγή μπήμαημξ  

6. εμείμ εκδηαθένμκημξ  

Δεμημονγία θαηάιιειςκ dashboards μπμφ ζα παναθμιμοζμφμε ηεκ πμνεία ηςκ 

εηζενπυμεκςκ απμννημμάηςκ ηα έζμδα με βάζε δήιςζεξ ηημήξ ακαθμνάξ ακά ηυκμ 

απμννημμάηςκ.  

Δεμημονγία θαηάιιειεξ πιαηθυνμαξ υπμο ζα γίκεηαη μπηηθμπμίεζε ηςκ δεδμμέκςκ 

δφγηζεξ θαη ηςκ παναγυμεκςκ δεηθηχκ (π.π ακαθφθιςζεξ, μέζε εμενήζηα παναγςγή 

απμννημμάηςκ ακά θάημηθμ, πμζυηεηεξ απμννημμάηςκ) ζε ρεθηαθυ πάνηε ηεξ πενηθένεηαξ 

Αηηηθήξ θαη πάιη με πνήζε εηδηθχκ θίιηνςκ υπςξ  

1. Πενηθενεηαθή εκυηεηα  

2. Δήμμξ  

3. Γίδμξ απμννημμάηςκ 
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4. Πιεζοζμυξ θηι 

Ο ηνυπμξ θαη ε αηζζεηηθή με ηεκ μπμία ζα πνμβάιιμκηαη ζημκ ρεθηαθυ πανηί ζα 

απμθαζηζηεί ζε ζοκενγαζία ημο ακαδυπμο με ημοξ οπαιιήιμοξ ημο γναθείμο 

πιενμθμνηθήξ. 

Δεμημονγία θαηάιιειεξ πιαηθυνμαξ υπμο ζα γίκεηαη μπηηθμπμίεζε ηςκ δεδμμέκςκ 

δφγηζεξ θαη ηςκ παναγυμεκςκ δεηθηχκ (π.π ακαθφθιςζεξ, μέζε εμενήζηα παναγςγή 

απμννημμάηςκ ακά θάημηθμ, πμζυηεηεξ απμννημμάηςκ) ζε δηαγνάμμαηα δηαθυνςκ ηφπςκ 

θαη πάιη με πνήζε εηδηθχκ θίιηνςκ επηιμγήξ δεδμμέκςκ . Γπίζεξ ζα πνέπεη κα μπμνμφκ 

κα γίκμκηαη ζογθνίζεηξ δεδμμέκςκ με δηάθμνα θνηηήνηα  υπςξ ακά έημξ ,ακά ηδίμο μεκά 2 

εηχκ ακά είδμξ απμννημμάηςκ θηι 

 

 Η Δεμημονγία πνμ ηοπμπμηεμέκςκ  ακαθμνχκ δεδμμέκςκ υπςξ θαη ηςκ παναγυμεκςκ 

ακαθμνχκ θαη δηαγναμμάηςκ  ζα γίκεη ζε ζοκενγαζία ημο ακαδυπμο με ημ γναθείμ θαη ζηεκ 

ζοκέπεηα μέζς ημο πίκαθα ειέγπμο δηθαηςμάηςκ ζα απμδίδμκηαη ζημοξ θαηάιιειμοξ 

πνήζηεξ. 

 

 

Απαηηήζεηξ Ανπηηεθημκηθήξ οζηήμαημξ θαη Σεπκηθχκ Πνμδηαγναθχκ 

Η απνυζθμπηε πανμπή θαη δηάζεζε ηςκ παναπάκς ρεθηαθχκ οπενεζηχκ ζα 

ελαζθαιίδεηαη με ηεκ ακάπηολε/παναμεηνμπμίεζε εκηαίμο οζηήμαημξ, ημ μπμίμ 

ζα βαζίδεηαη ζε ιμγηζμηθυ δηαδηθηοαθήξ πιαηθυνμαξ εθανμμγχκ θαη ημ μπμίμ ζα 

οπμζηενίδεη θαη ζα πανέπεη πνυζβαζε ζημ ζφκμιμ ηςκ αθυιμοζςκ βαζηθχκ 

οπμζοζηεμάηςκ-εθανμμγχκ ιμγηζμηθμφ. 

Σμ θεκηνηθυ ζφζηεμα δηαπείνηζεξ πενηεπμμέκμο ζα είκαη απμζεθεομέκμ ζε έκακ 

θεκηνηθυ ελοπενεηεηή ζημκ μπμίμ μη πνήζηεξ ζα έπμοκ πνυζβαζε μέζς 

δηαδηθηφμο. Γηα ηεκ απμδμηηθυηενε ιεηημονγία ημο ζοκμιηθμφ ζοζηήμαημξ 

πνμηείκεηαη ανπηηεθημκηθή ηνηχκ επηπέδςκ, ε μπμία πενηιαμβάκεη ηνία ιμγηθά 

επίπεδα (tiers): 

 Σμ επίπεδμ δεδμμέκςκ (data tier), πμο είκαη οπεφζοκμ γηα ηεκ απμζήθεοζε 

δεδμμέκςκ. 
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 Σμ επίπεδμ εθανμμγχκ (application tier), πμο εκζςμαηχκεη ηε ιμγηθή ηςκ 

εθανμμγχκ (business logic) δειαδή υιμοξ ημοξ επηπεηνεζηαθμφξ θακυκεξ (business 

rules) πμο δηέπμοκ ηε ιεηημονγία ηεξ θάζε εθανμμγήξ 

 Σμ επίπεδμ πνεζηχκ (client tier), πμο είκαη οπεφζοκμ γηα ηε δηεπαθή με ημκ 

ηειηθυ πνήζηε θαη ηεκ πανμοζίαζε ηςκ δεδμμέκςκ. 

φμθςκα με ημ παναπάκς: 

 Σα δεδμμέκα ηεξ εθανμμγήξ ζα μνγακχκμκηαη πςνηζηά. Γηα ηεκ απμδμηηθυηενε 

μνγάκςζε απαηηείηαη ε πνήζε ζοζηήμαημξ δηαπείνηζεξ ζπεζηαθήξ βάζεξ δεδμμέκςκ. 

 Γηα ηεκ δηάζεζε ηεξ εθανμμγήξ ζημ δηαδίθηομ απαηηείηαη ε πνήζε ελοπενεηεηή 

δηαδηθηφμο θαη εθανμμγχκ. 

 Σα βαζηθά παναθηενηζηηθά ηεξ Ανπηηεθημκηθήξ, πμο ζα πνέπεη κα ηεθμενηχκμκηαη 

ζηεκ πνυηαζε ημο ακαδυπμο ζα πνέπεη κα είκαη ημοιάπηζημκ: 

o Θέμαηα μιμθιήνςζεξ ηςκ δηαθνηηχκ οπμζοζηεμάηςκ ζε έκα κέμ 

μιμθιενςμέκμ πιενμθμνηαθυ  ζφζηεμα. 

o Η δηαιεηημονγηθυηεηα ηςκ κέςκ οπμζοζηεμάηςκ, με ημ οπάνπμκ ζφζηεμα 

ηεξ δηαδηθηοαθήξ πφιεξ ημο ΓΔΝΑ.  Ο ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα πενηγνάρεη 

ζηεκ πνμζθμνά ημο ημκ ηνυπμ δηαζφκδεζεξ. 

o Η μνγάκςζε, απμζήθεοζε θαη δηαπείνηζε ηςκ δεδμμέκςκ ημο κέμο 

ζοζηήμαημξ 

o Θέμαηα απυδμζεξ θαη αζθάιεηαξ ημο ζοζηήμαημξ 

o Θέμαηα θοζηθήξ οιμπμίεζεξ ηεξ πνμηεηκυμεκεξ ανπηηεθημκηθήξ ζημκ οπυ 

πνμμήζεηα ελμπιηζμυ. 

Οη πνήζηεξ ζα έπμοκ πνυζβαζε ζηεκ εθανμμγή μέζς δηθηφμο με πνήζε 

μπμημοδήπμηε web browser.  

Ο Ακάδμπμξ ημο Ένγμο ζα εγθαηαζηήζεη ημ ζφκμιμ ηςκ εθανμμγχκ ζηηξ οπμδμμέξ 

ημο ΓΔΝΑ. 

 

Σεπκμιμγίεξ θαη ζπέδημ οιμπμίεζεξ Ένγμο 

ημ πιαίζημ ημο ένγμο ζα δμζεί ηδηαίηενε πνμζμπή ζε έκα ζφκμιμ απυ εηδηθέξ 

πμημηηθέξ πνμδηαγναθέξ, μη μπμίεξ είκαη απαναίηεηεξ γηα ηεκ απμηειεζμαηηθή 

πανμπή ηςκ ειεθηνμκηθχκ οπενεζηχκ.  
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Οη γεκηθέξ ανπέξ πμο ζα δηέπμοκ ημ φζηεμα ζε ιεηημονγηθυ θαη ηεπκμιμγηθυ 

επίπεδμ είκαη: 

 φζηεμα «ακμηθηήξ» ανπηηεθημκηθήξ (open architecture), δειαδή οπμπνεςηηθή 

πνήζε ακμηθηχκ πνμηφπςκ πμο ζα δηαζθαιίδμοκ: 

o ηεκ μμαιή ιεηημονγία θαη ζοκενγαζία μεηαλφ ημο ζοκυιμο ηςκ εθανμμγχκ 

ημο κέμο πιενμθμνηαθμφ ζοζηήμαημξ. 

o ηεκ επεθηαζημυηεηα ηςκ οπμζοζηεμάηςκ πςνίξ αιιαγέξ ζηε δμμή θαη 

ανπηηεθημκηθή ημοξ. 

o Οη εθανμμγέξ ημο οζηήμαημξ ζα πνέπεη κα είκαη θαηάιιεια ζπεδηαζμέκεξ 

χζηε κα πανέπμοκ ηε δοκαηυηεηα εφθμιεξ επηθμηκςκίαξ, δηαζφκδεζεξ ή θαη 

μιμθιήνςζεξ με ηνίηεξ εθανμμγέξ ή / θαη οπμζοζηήμαηα. Γη’ αοηυ ημ ιυγμ 

ζα πνέπεη κα πανέπμοκ θαη’ ειάπηζημκ ηα αθυιμοζα: 

 Σεθμενηςμέκα API (Application Programming Interface) ηα 

μπμία κα επηηνέπμοκ ηεκ μιμθιήνςζε/ δηαζφκδεζε με ηνίηεξ 

εθανμμγέξ, υπμο αοηυ είκαη απαναίηεημ. Πημ ζογθεθνημέκα ζα 

πνέπεη κα ηεθμενηχκεηαη ε δοκαηυηεηα μιμθιήνςζεξ/ 

δηαζφκδεζεξ με εθανμμγέξ θαη δεδμμέκα πμο εκζςμαηχκμοκ ηεκ 

επηπεηνεζηαθή ιμγηθή με ζθμπυ ηεκ θάιορε εκδεπυμεκςκ 

μειιμκηηθχκ ακαγθχκ. 

 Δοκαηυηεηα δηαζφκδεζεξ / επηθμηκςκίαξ με ηνίηεξ εθανμμγέξ 

βάζεη δηεζκχκ standards (XML, SOAP, UDDI θιπ.). 

 Ανζνςηή (modular) ανπηηεθημκηθή ημο ζοζηήμαημξ, χζηε κα επηηνέπμκηαη 

μειιμκηηθέξ επεθηάζεηξ ημο ιμγηζμηθμφ. 

 Ανπηηεθημκηθή Ν-tier γηα ηεκ εοειηλία ηεξ θαηακμμήξ ημο θυζημοξ θαη θμνηίμο 

μεηαλφ θεκηνηθχκ ζοζηεμάηςκ θαη ζηαζμχκ ενγαζίαξ, γηα ηεκ απμδμηηθή 

εθμεηάιιεοζε ημο δηθηφμο θαη ηεκ εοθμιία ζηεκ επεθηαζημυηεηα, αιιά θαη ζηε 

ζοκηήνεζή ημο. 

 Λεηημονγία ηςκ επημένμοξ εθανμμγχκ θαη ιφζεςκ πμο ζα απμηειέζμοκ δηαθνηηά 

ημήμαηα ημο πιενμθμνηαθμφ ζοζηήμαημξ, ζε έκα εκηαίμ web-based πενηβάιιμκ, ημ 

μπμίμ ζα απμηειέζεη ημ βαζηθυ «πχνμ ενγαζίαξ» με ζηυπμ ηα ελήξ: 
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o Γπίηεολε μμμημμμνθίαξ ζηηξ δηεπαθέξ πνεζηχκ μεηαλφ ηςκ δηαθνηηχκ 

εθανμμγχκ. 

o Γπηιμγή θμηκχκ θαη θηιηθχκ ηνυπςκ πανμοζίαζεξ, υζμκ αθμνά ηηξ 

δηεπαθέξ πνεζηχκ με ηηξ δηαδηθηοαθέξ εθανμμγέξ. 

 Υνήζε ζοζηεμάηςκ δηαπείνηζεξ ζπεζηαθχκ βάζεςκ δεδμμέκςκ (RDBMS) γηα ηεκ 

εοθμιία δηαπείνηζεξ μεγάιμο υγθμο δεδμμέκςκ,.  

 Υνήζε γναθηθμφ πενηβάιιμκημξ ιεηημονγίαξ ηςκ πνεζηχκ γηα ηεκ απμδμηηθή πνήζε 

ηςκ εθανμμγχκ θαη ηεκ εοθμιία εθμάζεζήξ ημοξ. 

 Υνήζε γναθηθμφ πενηβάιιμκημξ δηαπείνηζεξ ηςκ εθανμμγχκ. 

 Δηαζθάιηζε ηεξ πιενυηεηαξ, πμηυηεηαξ, αθεναηυηεηαξ θαη αζθάιεηαξ ηςκ 

δεδμμέκςκ ηςκ εθανμμγχκ. 

 Όιεξ ακελαηνέηςξ μη πνμζθενυμεκεξ εθανμμγέξ ζα πνέπεη ζημ πενηβάιιμκ 

ενγαζίαξ ημο ηειηθμφ πνήζηε κα απαηημφκ μυκμ έκακ θμηκυ web browser, ζε υια ηα 

ιεηημονγηθά ζοζηήμαηα πμο αοημί οπμζηενίδμοκ: 

o Microsoft IE 6+. 

o Firefox 2+. 

o Google Chrome 1+. 

o Opera 9+. 

o Safari 3+. 

 Οη εθανμμγέξ ζα πνέπεη κα βαζίδμκηαη υιεξ ζε μία θμηκή πιαηθυνμα ακάπηολεξ 

(π.π. JavaEE, Microsoft .NET, PHP, Ionic, Angular JS,  Ruby, Python ή 

ακηίζημηπα). 

 Γπηζομεηή είκαη ε δοκαηυηεηα εθηέιεζεξ / θηιμλεκίαξ ημοξ ζε πενηζζυηενα ημο 

εκυξ εκαιιαθηηθά ιεηημονγηθά ζοζηήμαηα ελοπενεηεηή, εθυζμκ πνμθφρεη απυ ημκ 

θμνέα μειιμκηηθά ηέημηα ακάγθε. 

 Όπμο απαηηείηαη είζμδμξ πνήζηε με θςδηθμφξ ζα πνέπεη κα γίκεηαη άπαλ γηα ημ 

ζφκμιμ ηςκ κέςκ εθανμμγχκ θαη κα μεκ πνεηάδεηαη ζε θαμηά πενίπηςζε 

επακεηζαγςγή ημο θςδηθμφ. 

 

Υνήζε Σεπκμιμγηθχκ Standards-Portability 
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Οη ηεπκμιμγίεξ πμο ζα πνεζημμπμηεζμφκ γηα ηεκ οιμπμίεζε ηςκ επημένμοξ 

Γθανμμγχκ, ζα πνέπεη κα είκαη ζομβαηέξ με δηεζκχξ ακαγκςνηζμέκα πνυηοπα 

δηθηφςζεξ θαη δηαθίκεζεξ δηαδηθηοαθμφ πενηεπμμέκμο (υπςξ HTML, XML, SOAP, 

Voice CXML, LDAP θιπ).  

 

Υνήζε ζφγπνμκςκ/Δμθημαζμέκςκ Σεπκμιμγηχκ  

Η οιμπμίεζε ηςκ οπμζοζηεμάηςκ ζα πνέπεη κα βαζηζημφκ ζε ζφγπνμκεξ θαη 

δμθημαζμέκεξ ηεπκμιμγίεξ, ελαζθαιίδμκηαξ με αοηυκ ημκ ηνυπμ, ακζεθηηθυηεηα 

ζημ πνυκμ, αλημπηζηία θαη επεθηαζημυηεηα.  

Η ανπηηεθημκηθή πμο ζα πνμηείκεη μ οπμρήθημξ Ακάδμπμξ ζηεκ πνμζθμνά ημο ζα 

πνέπεη κα δηαζθαιίδεη ορειή δηαζεζημυηεηα ημο ζοζηήμαημξ θαη κα οπμζηενίδεη 

ζφγπνμκεξ ηεπκηθέξ αλημπμίεζεξ οιηθμφ υπςξ Virtualization, Server & Storage 

consolidation. 

Σμ ζφζηεμα ζα πνέπεη κα εκζςμαηχκεη ηεπκμιμγίεξ κέθμοξ θαη κα μπμνεί κα 

εγθαηαζηαζεί πιήνςξ ζε ηδεαηέξ μεπακέξ ζημ κέθμξ. 

Ο οπμρήθημξ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηεκ Σεπκηθή ημο Πνμζθμνά κα πανμοζηάζεη 

ηηξ πνεζημμπμημφμεκεξ ηεπκμιμγίεξ. 

 

Τρειή Δηαζεζημυηεηα 

ε υηη αθμνά ζηε δηαζθάιηζε ηεξ ορειήξ δηαζεζημυηεηαξ (high availability) ηςκ 

οπενεζηχκ ημο οζηήμαημξ, ημ πνμζθενυμεκμ ιμγηζμηθυ ηςκ Database Servers, 

Application Servers θαη Web Servers αιιά θαη μ γεκηθυηενμξ ζπεδηαζμυξ ηεξ 

ιφζεξ,  πνέπεη  κα ελαζθαιίδεη δοκαηυηεηεξ ακηαπυθνηζεξ ζε ορειυ θμνηίμ θαη  

επέθηαζεξ ζε μμκηέιμ ακάθαμρεξ απυ θαηαζηνμθέξ, κα πανέπεη δοκαηυηεηεξ γηα 

ηεκ οιμπμίεζε ανπηηεθημκηθήξ πςνίξ μμκαδηθυ ζεμείμ ζθάιμαημξ (no single point 

of failure), κα δηαζθαιίδεη ηεκ πνμζηαζία θαη γνήγμνε ακάθαμρε απυ ακζνχπηκα 

ιάζε, ηεκ ορειή δηαζεζημυηεηα θαηά ηε δηάνθεηα δηαδηθαζηχκ ακαδημνγάκςζεξ, 

ζοκηήνεζεξ, ιήρεξ ακηηγνάθςκ αζθαιείαξ, θαζχξ θαη ηεκ δηάζεζε οπενεζηχκ fail-

over γηα ηηξ εθανμμγέξ με ηνυπμ δηαθακή πνμξ ημοξ πνήζηεξ. 

 

Σεπκηθέξ Virtualization 
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Η ανπηηεθημκηθή πμο ζα πνμηείκεη θαη ζα πενηγνάρεη μ οπμρήθημξ Ακάδμπμξ ζηεκ 

ηεπκηθή ημο πνμζθμνά ζα πνέπεη κα πνμβιέπεη ηεκ εκζςμάηςζε ακάπηολεξ 

οπενεζηχκ με ηε ζηναηεγηθή πνήζεξ εηθμκηθχκ μεπακχκ (virtualization). 

 

Δηαιεηημονγηθυηεηα & Δηαζοκδεζημυηεηα 

Η δηαιεηημονγηθυηεηα αθμνά ζηεκ ηθακυηεηα ημο πνμηεηκυμεκμο ζοζηήμαημξ γηα ηε 

μεηαθμνά θαη πνεζημμπμίεζε ηεξ πιενμθμνίαξ – πμο απμζεθεφεη, επελενγάδεηαη 

θαη δηαθηκεί – με άιια πιενμθμνηαθά ζοζηήμαηα. ογθεθνημέκα αθμνά ζε: 

 Μηα ζαθχξ πνμζδημνηζμέκε θαη θαζμνηζμέκε μμνθή γηα ηηξ πιενμθμνίεξ (πνυηοπα 

δυμεζεξ ηεξ πιενμθμνίαξ / δεδμμέκςκ θαη ηεξ μεηά-πιενμθμνίαξ / δεδμμέκςκ). 

 Έκα ζαθχξ πνμζδημνηζμέκμ θαη θαζμνηζμέκμ ηνυπμ γηα ηεκ ακηαιιαγή ηςκ 

πιενμθμνηχκ (ηεπκμιμγίεξ επηθμηκςκηχκ θαη πνςηυθμιια με ηα μπμία μεηαθένεηαη 

ε πιενμθμνία με ηεκ μμνθή πμο θαζμνίδεηαη ζημ πνμεγμφμεκμ ζεμείμ). 

 Έκα ζαθχξ πνμζδημνηζμέκμ θαη θαζμνηζμέκμ ηνυπμ γηα ηεκ πνυζβαζε ζηηξ 

πιενμθμνίεξ θαη ζηα δεδμμέκα (αζθάιεηα / έιεγπμξ πνυζβαζεξ δειαδή 

ηεπκμιμγίεξ πμο πνεζημμπμημφκηαη γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ οπενεζηχκ 

δηαιεηημονγηθυηεηαξ). 

 Έκα ζαθχξ πνμζδημνηζμέκμ θαη θαζμνηζμέκμ ηνυπμ γηα ηεκ ακαδήηεζε ηςκ 

πιενμθμνηχκ θαη ηςκ δεδμμέκςκ (ηεπκμιμγίεξ μεηαδεδμμέκςκ, θαηαιυγμο ή άιιεξ 

πμο πνεζημμπμημφκηαη γηα ηεκ ακαδήηεζε πιενμθμνηχκ ζημ πιαίζημ ηςκ 

δηαιεηημονγηθχκ οπενεζηχκ). 

 

Όζμκ αθμνά ζηε δηαζοκδεζημυηεηα ζημ πιαίζημ ημο ένγμο, αοηή μνίδεηαη ςξ ελήξ: 

 Δηαζοκδεζημυηεηα ηςκ εθανμμγχκ θαη ηςκ οπενεζηχκ πμο ζα ακαπηοπζμφκ απυ 

ημκ Ακάδμπμ. 

 Δηαζοκδεζημυηεηα με οθηζηάμεκε οπμδμμή εθανμμγχκ θαη βάζεςκ δεδμμέκςκ 

υπςξ ε οθηζηάμεκε δηαδηθηοαθή πφιε ημο ΓΔΝΑ. 

 

Ο ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα μενημκήζεη γηα ηεκ οιμπμίεζε ηςκ παναπάκς 

γεκηθχκ ανπχκ δηαιεηημονγηθυηεηαξ θαη δηαζοκδεζημυηεηαξ. 
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Κάπμηα βαζηθά ζημηπεία θάζεηεξ δηαιεηημονγηθυηεηαξ θαη δηαζοκδεζημυηεηαξ ημο 

ζοζηήμαημξ με ηα ήδε οπάνπμκηα ζοζηήμαηα ημο ΓΔΝΑ είκαη ηα ελήξ: 

 Δηαζφκδεζε θαη πιήνε θαη μμαιή επηθμηκςκία με ημκ οπάνπμκηα δηθηοαθυ ηυπμ ημο 

ΓΔΝΑ  

 

Όζμκ αθμνά ζηεκ ελςηενηθή δηαιεηημονγηθυηεηα θαη δηαζοκδεζημυηεηα ημο 

ζοζηήμαημξ, αοηή αθμνά ζηα ελήξ ζεμεία: 

 Δοκαηυηεηα γηα μειιμκηηθή δηαζφκδεζε ημο ζοζηήμαημξ με άιια ακηίζημηπα ή 

πανυμμημο παναθηήνα ζοζηήμαηα  

 Δοκαηυηεηα ζομμεημπήξ ζε νμέξ δεδμμέκςκ (RSS  Feeds), μέζς άιιςκ 

δηθηοαθχκ ηυπςκ, με πνήζε ζοκαθχκ ηεπκμιμγηχκ RSS Aggregators/readers. 

 

Ο οπμρήθημξ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηεκ Σεπκηθή ημο Πνμζθμνά κα 

πενηγνάρεη ημοξ ηνυπμοξ θαη ηηξ ηεπκμιμγίεξ πμο πνμηίζεηαη κα 

πνεζημμπμηήζεη γηα ηεκ επίηεολε ημο μέγηζημο βαζμμφ μνηδυκηηαξ, θάζεηεξ θαη 

ελςηενηθήξ δηαιεηημονγηθυηεηαξ θαη δηαζοκδεζημυηεηαξ ημο πνμηεηκυμεκμο 

ζοζηήμαημξ 

Αζθάιεηα Γπηθμηκςκίαξ 

Ακάμεζα ζηηξ θφνηεξ απαηηήζεηξ αζθάιεηαξ ακήθεη ε πνμζηαζία ηςκ εοαίζζεηςκ 

δεδμμέκςκ πμο ζα δηαθηκμφκηαη. Όζμκ αθμνά ζηεκ αζθάιεηα ηεξ επηθμηκςκίαξ, 

οπάνπμοκ μη ηνεηξ βαζηθμί ποιχκεξ: 

 Η Μοζηηθυηεηα (Secrecy) ηςκ μεκομάηςκ, δειαδή κα ελαζθαιίδεηαη υηη μυκμ μ 

απμζημιέαξ θαη μ παναιήπηεξ μπμνμφκ κα ηα δηαβάδμοκ θαη, θονίςξ, κα ηα 

θαηακμμφκ. 

 Η Αθεναηυηεηα (Integrity) ηςκ μεκομάηςκ, δειαδή υηη ηα μεκφμαηα δεκ έπμοκ 

αιιμηςζεί αθμοζίςξ ή εθμοζίςξ. 

 Η Αοζεκηηθμπμίεζε (Authentication) ηςκ επηθμηκςκμφκηςκ μενχκ, δειαδή ηα δφμ 

μένε ηεξ επηθμηκςκίαξ (απμζημιέαξ θαη παναιήπηεξ) ζα πνέπεη κα 

απμδεηθκφμοκ/πηζημπμημφκ ηεκ ηαοηυηεηά ημοξ, έηζη χζηε ημ θαζέκα κα είκαη 

ζίγμονμ γηα ηεκ ηαοηυηεηα ημο άιιμο. 
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Η πνεζημμπμίεζε θαη αλημπμίεζε ζφγπνμκςκ θαη πηζημπμηεμέκςκ μεζυδςκ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεξ αζθαιμφξ επηθμηκςκίαξ, υζμκ αθμνά ζημοξ παναπάκς ηνεηξ 

ποιχκεξ, θνίκεηαη επηηαθηηθή θαη απαναίηεηε, χζηε κα θενδεζεί ε εμπηζημζφκε 

ημο πνήζηε, θάηη πμο απμηειεί βαζηθυ πανάγμκηα επηηοπίαξ ημο ζοζηήμαημξ ηεξ 

Δηαδηθηοαθήξ Πφιεξ. Γκδεηθηηθά, ακαθένμκηαη ηα πνςηυθμιια αζθαιμφξ 

επηθμηκςκίαξ SSL θαη TLS πμο πνμζθένμοκ θνοπημγνάθεζε θαη αοζεκηηθμπμίεζε 

μεηαλφ πειαηχκ θαη ελοπενεηεηχκ ζημκ Παγθυζμημ Ιζηυ (θαη υπη μυκμ), θμθ. 

 

Ο οπμρήθημξ Ακάδμπμξ θαιείηαη ζηεκ Σεπκηθή ημο Πνμζθμνά κα πενηγνάρεη 

ηηξ ηεπκμιμγίεξ πμο ζα αλημπμηήζεη θαη γεκηθυηενα ημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ ζα 

μενημκήζεη, υζμκ αθμνά ζημοξ παναπάκς βαζηθμφξ ποιχκεξ (Ιοζηηθυηεηα, 

Αθεναηυηεηα, Αοζεκηηθμπμίεζε) αζθαιμφξ επηθμηκςκίαξ. 

 

Απαηηήζεηξ Γοπνεζηίαξ οζηήμαημξ 

Οη ιεηημονγίεξ ημο ζοζηήμαημξ ζα πνέπεη κα εθηειμφκηαη με ηθακμπμηεηηθή 

ηαπφηεηα, ζογθνίζημε με αοηέξ πανυμμηςκ ζοζηεμάηςκ, πνμδηαζέημκηαξ ημ πνήζηε 

ζηε πνήζε ημο. Οη πνήζηεξ θαη μη δηαπεηνηζηέξ ημο ζοζηήμαημξ ζα πνέπεη κα 

μπμνμφκ κα εθηειέζμοκ ηεκ επηζομεηή ενγαζία με εοθμιία (με πνήζε ημο 

ειάπηζημο ανηζμμφ βεμάηςκ). 

Σμ ζφζηεμα πνέπεη κα είκαη ζε ζέζε κα ελοπενεηήζεη μεγάιμ ανηζμυ ηαοημπνυκςκ 

επηζθεπηχκ/πνεζηχκ με ζηαζενή θαη ηθακμπμηεηηθή απυδμζε, γνήγμνε απυθνηζε 

θαη με δοκαηυηεηα γνήγμνεξ θιημάθςζεξ ζε πενηπηχζεηξ αφλεζεξ ημο θμνηίμο. 

Σμ ζφζηεμα ζα πνέπεη κα είκαη δηανθχξ δηαζέζημμ ζημοξ πνήζηεξ. Σμ πμζμζηυ 

δηαζεζημυηεηαξ ζα πνέπεη κα οπενβαίκεη ημ 99% γηα ηηξ ενγάζημεξ μένεξ θαη 

χνεξ. (ακ πμζμζηυ δηαζεζημυηεηαξ μνίδεηαη ημ πειίθμ ημο πνυκμο πμο ημ 

ζφζηεμα ιεηημονγεί πνμξ ημ ζοκμιηθυ πνυκμ ακαθμνάξ). 

 

Ο οπμρήθημξ Ακάδμπμξ ζηεκ πνμζθμνά ημο ζα πνέπεη κα πενηγνάρεη ηηξ 

μεζυδμοξ πμο ζα πνεζημμπμηήζεη γηα ηεκ επίηεολε ηεξ απαηημφμεκεξ 

δηαζεζημυηεηαξ θαη ηεξ γεκηθυηενεξ εοπνεζηίαξ ημο ζοζηήμαημξ. 
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Σα ημήμαηα πμο απανηίδμοκ ημ ένγμ ζα πνέπεη κα ζπεδηαζημφκ έηζη χζηε κα είκαη 

πνμζβάζημα γηα υιμοξ, 

ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ αηυμςκ με ακαπενία (ΑμεΑ) θαη ηςκ ειηθηςμέκςκ. 

Πνμξ ημφημ, ζα 

ζπεδηαζημφκ θαηά ηέημημ ηνυπμ χζηε κα ζομμμνθχκμκηαη με ημ δηεζκέξ πνυηοπμ 

ειεθηνμκηθήξ 

πνμζβαζημυηεηαξ "Οδεγίεξ γηα ηεκ Πνμζβαζημυηεηα ημο Πενηεπμμέκμο ημο Ιζημφ, 

έθδμζε 2.0" ζε επίπεδμ 

ΑΑ (WCAG 2.0 ΑΑ), ζφμθςκα με ηα πνμβιεπυμεκα ηεξ Τ.Α. ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989, 

ηθακμπμηχκηαξ υια ηα 

ζεμεία ειέγπμο πνμηεναηυηεηαξ 1 θαη 2 (ζομμυνθςζε ζε επίπεδμ ΑΑ). Η 

θφνηα/πνχηε ηζημζειίδα ζα 

δηαβεβαηχκεη γηα ηεκ πμιηηηθή ζομμυνθςζεξ υιςκ ηςκ ηζημζειίδςκ πενηεπμμέκμο 

με ημ πνυηοπμ WCAG 

2.0 ΑΑ, πανμοζηάδμκηαξ ζπεηηθυ ιμγυηοπμ ή ακαθένμκηαξ ηεκ αθυιμοζε 

δεζμεοηηθή γηα ημκ Ακάδμπμ 

δήιςζε, πανέπμκηαξ ημοξ ζπεηηθμφξ ζοκδέζμμοξ ζπεηηθά με ηεκ Πμιηηηθή 

ομμυνθςζεξ. ε πενίπηςζε με 

ζομμυνθςζεξ θάπμηςκ ηζημζειίδςκ πενηεπμμέκμο πμο δεκ ζομμμνθχκμκηαη με ημ 

εκ ιυγς πνυηοπμ 

ιυγς φπανλεξ πενηεπμμέκμο πμο βνίζθεηαη εθηυξ ημο ειέγπμο ημο οπεφζοκμο 

δηαπείνηζεξ ημο πενηεπμμέκμο (οιηθυ Σνίηςκ), αοηέξ ζα επηζεμαίκμκηαη με Δήιςζε 

Μενηθήξ ομμυνθςζεξ. 

Όιεξ μη δηαδηθηοαθέξ οπενεζίεξ πμο πνμζθένμκηαη ζα πνέπεη κα θαηαζθεοαζημφκ 

με δοκαηυηεηεξ πιήνμοξ ζομβαηυηεηαξ responsivesite. Οη ιεηημονγίεξ θαη ηα 

δεδμμέκα ζα πνέπεη κα εμθακίδμκηαη ζςζηά ζε υιεξ ηηξ ζοζθεοέξ, ζηαζενέξ θαη 

θηκεηέξ (PC, laptop, tablet, smartphone), ακαγκςνίδμκηαξ θάζε θμνά ηεκ ζοζθεοή 

θαη πνμζανμυδμκηαξ ημκ ηνυπμ πνμβμιήξ ηςκ πιενμθμνηχκ γηα ηε βέιηηζηε 

πανμοζίαζε ζημκ πεηνηζηή ηεξ ζοζθεοήξ. Πημ ακαιοηηθά: 

o Responsive web design: Γθανμμγή ηεπκηθχκ HTML 5, CSS 3, Responsive 

website template γηα οπμζηήνηλε responsiveness θαη ιεηημονγία ζε υιεξ ηηξ 
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θμνεηέξ ζοζθεοέξ, με ακαγκχνηζε ημο είδμοξ ηεξ ακάιοζεξ ηεξ ζοζθεοήξ (laptop, 

tablet, mobile phone). 

o Λεηημονγία ςξ mobilesite. 

o Μέγηζηε, θαηά ημ δοκαηυκ, επακαπνεζημμπμίεζε ηςκ εηθαζηηθχκ ζημηπείςκ 

o Δηαμυνθςζε ηζημζειίδςκ με ημκ ειάπηζημ δοκαηυ υγθμ δεδμμέκςκ ζε KB, γηα 

εφθμιε μεηαθυνηςζε 

o Δηαμυνθςζε θςημγναθηχκ θαη εηθυκςκ ζε υζμ ημ δοκαηυκ μηθνυηενμ υγθμ ζε 

ΚΒ. Πνμζανμμγή φρμοξ θαη ημ πιάημοξ ημοξ ακάιμγα με ημ μέγεζμξ ηεξ εθάζημηε 

μζυκεξ. 

o Υνήζε ηςκ δηαθμνεηηθχκ «πνμζακαημιηζμχκ» (deviceorientation) ηςκ 

ζοζθεοχκ (portrait θαη landscape). 

o Με πνήζεξ ηεπκμιμγίαξ FLASH. 

 

ε υια ηα Σμήμαηα ημο ένγμο απαηηείηαη κα ζομβαδίδμοκ μη βαζηθέξ ανπέξ ηςκ 

ζπεδηαδυμεκςκ ένγςκ ΣΠΓ με ημκ ζθμπυ θαη ηηξ πνμηεναηυηεηεξ ηεξ Γζκηθήξ 

Φεθηαθήξ ηναηεγηθήξ (εθελήξ ΓΦ), θαζχξ θαη ηεξ ηναηεγηθήξ Ηιεθηνμκηθήξ 

Δηαθοβένκεζεξ. Γίκαη ακαγθαίμ μη πνμηεηκυμεκεξ ιφζεηξ κα αθμιμοζμφκ ηε 

δηαδηθαζία ημο «Γκηαίμο πεδηαζμμφ» (Integrated Planning Process), ε μπμία 

βαζίδεηαη ζηηξ αθυιμοζεξ ανπέξ: 

o πεδηαζμυξ «digital by default» με ηεκ εθανμμγή ηςκ ανπχκ «Privacy by 

Design and by Default» ημο θακμκηζμμφ GDPR 

o Δηαμμηναζμυξ & επακαπνεζημμπμίεζε ιφζεςκ- πενημνηζμυξ ηεξ ζπαηάιεξ μέζς 

ηεξ πνήζεξ ακμηπηχκ πνμηφπςκ 

o Απιμφζηεοζεξ δηαδηθαζηχκ θαη μεηαννφζμηζεξ 

o Σέιμξ, υια ηα οπμζοζηήμαηα ζα επηηνέπμοκ ηε δεμμζίεοζε επηιεγμέκςκ 

ζοκυιςκ δεδμμέκςκ με ζεμαζημιμγηθέξ ζοκδέζεηξ (datasets με μεηαδεδμμέκα) θαη 

Linked Data (Δηαζοκδεδεμέκα Δεδμμέκα) ζε πιαηθυνμεξ ακμηπηχκ δεδμμέκςκ 

υπςξ ημ Δηαφγεηα θαη ημ data.gov.gr. 

Τπμζηενίδμκηαξ Ακμηπηά Πνυηοπα θαη Δεδμμέκα θαη ηνμθμδμηχκηαξ πφιεξ 

ακμηπηχκ δεδμμέκςκ εκηζπφμκηαη μη δνάζεηξ θαη μη γεκηθέξ ανπέξ ηεξ δηεζκήξ 



 

Σελίδα 28 από 37 

 

Πνςημβμοιίαξ γηα ηεκ Ακμηπηή Δηαθοβένκεζε (Open Government Partnership, 

OGP). 

 

 

 

 

 

 

Θεςνήζεθε  

Αζήκα ..…-….-2021 

Αζήκα …-….-2021 

Ε Πνμσζηαμέκε Αοη. Γν. Πνμέδνμο Ο ζοκηάλαξ 

 

 

 

 

 

ηαζμπμφιμο Υνηζηίκα Ηαναιηχηαξ Υνήζημξ  

ΔΓ 1/Γ ΣΓ Ειεθηνμκηθυξ Ιεπακηθυξ 
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3. ΤΓΓΡΑΦΕ ΤΠΟΥΡΓΩΓΩΚ 

Άνζνμ 1o: Ακηηθείμεκμ  

Η Πανμφζα μειέηε αθμνά ζηεκ πανμπή ηςκ θάηςζη Τπενεζίεξ: 

1. οκηήνεζε πιενμθμνηαθμφ ζοζηήμαημξ ΥΤΣΑ,  

2. Τπενεζίεξ απμθαηάζηαζεξ βιαβχκ & ζοκηήνεζεξ δηαηάλεςκ ειέγπμο πφιεξ 

εηζυδμο ΥΤΣΑ Φοιήξ,  

3. οκηήνεζε & επηζθεοή ζοζηεμάηςκ μπανχκ δογηζηενίμο θαη  

4. Τπενεζίεξ ακαβάζμηζεξ εθανμμγήξ ιμγηζμηθμφ δηαπείνηζεξ πνςημγεκχκ 

δεδμμέκςκ δογηζηενίςκ 

 

Άνζνμ 2μ: Ιζπφμοζεξ  Δηαηάλεηξ 

Η εθηέιεζε ηςκ ακαθενμμέκςκ ζηεκ πανμφζα ζογγναθή οπμπνεχζεςκ οπενεζηχκ 

δηέπεηαη απυ ηηξ παναθάης δηαηάλεηξ: 

Η εθηέιεζε ηςκ ακαθενμμέκςκ ζηεκ πανμφζα ζογγναθή οπμπνεχζεςκ οπενεζηχκ 

δηέπεηαη απυ ηηξ παναθάης δηαηάλεηξ: 

 

 Σηξ δηαηάλεηξ ηεξ Οδεγίαξ 24/2014/ΓΓ ζπεηηθά με ηηξ δεμυζηεξ πνμμήζεηεξ θαη 

ηεκ θαηάνγεζε ηεξ μδεγίαξ 2004/18/ΓΚ. 

 

   
ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΖΔΖΗΟ ΔΖΑΒΑΘΙΖΔΖΗΟ 

ΤΚΔΓΙΟ 

ΚΟΙΟΤ ΑΣΣΖΗΕ 

ΓΔΡΑ: Άκηενζεκ 6 θαη Μςναΐηε 90, 

115 25 Αζήκα 

Αοημηειέξ Σμήμα Γοζφκεξ Πνμέδνμο 

ηει.: 213 214 8 314, Fax: 210 

6749178 

Υπενεσίεξ:  σοκτήνεσεξ εγθατάστασεξ 

δογηστενίμο ΦΥΤΑ Φοιήξ θαη 

ακαβάζμησεξ ευανμμγήξ ιμγησμηθμύ 

επελενγασίαξ δογίσεωκ. 
Α.Ι. 5/2021/Αοημηειέξ Σμήμα Γοζφκεξ 

Πνμέδνμο 

ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΙΟ με Φ.Π.Α.: 

67.971,84 €   
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 Σηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 4412/2016 «Δεμυζηεξ ομβάζεηξ Ένγςκ, Πνμμεζεηχκ θαη 

Τπενεζηχκ (πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 2014/24/ ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» (Α΄ 147) 

 . Γπηθαηνμπμηεμέκμ ζεζμηθυ πιαίζημ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ κμμυξ 4782/2021 

(ΦΓΚ 36/Α/09-03-2021) 

 Σηξ δηαηάλεηξ ημο Ν.3852/2010 «Νέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ θαη ηεξ 

Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ –Πνυγναμμα Καιιηθνάηεξ» (Α΄ 87), υπςξ ηζπφεη. 

 Σηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 3463/2006 «Κφνςζε ημο Κχδηθα Δήμςκ θαη Κμηκμηήηςκ» 

(Α΄ 114), υπςξ ηζπφεη. 

 Σηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 4071/2012 «Ροζμίζεηξ γηα ηεκ ημπηθή ακάπηολε, ηεκ 

αοημδημίθεζε θαη ηεκ απμθεκηνςμέκε δημίθεζε Γκζςμάηςζε Οδεγίαξ 

2009/50/ΓΚ» (Α΄ 85). 

Άνζνμ 3μ: ομβαηηθά ημηπεία 

ομβαηηθά ζημηπεία είκαη ηα αθυιμοζα θαηά ζεηνά θζίκμοζαξ ηζπφμξ: 

1. Η φμβαζε εθηέιεζεξ 

2. Ο πνμτπμιμγηζμυξ πνμζθμνάξ 

3. Η ογγναθή Τπμπνεχζεςκ 

4. Η Σεπκηθή Πενηγναθή θαη μη Σεπκηθέξ Πνμδηαγναθέξ  

5. Ο Πνμτπμιμγηζμυξ Μειέηεξ 

 

 

Άνζνμ 4μ: Σνυπμξ εθηέιεζεξ 

Η δηεκένγεηα ημο Δηαγςκηζμμφ ζα πναγμαημπμηεζεί ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ ηεξ 

δηαθήνολεξ. 

Κνηηήνημ θαηαθφνςζεξ: Η παμειυηενε ηημή υπςξ αοηή πνμθφπηεη απυ ημ πνμζθενυμεκμ 

πμζμζηυ έθπηςζε ζε αθέναηεξ μμκάδεξ επί ημο πνμτπμιμγηζμμφ πνμζθμνάξ 

ζοκηεηαγμέκμο απυ ημκ ΓΔΝΑ. 

Η μηθμκμμηθή πνμζθμνά ηςκ δηαγςκηδυμεκςκ ζα δμζεί επί πμηκή απμθιεηζμμφ ζημ έκηοπμ 

«Πνμτπμιμγηζμυξ Πνμζθμνάξ» πμο δίδεηαη απυ ηεκ Τπενεζία ζομπιενχκμκηαξ ηα 

ακηίζημηπα πεδία, ζθναγηζμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ απυ ημ Νυμημμ Γθπνυζςπμ ηεξ 

εηαηνείαξ. 

Σα  πμζά ηςκ άνζνςκ ημο  πνμτπμιμγηζμμφ μειέηεξ  απμηειμφκ ηα άκς υνηα πένακ ηςκ 

μπμίμο μη μηθμκμμηθέξ πνμζθμνέξ δεκ γίκμκηαη δεθηέξ θαη απμθιείμκηαη απυ ημκ 

δηαγςκηζμυ 
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'Άνζνμ 5μ: Τπμγναθή ηεξ φμβαζεξ   

Ο Ακάδμπμξ, μεηά ηεκ θαηά κυμμ έγθνηζε ηεξ ακάζεζεξ εηξ αοηυκ ηςκ οπυρε οπενεζηχκ, 

οπμπνεμφηαη κα πνμζέιζεη ζε μνηζμέκμ ηυπμ θαη πνυκμ πνμξ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ ζηα 

γναθεία ημο ΓΔΝΑ- Άκηενζεκ 6 – Αζήκα, εκηυξ   10 εμενχκ απυ ηεκ εμενμμεκία 

θαηαθφνςζεξ.   

Ο μεημδυηεξ οπμπνεμφηαη κα πνμζέιζεη ζε μνηζμέκμ ηυπμ θαη πνυκμ υπη μεγαιφηενμ ηςκ 

δέθα (10) εμενχκ πνμξ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ θαη κα θαηαζέζεη ηεκ, θαηά ημ άνζνμ 7 

ηεξ πανμφζαξ, εγγφεζε γηα ηεκ θαιή εθηέιεζή ηεξ. 

ε ακηίζεηε πενίπηςζε, θενφζζεηαη έθπηςημξ, με υιεξ ηηξ θαηά ημ Νυμμ πνμβιεπυμεκεξ 

ζοκέπεηεξ. Καηά ηεξ απυθαζεξ έθπηςζεξ, μ Ακάδμπμξ μπμνεί κα οπμβάιιεη έκζηαζε 

εκηυξ πνμζεζμίαξ δέθα (10) εμενχκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ απυθαζεξ.  

 

Άνζνμ 6μ. Γγγφεζε ζομμεημπήξ ζημ δηαγςκηζμυ 

Γηα ηε ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ πνέπεη κα θαηαηεζεί, απυ θάζε οπμρήθημ, εγγοεηηθή 

επηζημιή ζομμεημπήξ ζε πμζμζηυ 2% επί ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ μειέηεξ πςνίξ ΦΠΑ, ε 

μπμία ζα απεοζφκεηαη ζημκ Γ.Δ..Ν.Α. 

Η εγγοεηηθή επηζημιή πνέπεη απαναίηεηα κα ακαθένεη επαθνηβχξ ηεκ επςκομία ημο 

δηαγςκηδυμεκμο, ημκ ηίηιμ ηςκ οπενεζηχκ γηα ηηξ μπμίεξ δίδεηαη ε εγγφεζε, ημκ υνμ υηη μ 

εγγοεηήξ παναηηείηαη απυ ημ δηθαίςμα δηδήζεςξ  μέπνη ημ παναπάκς πμζυ θαη 

ακαγκςνίδεη ακεπηθφιαθηα ηεκ οπμπνέςζε ημο κα θαηαβάιιεη ημ πμζυ ηεξ εγγφεζεξ 

πςνίξ θαμία έκζηαζε, ή ακηίννεζε, μέζα ζε ηνεηξ (3) εμένεξ απυ ηε ζπεηηθή εηδμπμίεζε. 

Η παναπάκς εγγοεηηθή επηζημιή ζα είκαη πςνίξ πνμκηθυ πενημνηζμυ ηζπφμξ είηε ζα ηζπφεη 

ημ ιηγυηενμ γηα δηάζηεμα εκεκήκηα (90) εμενμιμγηαθχκ εμενχκ απυ ηεκ εμενμμεκία 

δεμμπνάηεζεξ.  

 Η εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ επηζηνέθεηαη μεηά ηεκ έγθνηζε ημο απμηειέζμαημξ ηεξ 

δεμμπναζίαξ. 

 

Άνζνμ 7μ: Γγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ  

Πνηκ ηεκ οπμγναθή ηεξ φμβαζεξ μ μεημδυηεξ οπμπνεμφηαη κα θαηαζέζεη εγγοεηηθή 

επηζημιή θαιήξ εθηέιεζεξ πμο μνίδεηαη ζε πμζμζηυ 5% επί ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ 
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μειέηεξ, με ΦΠΑ, ε μπμία ζα ακηηθαηαζηήζεη ηεκ εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ ζημ 

Δηαγςκηζμυ. 

Γηα ηεκ εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηζπφμοκ, ακηηζημίπςξ, υιμη μη ιμηπμί ζπεηηθμί υνμη πμο 

πνμβιέπμκηαη ζηε Δηαθήνολε γηα ηεκ εγγφεζε ζομμεημπήξ ζημκ δηαγςκηζμυ. 

 

 

Άνζνμ 8μ: Πμηκηθέξ Ρήηνεξ 

Γθυζμκ μ Ακάδμπμξ δεκ εθηειεί ημ ζομβαηηθυ ημο ακηηθείμεκμ ζφμθςκα με ηα 

ακαθενυμεκα ζηα ζομβαηηθά ζημηπεία ηεξ πανμφζαξ ζογγναθήξ οπμπνεχζεςκ, 

επηβάιιμκηαη ζε βάνμξ ημο πμηκηθέξ νήηνεξ ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ. 

Οη πμηκηθέξ νήηνεξ επηβάιιμκηαη ζημκ Ακάδμπμ με απυθαζε ηεξ Πνμσζηαμέκεξ Ανπήξ 

φζηενα απυ εηζήγεζε ηεξ Γπηβιέπμοζαξ Τπενεζίαξ, υπςξ μη δφμ ηειεοηαίεξ μνίδμκηαη ζημ 

Άνζνμ 14 ηεξ πανμφζαξ ζογγναθήξ οπμπνεχζεςκ. 

 

 Άνζνμ 9μ: Δηάνθεηα ηεξ φμβαζεξ 

Η δηάνθεηα ηςκ πανεπυμεκςκ οπενεζηχκ θαζμνίδεηαη ζε έκα (1) έημξ απυ ηεκ οπμγναθή 

ηεξ ζφμβαζεξ. 

Άνζνμ 10μ: Πνμτπμζέζεηξ ομμεημπήξ– Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ 

ηα δεημφμεκα απυ ηεκ Δηαθήνολε δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ ημοξ ζημ Δηαγςκηζμυ, μη 

οπμρήθημη ακάδμπμη ζα πνέπεη κα ζομπενηιάβμοκ επί πμηκή απμθιεηζμμφ: 

 
 Τπεφζοκε Δήιςζε  ημο οπμρήθημο ακάδμπμο υηη δηαζέηεη μκηυηεηεξ (εκδεηθηηθά 

Σμήμαηα, Μμκάδεξ, Τπενεζίεξ) με ανμμδηυηεηα ηεκ Δηαπείνηζε Ένγςκ, ηεκ 

Ακάπηολε Γθανμμγχκ Πιενμθμνηθήξ, ηεκ Σειεθςκηθή Γλοπενέηεζε Πειαηχκ θαη 

ηεκ Σεπκηθή Τπμζηήνηλε οζηεμάηςκ Πιενμθμνηθήξ, ή ηζμδφκαμεξ δμμέξ με 

ανμμδηυηεηεξ πμο ζηενίδμοκ ηηξ παναπάκς δηενγαζίεξ ημο θφθιμο δςήξ εκυξ 

Ένγμο πιενμθμνηθήξ. ηεκ Τπεφζοκε δήιςζε πνέπεη κα επηζοκάπηεηαη ε 

μνγακςηηθή δμμή ημο οπμρεθίμο ακαδυπμο. 

 Πενηγναθή ηςκ μέηνςκ γηα ηεκ ελαζθάιηζε ηεξ πμηυηεηαξ ηςκ πανεπυμεκςκ 

οπενεζηχκ ημο ζημ ζπεδηαζμυ θαη ηεκ ακάπηολε πιενμθμνηαθχκ ζοζηεμάηςκ.  
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 Πηζημπμηεηηθυ ζοζηήμαημξ δηαπείνηζεξ πμηυηεηαξ ζφμθςκα με ημ πνυηοπμ ISO 

9001 ή ηζμδφκαμμ με πεδίμ εθανμμγήξ ημ ζπεδηαζμυ, ακάπηολε, εγθαηάζηαζε θαη 

οπμζηήνηλε ιμγηζμηθμφ θαζχξ θαη ηεκ οιμπμίεζε ένγςκ πιενμθμνηθήξ 

 Πηζημπμηεηηθυ δηαπείνηζεξ αζθάιεηαξ πιενμθμνηχκ ζφμθςκα με ημ πνυηοπμ ISO 

27001 ή ηζμδφκαμμ με πεδίμ εθανμμγήξ ημ ζπεδηαζμυ, ακάπηολε, εγθαηάζηαζε θαη 

οπμζηήνηλε ιμγηζμηθμφ θαζχξ θαη ηεκ οιμπμίεζε ένγςκ πιενμθμνηθήξ. Σμ 

πηζημπμηεηηθυ επί πμηκή απμθιεηζμμφ ζα πνέπεη κα είκαη ζε ηζπφ ηεκ εμένα 

οπμβμιήξ ηεξ Πνμζθμνάξ. 

 Πηζημπμηεηηθυ ακηηπνμζχπμο ηεξ θαηαζθεοάζηνηαξ εηαηνίαξ DOTSOFT γηα ηεκ 

εθανμμγή ιμγηζμηθμφ δηαπείνηζεξ πνςημγεκχκ δεδμμέκςκ δογηζηενίςκ, ή κα είκαη 

μ ίδημξ μ θαηαζθεοαζηήξ ηεξ εθανμμγήξ (βι. ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 

ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ.) 

Γπηπιέμκ 

Πνμζθμνέξ πμο αθμνμφκ ηεκ ακηηθαηάζηαζε ηςκ οθηζηάμεκςκ εθανμμγχκ ιμγηζμηθμφ δεκ 

ζα γίκμκηαη δεθηέξ θαη απμννίπημκηαη ςξ με απμδεθηέξ. 

Άνζνμ 11μ: Φυνμη – Σέιε – Ηναηήζεηξ 

Ο Ακάδμπμξ οπυθεηηαη ζε υιμοξ ημοξ βάζεη ηςκ θεημέκςκ δηαηάλεςκ θυνμοξ, ηέιε, θαη 

θναηήζεηξ πμο πνμβιέπεη ημ Δεμυζημ Λμγηζηηθυ. 

Άνζνμ 12μ: Σνυπμξ Πιενςμήξ – Παναδμηέα 

Ο ακάδμπμξ ζα πιενχκεηαη γηα ηηξ πανεπυμεκεξ οπενεζίεξ πιενμθμνηθήξ, μεηά απυ 

βεβαίςζε θαιήξ εθηέιεζεξ θαη παναιαβήξ οπενεζηχκ πμο ζοκηάζζεηαη απυ ηεκ ανμυδηα 

επηηνμπή.  

Οη ηημέξ πνέςζεξ μμκάδαξ οπενεζηχκ ζα μείκμοκ ζηαζενέξ θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ημο 

ζομβαηηθμφ πνυκμο, θαη ζα οπμιμγίδμκηαη με βάζε ηεκ μηθμκμμηθή πνμζθμνά ημο 

Ακαδυπμο. 

Άνζνμ 13μ: Τπμπνεχζεηξ ημο Ακαδυπμο 

Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηεκ άνηηα, έκηεπκε, θαη έγθαηνε εθηέιεζε ηςκ οπενεζηχκ ημο 

ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ ηεξ πανμφζαξ μειέηεξ θαη ηεξ ζφμβαζεξ. 

Άνζνμ 14μ:  Ανμυδημη εθ Ιένμοξ ημο ΓΔΗΚΑ 
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Η παναιαβή ηςκ ζομβαηηθχκ οπενεζηχκ πναγμαημπμηείηαη απυ ηεκ ανμυδηα επηηνμπή 

Πηζημπμίεζεξ Παναιαβήξ οπενεζηχκ θαη πνμμεζεηχκ ημο ΓΔΝΑ, ε μπμία ζοκηάζζεη θαη 

πνμζοπμγνάθεη ηε ζπεηηθή Βεβαίςζε Καιήξ Γθηέιεζεξ θαη Παναιαβήξ Τπενεζηχκ. 

Ανμυδηα Σμήμα είκαη ημ Αοημηειέξ Γναθείμ Πνμέδνμο 

Πνμσζηάμεκε Ανπή είκαη ε Γθηειεζηηθή Γπηηνμπή ημο ΓΔΝΑ. 

 

Θεςνήζεθε  

Αζήκα ..…-….-2021 

Αζήκα …-….-2021 

Ε Πνμσζηαμέκε Αοη. Γν. 

Πνμέδνμο 

Ο ζοκηάλαξ 

 

 

 

 

 

ηαζμπμφιμο Υνηζηίκα Ηαναιηχηαξ Υνήζημξ  

ΔΓ 1/Γ ΣΓ Ειεθηνμκηθυξ Ιεπακηθυξ 
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4. ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖ’ΙΟ ΙΓΘΓΣΕ 

α/α Πενηγναθή €/οπενεζία 
Πιήζμξ 

Τπενεζηχκ 

Σημή 

Μειέηεξ(€) 

ΚΑ   02.10.00.6266.08 Τπενεζίεξ γηα εηήζηα οκηήνεζε-Τπμζηήνηλε  πιενμθμνηαθμφ ζοζηήμαημξ ΥΤΣΑ 

1 
ανπηθέξ ενγαζίεξ εγθαηάζηαζεξ κέςκ θεκηνηθχκ 

οπμιμγηζηχκ 
9350 1 9350 

2 ηαθηηθή μεκηαία ζοκηήνεζε θαη οπμζηήνηλε  833 12 9996 

ΚΑ   02.10.00.6265.04 Τπενεζίεξ απμθαηάζηαζεξ βιαβχκ & ζοκηήνεζεξ δηαηάλεςκ ειέγπμο πφιεξ εηζυδμο 

ΥΤΣΑ Φοιήξ 

3 
ανπηθέξ ενγαζίεξ ειέγπμο θαη απμθαηάζηαζήξ  βιαβχκ 

ειεθηνμκηθχκ δηαηάλεςκ δογηζηενίμο ποηά 
10.000 1 10.000 

4 

Τπενεζίεξ απμθαηάζηαζεξ βιαβχκ & ζοκηήνεζεξ 

δηαηάλεςκ ειέγπμο πφιεξ εηζυδμο ΥΤΣΑ Φοιήξ, ηαθηηθή 

μεκηαία ζοκηήνεζε οπμζηήνηλε 

510 12 6120 

ΚΑ     02.10.00.6142.06 Αμμηβή γηα οπενεζίεξ ακαβάζμηζεξ εθανμμγήξ ιμγηζμηθμφ δηαπείνηζεξ πνςημγεκχκ 

δεδμμέκςκ δογηζηενίςκ 

5 
Αμμηβή γηα οπενεζίεξ ακαβάζμηζεξ εθανμμγήξ ιμγηζμηθμφ 

δηαπείνηζεξ πνςημγεκχκ δεδμμέκςκ δογηζηενίςκ 
19350 1 19350 € 

φκμιμ  (πςνίξ ΦΠΑ) 54.816,00 € 

ΦΠΑ (24%) 13.155,84 € 

φκμιμ  (με ΦΠΑ 24%) 67.971,84 € 

Ήημη ζοκμιηθά ελήκηα εθηά  πηιηάδεξ θαη εκκηαθυζηα εβδμμήκηα έκα  Γονχ θαη 

μγδυκηα ηέζζενα ιεπηά (67.971,84€)  ζομπενηιαμβακμμέκμο Φ.Π.Α. 24% 

   
ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΖΔΖΗΟ ΔΖΑΒΑΘΙΖΔΖΗΟ 

ΤΚΔΓΙΟ 

ΚΟΙΟΤ ΑΣΣΖΗΕ 

ΓΔΡΑ: Άκηενζεκ 6 θαη Μςναΐηε 90, 

115 25 Αζήκα 

Αοημηειέξ Σμήμα Γοζφκεξ Πνμέδνμο 

ηει.: 213 214 8 314, Fax: 210 

6749178 

Υπενεσίεξ:  σοκτήνεσεξ εγθατάστασεξ 

δογηστενίμο ΦΥΤΑ Φοιήξ θαη 

ακαβάζμησεξ ευανμμγήξ ιμγησμηθμύ 

επελενγασίαξ δογίσεωκ. 
Α.Ι. 5/2021/Αοημηειέξ Σμήμα Γοζφκεξ 

Πνμέδνμο 

ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΙΟ με Φ.Π.Α.: 

67.971,84 € € 

  
 

  

 

Θεςνήζεθε  

Αζήκα ..…-….-2021 

Αζήκα …-….-2021 

Ε Πνμσζηαμέκε Αοη. Γν. Πνμέδνμο Ο ζοκηάλαξ 

 
 

 

ηαζμπμφιμο Υνηζηίκα Ηαναιηχηαξ Υνήζημξ  

ΔΓ 1/Γ ΣΓ Ειεθηνμκηθυξ Ιεπακηθυξ 
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5.ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

α/α Πενηγναθή €/οπενεζία 
Πιήζμξ 

Τπενεζηχκ 

 

Έθπηςζε 

Σημή 

Μειέηεξ(€) 

Σημή 

Πνμζθμνάξ 

ΚΑ   02.10.00.6266.08 Τπενεζίεξ γηα εηήζηα οκηήνεζε-Τπμζηήνηλε  πιενμθμνηαθμφ ζοζηήμαημξ ΥΤΣΑ 

1 
ανπηθέξ ενγαζίεξ εγθαηάζηαζεξ κέςκ θεκηνηθχκ 

οπμιμγηζηχκ 
9350 1 

………….% 
9350 

…...……….€ 

2 ηαθηηθή μεκηαία ζοκηήνεζε θαη οπμζηήνηλε  833 12 ………….% 9996 …...……….€ 

ΚΑ   02.10.00.6265.04 Τπενεζίεξ απμθαηάζηαζεξ βιαβχκ & ζοκηήνεζεξ δηαηάλεςκ ειέγπμο πφιεξ εηζυδμο ΥΤΣΑ Φοιήξ 

3 

ανπηθέξ ενγαζίεξ ειέγπμο θαη απμθαηάζηαζήξ  

βιαβχκ ειεθηνμκηθχκ δηαηάλεςκ δογηζηενίμο 

ποηά 

10000 1 

 

 

………….% 

 

 

10000 

 

 

…...……….€ 

4 

Τπενεζίεξ απμθαηάζηαζεξ βιαβχκ & 

ζοκηήνεζεξ δηαηάλεςκ ειέγπμο πφιεξ εηζυδμο 

ΥΤΣΑ Φοιήξ, ηαθηηθή μεκηαία ζοκηήνεζε 

οπμζηήνηλε 

510 12 

 

 

………….% 

 

 

6120 

 

 

…...……….€ 

ΚΑ     02.10.00.6142.06 Αμμηβή γηα οπενεζίεξ ακαβάζμηζεξ εθανμμγήξ ιμγηζμηθμφ δηαπείνηζεξ πνςημγεκχκ δεδμμέκςκ 

δογηζηενίςκ 

5 

Αμμηβή γηα οπενεζίεξ ακαβάζμηζεξ εθανμμγήξ 

ιμγηζμηθμφ δηαπείνηζεξ πνςημγεκχκ δεδμμέκςκ 

δογηζηενίςκ 

14500 1 

 

 

………….% 

19.350,00  

 

 

…...……….€ 

φκμιμ  (πςνίξ ΦΠΑ) 54.816,00  …...……….€ 

ΦΠΑ (24%) 13.155,84  …...……….€ 

φκμιμ  (με ΦΠΑ 24%) 67.971,84  …...……….€ 

 

 

 

 

 

   
ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΖΔΖΗΟ ΔΖΑΒΑΘΙΖΔΖΗΟ 

ΤΚΔΓΙΟ 

ΚΟΙΟΤ ΑΣΣΖΗΕ 

ΓΔΡΑ: Άκηενζεκ 6 θαη Μςναΐηε 90, 

115 25 Αζήκα 

Αοημηειέξ Σμήμα Γοζφκεξ Πνμέδνμο 

ηει.: 213 214 8 314, Fax: 210 

6749178 

Υπενεσίεξ:  σοκτήνεσεξ εγθατάστασεξ 

δογηστενίμο ΦΥΤΑ Φοιήξ θαη 

ακαβάζμησεξ ευανμμγήξ ιμγησμηθμύ 

επελενγασίαξ δογίσεωκ. 
 Α.Ι. 5/2021/Αοημηειέξ Σμήμα Γοζφκεξ 

Πνμέδνμο 
ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΙΟ με Φ.Π.Α.: 
56.849,04 € 
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Ήημη πνμζθενυμεκε ζοκμιηθά ηημή, ζομπενηιαμβακμμέκμο θαη ημο ΦΠΑ 24% 

(μιμγνάθςξ) ….…....... 

............................................................................................

..............................……………................................. ή   

...........................€  . 

                                                                      O Πνμζθένςκ 

            Αζήκα ………… (εμενμμεκία)  

 

 

         (ζθναγίδα – οπμγναθή) 


