
 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

 
Αθήνα, 18.02/2019 
Αριθ. πρωτ. Λ.Δ9/2562 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την προμήθεια 10 αδειών χρήσης ονομαστικών χρηστών, εγκατάσταση, 
παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης και 

Διαχείρισης Έργων, μετάπτωσης δεδομένων και εκπαίδευσης του προσωπικού της 
εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” 

(CPV 72268000-1) 

 
Η εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, 

 

έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-16) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", ειδικά το άρθρο 

118 περί απευθείας ανάθεσης σύμβασης & το άρθρο 2 παραγ. 1 εδάφιο 31. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(Ενσωμάτωση της Οδηγίας 201 1/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), 

όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΑΊ 12). 

5. τις ανάγκες της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”. 

6. Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 της εταιρείας 

“ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”. 

7. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΕΓ. Λ.Δ6/2533/18.02.2019 Δέσμευση Πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΨΑΗΟΞΧΔ-ΕΑΛ). 

 

Προτίθεται να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια δέκα 10 αδειών 

χρήσης ονομαστικών χρηστών, εγκατάσταση, παραμετροποίηση πληροφοριακού 

συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Έργων, μετάπτωσης δεδομένων 

και εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ' το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας πρόσκλησης. 

Προϋπολογισμός: είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., (24.800,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός ή ένωση 

προμηθευτών, με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού 

φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/2016, το οποίο δηλώνεται σε Υπεύθυνη Δήλωση. 
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Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών: έως την 28 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

14:00, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της εταιρείας, Φαβιέρου 30, Τ.Κ. 104 38, υπόψη κας Βάγιας 

Γρίβα. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται. 

 

1. ΣΥΝΤΑΞΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

➢ Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, 

➢ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (“ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Φαβιέρου 30, 

Τ.Κ. 104 38), 

➢ Το θέμα της Πρόσκλησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια 

δέκα 10 αδειών χρήσης ονομαστικών χρηστών, εγκατάσταση, παραμετροποίηση 

πληροφοριακού συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Έργων, μετάπτωσης 

δεδομένων και εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, 

➢ Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (Λ.Δ9/2562/18.02.2019). 

➢ Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

Ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, θα συνοδεύεται (εξωτερικά του φακέλου 

προσφοράς) από αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

επισυνάπτεται (Υπόδειγμα Β ) .  

Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά τα εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1996, στην οποία να δηλώνεται ότι α) δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και β) εφόσον επιλεγεί ανάδοχος, 

δεσμεύεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 

και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, εντός 15 ημερών. 

2. Η οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο το έντυπο οικονομικής 

προσφοράς το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Υπόδειγμα Α'), 

3. Τεχνική προσφορά, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι λειτουργίες που 

καλύπτει το προτεινόμενο λογισμικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ'. 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από Επιτροπή που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει της τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σύγκριση θα γίνει 

επί των τιμών προ Φ.Π.Α.. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
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τιμή ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 

κατακύρωση θα γίνει βάσει της χαμηλότερης συγκριτικής τιμής. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας, αποδεκτών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, προσφορών για το σύνολο των ειδών με την ίδια τιμή, η 

κατακύρωση γίνεται με κλήρωση, παρουσία των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν. 

Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α) 

αυτές θεωρηθούν ως ευνοϊκές για την εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” ή β) κρίνονται 

επουσιώδεις. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο 

όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Στο πλαίσιο της επαρκούς αξιολόγησης της προτεινόμενης λύσης, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορεί 

να κληθούν να εκτελέσουν επίδειξη (live demo) του προσφερόμενου λογισμικού. Η επίδειξη θα 

αφορά όλη την ζητούμενη στους παρακάτω πίνακες λειτουργικότητα διαθέσιμη και θα 

πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών από την κοινοποίηση του αιτήματος στον υποψήφιο ανάδοχο. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης 

των υποψηφίων, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με email ή φαξ τους υποψήφιους οικονομικούς 

φορείς για τα αποτελέσματα. Ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί ως υποψήφιος ανάδοχος έχει 

την υποχρέωση εντός δέκα πέντε (15) ημερών να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 

(ΕΠΕ) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και 

εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 

4412/2016) 

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016) 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας 

προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος 

στην κατάταξη συμμετέχων. 

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την απόφαση ανάθεσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλους 

τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, καθώς και τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την απόφαση 

ανάθεσης, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Προσφορά, κατά φθίνουσα σειρά 

ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
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Ο υποψήφιος στον οποίο ανατίθεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της απόφασης ανάθεσης, να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση. 

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά 

αιτιολογημένες συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, το 

λογαριασμό «16.17 00 000 0000» με κωδικό ΣΑΕ 26766, του έτους 2019. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και την προσκόμιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών από το δικαιούχο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, 

σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Λειτουργίας. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις: α) 0,06% επί της αξίας πλέον Φ.Π.Α., υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 

4013/2011 όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 5143/2014 (ΦΕΚ Β73335/2014) και τροποποιήθηκε 

από το Ν. 4412/2016, και β) 0,06% επί της αξίας πλέον Φ.Π.Α., υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016. 

Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε 

τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. 

 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει το έργο, εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. Πιθανά έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με την παρ. 3 και 11 β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, η οποία ελέγχει την 

καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους με την 

προσφορά του αναδόχου και θα προβεί στην έκδοση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων 

παραλαβής. 

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών και 

απαιτήσεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ', απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που 

παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους και τις 

προδιαγραφές της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν 

υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο των 90 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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8. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Παροχή πληροφοριών: πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη 

Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Α.Ε.” στο τηλέφωνο 210 - 5272556, κα Βάγια Γρίβα. 

Τρόπος λήψης εγγράφων 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” 

http://www.ktyp.gr/ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Συνημμένα: 

1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  

http://www.ktyp.gr/


 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ:  “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ...........................................................................  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: .................................................................  

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ..............................................................  

ΑΦΜ - ΔΟΥ : ..........................................................................  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΚ: ...................................................................  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΦΑΞ: .................................................................  

Email: ..................................................................................  

Η παρούσα προσφορά αφορά την προμήθεια δέκα (10) αδειών χρήσης ονομαστικών 

χρηστών, εγκατάσταση, παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης 

και Διαχείρισης Έργων, μετάπτωσης δεδομένων και εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας 

“ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, ως ακολούθως: 

 

 

Έλαβα γνώση των όρων της υπ' αριθ. πρωτ. ΕΓ. Λ.Δ9/ 2562/18.02.2019 πρόσκλησης, τους 

οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

 

Η προσφορά μου ισχύει για 90 ημέρες, από την επομένη της αποσφράγισης των προσφορών. 

 ............................ 2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή) 
 
 
 
 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΧΡΕΩΣΗ (χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ με 

ΦΠΑ 

    

    

    

    

ΣΥΝΟΛΟ    



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 

 

 

 

 
ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

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

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

ΑΦΜ: .............  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Τ.Κ.: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ................  

ΦΑΞ: ...........................  

Email: .........................  

Θέμα: Υποβολή προσφοράς Ημ/νία: 

 ............................ /2019 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Φάκελος Προσφοράς 

 

Προς :“ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” 

Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  

Φαβιέρου 30, 104 38 Αθήνα 

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. πρωτ. 

Λ.Δ9/2562/18.02.2019 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 

Υπηρεσίας σας, σας υποβάλλω 

προσφορά για την ανάθεση της 

προμήθειας δέκα (10) αδειών χρήσης 

ονομαστικών χρηστών, εγκατάσταση, 

παραμετροποίηση πληροφοριακού 

συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης και 

Διαχείρισης Έργων, μετάπτωσης 

δεδομένων και εκπαίδευσης του 

προσωπικού της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” και παρακαλώ για την 

αποδοχή της. 
 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
 
(ονοματεπώνυμο, 

ιδιότητα, υπογραφή)



 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

 

 
Κτιριακές Υποδομές  Α.Ε.  | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | www.ktyp.gr     1 
Πληροφορίες:Βαϊα Γρίβα • Τηλ. : 210-5272556. • Fax: 210-5272589•  email: vaygri@ktyp.gr    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το προτεινόμενο λογισμικό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Έργων, θα 

πρέπει να είναι ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση των 

διαδικασιών της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”., και να διαθέτει όλες τις λειτουργίες 

ώστε να καλύπτει παράλληλα τις υποχρεώσεις της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, 

ως μέλους της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και ως Ανώνυμης Εταιρείας. Να παρέχει σημαντικές 

λειτουργίες για την κάλυψη και την παρακολούθηση των εσωτερικών αναγκών της εταιρείας, 

ενώ με τους αυτοματισμούς που θα περιλαμβάνει να εξοικονομείται πολύ περισσότερος 

χρόνος από αυτόν που προστίθεται για την ενημέρωσή του. 

Οι ελάχιστες από τις επιθυμητές δυνατότητες του συστήματος σε επίπεδο υποσυστημάτων 

είναι οι εξής:  

➢ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

➢ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

➢ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 

➢ ΠΑΓΙΑ 

➢ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 

➢ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ / ΔΑΠΑΝΕΣ 

➢ ΠΕΛΑΤΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

➢ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

➢ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει απαραίτητα να έχει δυνατότητα μελλοντικών 

επεκτάσεων με λειτουργίες όπως οι παρακάτω: 

➢ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ (Αυτοματοποιημένη παραγωγή της περιοδικής δήλωσης κατόπιν 

παραμετροποίησης) 

➢ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Αυτοματοποιημένη παραγωγή 

των σχετικών εντύπων κατόπιν παραμετροποίησης) 

➢ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

➢ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Αυτοματοποιημένη διαχείριση διαδικασίας έγκρισης πληρωμών 

και εκτέλεσης αυτών μαζικά μέσω τραπέζης) 

➢ ΤΑΞΙΔΙΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (Αναλυτική παρακολούθηση πέραν από το 

οικονομικό αντικείμενο) 

➢ SECURITY ΚΑΤΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (Περιορισμός πρόσβασης χρηστών σε Λογαριασμούς ΓΛ) 

➢ SECURITY ΚΑΤΑ ΕΡΓΟ (Περιορισμός πρόσβασης χρηστών σε Έργα) 

➢ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Αφορά αναλήψεις υποχρέωσης και εντολές 

πληρωμής) 

➢ ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

➢ ADVANCED SECURITY (Κρυπτογράφηση κωδικών πρόσβασης ή διασύνδεση με Active 

Directory) 

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει: 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1.  Ενημέρωση και παρακολούθηση προϋπολογισμού κατά έργο και ποσοστό διάθεσης 

προϋπολογισμού  

2.  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού 

3.  Τήρηση πρόχειρων εκδόσεων προϋπολογισμών πριν την υποβολή οριστικής 

έκδοσης στο σύστημα από το χρήστη (σενάρια προϋπολογισμών). 

4.  Εκτύπωση προϋπολογισμού 

5.  Εκτύπωση πραγματικών στοιχείων προϋπολογισμού όπως αυτά προκύπτουν από τα 

λογιστικά βιβλία 

6.  Εκτύπωση διαφορών προϋπολογισμού με τα πραγματικά στοιχεία όπως αυτά 

προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία   

7.  Πρόοδος προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με εμφάνιση των πραγματικών 

στοιχείων για τους παρελθοντικούς μήνες του έτους και τα προϋπολογιστικά 

στοιχεία για τους μελλοντικούς μήνες του έτους.  

8.  Συγκριτικά αποτελέσματα με προηγούμενο έτος 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ) 

9.  Καταχώρηση δεσμεύσεων ανά Έργο και κωδικό δαπάνης (1ο βάθμιος ή 2ο βάθμιος 

ή 3ο βάθμιος ή 4ο βάθμιος ΓΛ κλπ) 

10.  Αυτόματη μεταφορά δεσμεύσεων στο επόμενο έτος 

11.  Δυνατότητα χαρακτηρισμού δέσμευσης ως «Εγκεκριμένη» ή «Μη Εγκεκριμένη». Οι 

«Μη Εγκεκριμένες» δεσμεύσεις δε θα μπορούν να συνδεθούν με δαπάνη αλλά 

λαμβάνονται υπόψη στους ελέγχους υπολοίπου προϋπολογισμού προς δέσμευση.  

12.  Έλεγχος διαθέσιμου υπολοίπου προϋπολογισμού προς δέσμευση κατά την 

καταχώρηση δέσμευσης. 

13.  Δυνατότητα μερικής ή ολικής ανάκλησης της δέσμευσης 

14.  Εκτύπωση «Βιβλίου Μητρώου Δεσμεύσεων» σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τη 

σχετική νομοθεσία. Εξαγωγή δεδομένων σε αρχείο excel για αποστολή στο Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους.  

Θα εξασφαλίζει την εκτύπωση με αυτόματο τρόπο όλων των φορμών καταχώρησης 

και των στοιχείων των αναφορών που περιγράφονται στις σχετικές εγκυκλίους και 

έγγραφα για την τήρηση των υποχρεώσεων του Μητρώου Δεσμεύσεων και των 

Εκθέσεων Αναφοράς: 

• Η με Α.Π. 2/47972/0026/15.06.2018 εγκύκλιος του ΓΛΚ  

• Η με Α.Π. 2/47891/0026/15.06.2018 εγκύκλιος του ΓΛΚ  

• Το με Α.Π. 2/68144/0026/19.09.2018 έγγραφο του ΓΛΚ  

15.  Καταστάσεις δεσμεύσεων εμφανίζοντας εκκρεμείς δεσμεύσεις, μερικώς 

εκτελεσμένες δεσμεύσεις, εκτελεσμένες δεσμεύσεις, υπόλοιπα δεσμεύσεων, 

συνδεδεμένες δαπάνες ανά δέσμευση.  

16.  «Κλείδωμα» των εγγραφών πριν την ημερομηνία τελευταίου μητρώου δεσμεύσεων 

από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

17.  Λειτουργία Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 
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Ε.Λ.Π 

18.  Πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις των Ε.Λ.Π στα αποτελέσματα όπως ισχύουν 

κάθε φορά. 

19.  Όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και εκτυπώσεις των Ε.Λ.Π. 

20.  Αυτόματη ενημέρωση Γενικής Λογιστικής από τις κινήσεις των υποσυστημάτων για 

την αποφυγή διπλοκαταχωρήσεων. 

21.  Δυνατότητα έναρξης νέας χρήσης πριν το κλείσιμο της παλιάς. 

22.  Παραμετρικά οριζόμενα όρια ημερομηνιών για έλεγχο της καταχώρησης άρθρων. 

23.  Αυτόματοι έλεγχοι για ισοσκελισμός άρθρων και αντίστοιχα μηνύματα ειδοποίησης.  

24.  Απεικόνιση της προέλευσης κάθε κίνησης και πλήρους ιχνηλασιμότητάς της μέσα 

στο σύστημα για έλεγχο. 

25.  Κωδικοποίηση Λογιστικού Σχεδίου Ελεύθερη στον Χρήστη 

26.  Έλεγχος Πληρότητας Επιπέδων (Α’ Βαθμιος, Β’ Βάθμιος κλπ) 

27.  Ένδειξη Ενεργού / Ανενεργού Λογαριασμού 

28.  Πρότυπα Άρθρα 

29.  Περίοδοι ενδιάμεσων αποτελεσμάτων (π.χ. μήνες) δυναμικά καθοριζόμενες (με 

επιλεγόμενη έναρξη-λήξη) 

30.  Δυνατότητα ξεχωριστών περιόδων για ισολογισμό και απογραφή 

31.  Προστασία ή Προειδοποίηση Χρεωστικού ή Πιστωτικού Υπολοίπου Αναλυτικών 

Λογαριασμών (π.χ. Ταμείο) 

32.  Καταχώρηση εγγραφών στο τελευταίο επίπεδο (αναλυτικός λογαριασμός) και 

αυτόματη ενημέρωση των ανωτέρω επιπέδων (συγκεντρωτικών λογαριασμών) 

33.  Παρακολούθηση λογαριασμών σε ξένα νομίσματα και ισοτιμίες 

34.  Δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών για ανοιχτές και κλειστές περιόδους και έτη 

ανεξάρτητα παλαιότητας με μοναδικό όριο την φυσική χωρητικότητα της βάσης 

δεδομένων 

35.  Δυνατότητα Πολλαπλών Ημερολογίων 

36.  Αυτόματη Μεταφορά σε Αποτελεσματικούς Λογαριασμούς 

37.  Αυτόματο κλείσιμο και άνοιγμα οικονομικού έτους 

38.  Δυνατότητα σύνδεση χρηστών με λογαριασμούς γενικής λογιστικής στους οποίους 

θα έχουν πρόσβαση για καταχώρηση εγγραφών ή ανάκτησης αποτελεσμάτων. 

39.  Ενημερώσεις αναλυτικής λογιστικής βάσει κέντρο κόστους ή ομάδας λογαριασμών 

αναλυτικής λογιστικής. 

40.  Ισοζύγια βάσει κριτηρίου περιόδου ή διαστήματος ημερομηνιών σε όλα τα επίπεδα 

των λογαριασμών. 

41.  Συγκριτικό ισοζύγιο λογαριασμών μίας χρήσης με την προηγούμενη 

42.  Κριτήριο στις εκτυπώσεις η μάσκα λογαριασμού βάσει της κωδικοποίησης των 

λογαριασμών. 

ΠΑΓΙΑ 

43.  Μητρώο Παγίων 

44.  Δυνατότητα ομαδοποίησης παγίων ανά έργο 

45.  Καθορισμός κατηγοριών και υποκατηγοριών παγίων 

46.  Αυτόματος Υπολογισμός Αποσβέσεων με επιλογή μόνο αναφοράς ή/και δημιουργίας 



 

       - 11 

εγγραφών 

47.  Δυνατότητα Διορθώσεων επί των Αποσβέσεων 

48.  Δυνατότητα δημιουργίας μαζικών κινήσεων αναπροσαρμογής παγίων και 

αναπροσαρμογή αποσβέσεων παγίων. 

49.  Δυνατότητα μαζικών κινήσεων καταστροφών παγίων 

50.  Αυτόματος υπολογισμός αποσβέσεων την ημέρα πώλησης ή της καταστροφής του 

παγίου και αυτόματη ενημέρωση γενικής λογιστικής και για τους λογαριασμούς 

κερδών ή ζημιών κατά την πώληση. 

51.  Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων Παγίων 

52.  Καρτέλα Παγίου 

53.  Ισοζύγια Παγίων 

54.  Δυνατότητα παραγωγής κατάστασης με προσωρινό υπολογισμό αποσβέσεων για τις 

επόμενες τουλάχιστον 5 χρήσεις. 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 

55.  Μητρώο Επιταγών 

56.  Εισπρακτέα και Πληρωτέα 

57.  Πινάκια για παραλαβή ή για εκχώρηση 

58.  Απεριόριστο βάθος χρόνου τήρησης χαρτοφυλακίου 

59.  Πρόταση Πληρωμών – Εισπράξεων βάσει εκκρεμοτήτων  

60.  Δυνατότητα εμφάνισης – μεταβολής συγκεκριμένων κινήσεων επιταγών ανά χρήστη 

61.  Εκτύπωση Χαρτοφυλακίου 

62.  Πλήρες Ιστορικό κάθε επιταγής 

63.  Αναζήτηση Κατάσταση Επιταγής σε προγενέστερη ημερομηνία 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (Προμηθευτές, Πιστωτές κλπ) 

64.  Κωδικοποίηση Δικαιούχου ελεύθερη στον χρήστη 

65.  Διάφορα επίπεδα κωδικού Δικαιούχου καθοριζόμενα από τους χρήστες 

66.  Έλεγχος ΑΦΜ (ορθότητα - μοναδικότητα) 

67.  Αναζήτηση Δικαιούχου με κωδικό, ΑΦΜ, ονομασία 

68.  Διαχρονική εικόνα Δικαιούχου ανεξάρτητα χρονικής στιγμής αναζήτησης (δεν 

επηρεάζεται από κλεισίματα) 

69.  Απεριόριστο βάθος χρόνου για τήρηση ιστορικών πληροφοριών Δικαιούχου 

70.  Τήρηση εκκρεμών παραστατικών για την αυτόματη ή επιλεκτική εξόφληση τους 

71.  Αυτόματος υπολογισμός ποσού παρακράτησης ενός ή περισσοτέρων φόρων.  

72.  Εκτύπωση βεβαιώσεων αμοιβών 

73.  Εκτύπωση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου 

74.  Εκτύπωση καταστάσεων παρακράτησης φόρου 

75.  Αυτόματο κλείσιμο - άνοιγμα οικονομικού έτους 

76.  Αυτόματη έκδοση επιταγών  

77.  Καταστάσεις Ελέγχου Ημερησίων Κινήσεων 

78.  Ισοζύγια Δικαιούχου 

79.  Καρτέλες Δικαιούχων 

80.  Εκκρεμή Παραστατικά 
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81.  Υπόλοιπα Δικαιούχων 

82.  Ενηλικίωση Υπολοίπων Δικαιούχου  

83.  Εξαγωγή Αρχείου για Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών (ΜΥΦ) 

84.  Αναλυτική κατάσταση παραστατικών για έλεγχο των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 

Πελατών - Προμηθευτών (ΜΥΦ)) 

85.  Παρακολούθηση Συμβάσεων (Εκτελεσμένες, Ανεκτέλεστες, Μερικώς Εκτελεσμένες, 

Υπόλοιπο προς Τιμολόγηση, Υπόλοιπο Προς Πληρωμή) 

86.  Έλεγχος κατά την καταχώρηση των δαπανών αν έχει γίνει παρακράτηση των 

κρατήσεων που έχουν οριστεί στη σύμβαση (ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ κλπ). 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

87.  Πίνακες με χρήστη και αριθμό στοιχείων 

88.  Έκδοση παραστατικών (Τιμολογίων, Δελτίων Αποστολής, Ενδοκινήσεων κλπ) 

89.  Αυτόματη ενημέρωση, Πελατών, Λογιστικής, Αποθήκης 

90.  Αυτόματος μετασχηματισμός παραστατικών 

91.  Παρακολούθηση Εκκρεμών Παραστατικών  

92.  Καταστάσεις συσχετιζόμενων παραστατικών 

ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

93.  Κωδικοποίηση Φορέα Χρηματοδότησης ελεύθερη στον χρήστη 

94.  Έλεγχος ΑΦΜ (ορθότητα - μοναδικότητα) 

95.  Αναζήτηση Φορέα Χρηματοδότησης με κωδικό, ΑΦΜ, ονομασία 

96.  Διαχρονική εικόνα Φορέα Χρηματοδότησης ανεξάρτητα χρονικής στιγμής 

αναζήτησης (δεν επηρεάζεται από κλεισίματα) 

97.  Απεριόριστο βάθος χρόνου για τήρηση ιστορικών πληροφοριών Φορέα 

Χρηματοδότησης 

98.  Αυτόματο κλείσιμο - άνοιγμα οικονομικού έτους 

99.  Καταστάσεις Ελέγχου Ημερησίων Κινήσεων 

100.  Ισοζύγια Φορέων Χρηματοδότησης 

101.  Καρτέλες Φορέων Χρηματοδότησης 

102.  Εκκρεμή Παραστατικά 

103.  Ενηλικίωση Υπολοίπων Φορέων Χρηματοδότησης 

104.  Κατάσταση Υπολοίπων Φορέων Χρηματοδότησης 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 

105.  Πλήρης υποστήριξη στη διαχείριση των στοιχείων του έργου: ημερομηνίες 

έναρξης/λήξης, στοιχεία υπευθύνων, επιχειρησιακό πρόγραμμα, φορείς 

χρηματοδότησης, άξονας προτεραιότητας, αριθμός πρόσκλησης, κωδικός MIS, 

προϋπολογισμός, ανάλυση σε υποέργα, κατηγορίες δαπανών, χωροθέτηση κλπ. 

106.  Υποστήριξη όλων των μεταβολών ενός έργου (σχεδιασμός, ένταξη, τροποποίηση, 

ολοκλήρωση, ακύρωση, κλπ.), τηρώντας ιστορικό όλων των καταστάσεων. 

107.  Παρακολούθηση των προβλημάτων του έργου, καθώς και τις διορθωτικές ενέργειές 

τους. 

108.  Παρακολούθηση συμβάσεων ομάδας έργου (έναρξη, λήξη, δικαιούχο, ποσό κλπ.). 

109.  Παρακολούθηση έργου, υποέργου, διαβαθμίσεων 
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110.  Παρακολούθηση προϋπολογισμού έργου και ανάλυση προϋπολογισμού σε υποέργα, 

διαβαθμίσεις , λογαριασμούς γενικής λογιστικής. 

111.  Παρακολούθηση εγγραφών δαπανών, εσόδων, πληρωμών, εισπράξεων, γενικής 

λογιστικής σε επίπεδο έργου, υποέργου, διαβαθμίσεων 

112.  Δυνατότητα αποθήκευσης εγγράφων σχετικών με το έργο σε ψηφιοποιημένη 

μορφή. 

113.  Παρακολούθηση της εξέλιξη των δεικτών έργου και υποέργων. 

114.  Εύκολη καταχώρηση παραστατικών δικαιούχων, χρηματικών ενταλμάτων, εσόδων 

και γραμμάτιων είσπραξης. 

115.  Δυνατότητα εκτύπωσης επιταγών. 

116.  Συσχετισμό δαπανών-πληρωμών, εσόδων-εισπράξεων. 

117.  Αυτόματη δημιουργία ακυρωτικών εγγραφών. 

118.  Έλεγχος υπέρβασης προϋπολογισμού σε επίπεδο έργου, υποέργου, διαβάθμισης, 

κατηγορίας δαπάνης, σύμβασης. 

119.  Έλεγχος καταχώρησης δαπάνης βάση ημερομηνιών σύμβασης και δικαιούχων 

έργου. 

120.  Έλεγχος υπέρβασης πληρωμένων δαπανών κατά την εντολή πληρωμής δαπάνης σε 

σχέση με εισπραχθείσες χρηματοδοτήσεις. 

121.  Καταστάσεις και στατιστικά αναφορών  όπως Ισοζύγιο Έργων, Κατάσταση 

Εσόδων/Εξόδων, Λογιστική Κατάσταση Πληρωμών, Δελτίο Δήλωσης Δαπανών, 

Λογιστική Κατάσταση, Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου,  Οικονομική Κατάσταση 

Απορρόφησης, Αναλυτικό Καθολικό Έργων, Σύγκριση εσόδων/εξόδων με 

προηγούμενα έτη 

122.  Δυνατότητα ελεγχόμενης πρόσβασης στις αναφορές των έργων σε συγκεκριμένες 

ομάδες χρηστών. 

123.  Δυνατότητα εξαγωγής αναφορών σε αρχεία .xls, .pdf. 

124.  Δυνατότητα στους υπευθύνους έργων να «κλειδώνουν» τις εγγραφές των μηνών 

για τα έργα που έχουν ελεγχθεί ή υποβληθεί καταστάσεις. 

125.  Σύνδεση χρηστών με συγκεκριμένα έργα που μπορεί να διαχειρίζονται 

126.  Αποτελέσματα ανά έργο και στις υπόλοιπες οντότητες (γενική λογιστική, πάγια, 

επιταγές, δικαιούχοι, χρηματοδότες) πχ 

Ισοζύγιο γενικής λογιστικής ανά έργο 

Καρτέλα γενικής λογιστικής ανά έργο 

Κλείσιμο γενικής λογιστικής ανά έργο 

Μητρώο παγίων ανά έργο 

Ισοζύγιο παγίων ανά έργο 

Αποσβέσεις παγίων ανά έργο 

Καταστάσεις επιταγών ανά έργο 

Ισοζύγιο δικαιούχων ανά έργο 

Καρτέλα δικαιούχων ανά έργο 

Μαζική εκτύπωση βεβαιώσεων αμοιβών ανά έργο 

Μαζική εκτύπωση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου ανά έργο 
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Εκτύπωση καταστάσεων παρακράτησης φόρου ανά έργο 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

127.  Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων χρηστών σε επίπεδο κυκλώματος, 

προγράμματος, ενέργεια (ανάκτηση, καταχώρηση, διαγραφή, μεταβολή) 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

128.  Πλήρης αποφυγή διπλοκαταχωρήσεων της ίδιας πληροφορίας σε διαφορετικά 

σημεία του συστήματος με on line ενημέρωση όλων των υποσυστημάτων. 

129.  Κοινό πλαίσιο εργασίας για όλα τα υποσυστήματα / οθόνες 

130.  Ταυτόχρονη εμφάνιση προγραμμάτων από διαφορετικά υποσυστήματα 

131.  Δημιουργία προσωπικού μενού συντομεύσεων με τα προγράμματα που επιθυμεί ο 

κάθε χρήστης 

132.  Εύκολη αναζήτηση βασικών στοιχείων όπως μητρώο, καρτέλα, ισοζύγιο, υπόλοιπα 

όπου εμφανίζεται στο σύστημα κωδικός βασικής οντότητας (Πελάτη, Προμηθευτή, 

Είδους, λογαριασμού Γ.Λ και Αναλυτικής, Παγίου). 

133.  Άμεση μεταφορά από τα ισοζύγια (πελατών, προμηθευτών, λογαριασμών γενικής 

λογιστικής) στην καρτέλα και από την καρτέλα στην εκάστοτε κίνηση. 

134.  Εξαγωγή εκτυπώσεων σε excel 

135.  Ταξινόμηση στις καταστάσεις με επιλογή από τον χρήστη   

136.  Ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλές οικονομικές χρήσεις με δυνατότητα εμφάνισης 

διαχρονικών αποτελεσμάτων από όλες τις χρήσεις. 

137.  Δυνατότητα ορισμού υπενθυμίσεων μέσω του συστήματος σε ομάδα χρηστών ή 

σε ένα συγκεκριμένο χρήστη. 

138.  Λειτουργία σε βάση δεδομένων Oracle 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

139.  Τα προσφερόμενα συστήματα θα πρέπει να στηρίζονται σε έτοιμα πακέτα 

λογισμικού (commercial off the shelf software- COTS), τα οποία θα 

παραμετροποιηθούν και θα διαμορφωθούν κατάλληλα, έτσι ώστε να καλύψουν τις 

απαιτήσεις του Φορέα. Ο Υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει κατάλληλα 

δικαιώματα του πηγαίου κώδικα (Source code ) ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

στο μέλλον εφόσον παραστεί ανάγκη να τον μεταβάλει ή να 

επαναπαραμετροποιήσει. 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω συνοδευτικές υπηρεσίες: 

• Ανάλυση Απαιτήσεων / Μελέτη Εφαρμογής 

• Εγκατάσταση (απαιτείται περιβάλλον Windows / Oracle) 

• Παραμετροποίηση 

• Μετάπτωση από επεξεργάσιμα ηλεκτρονικά αρχεία συμφωνημένης γραμμογράφησης 

• Πιλοτική Λειτουργία 

• Εκπαίδευση / Υποστήριξη Έναρξης Λειτουργίας 30 ώρες 

• Εγγύηση (Δωρεάν Συντήρηση - Υποστήριξη) για 6 μήνες από την αρχική 

εγκατάσταση.  
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Χρόνος υλοποίησης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με εγκατεστημένες τις 

προσφερόμενες εφαρμογές με την πλήρη ζητούμενη λειτουργικότητα εντός 10 ημερών από 

την ανάθεση και υπογραφή της σύμβασης. 

ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ  

Τα στοιχεία που θα δοθούν σε επεξεργάσιμη μορφή με συμφωνημένη γραμμογράφηση για τη 
μεταφορά των δεδομένων από τις υπάρχουσες εφαρμογές στη νέα εφαρμογή είναι τα εξής: 

• Πελάτες 
o Μητρώο Πελατών 
o Υπόλοιπα Πελατών 31.12.2018 

• Προμηθευτές 
o Μητρώο Προμηθευτών 
o Εκκρεμή παραστατικά προμηθευτών 31.12.2018 με ανάλυση φόρων - 

κρατήσεων 
• ΓΛ - Προϋπολογισμός 

o Λογιστικό Σχέδιο 
o Απογραφή Γενικής Λογιστικής 01.01.2019 
o Προϋπολογισμός 2019 ανά 1οβάθμιο ή 2οβάθμιο ή 3οβάθμιο ΓΛ 

• Πάγια 
o Μητρώο Παγίων 31.12.2018 (αξία κτήσης, αναπόσβεστη αξία, συντελεστές 

αποσβέσεων κλπ) 
• Αξιόγραφα 

o Ανείσπρακτες εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές 31.12.2018 
• Έργα 

o Μητρώο Έργων 
o Έσοδα – Έξοδα Έργων ανά λογαριασμό ΓΛ 31.12.2018 

 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής – κριτήρια καταλληλότητας 

• Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας. 
 Για την απόδειξη της απαίτησης προσκομίζεται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 

• Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν / παρέχουν μέσο 
''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017) 
τουλάχιστον στο διπλάσιο του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι 40.000 ευρώ. 
Οι ως άνω διαχειριστικές χρήσεις θα πρέπει να είναι κερδοφόρες. 
 
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών. 

 

• Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε τουλάχιστον Δέκα (10) 
Φορείς με νομική μορφή είτε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου είτε Ανώνυμη Εταιρεία 
εκ των οποίων: 
• Πέντε τουλάχιστον να είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης και να έχουν εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργικότητα το 
υποσύστημα Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων και 
άλλων έργων του προσφερόμενου συστήματος 

• Πέντε τουλάχιστον να είναι Α.Ε. 
• Μια τουλάχιστον Α.Ε. να είναι του Δημόσιου 
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Για την τεκμηρίωση της παραπάνω προϋπόθεσης, εάν ο φορέας είναι Δημόσιος θα πρέπει 
να προσκομισθεί αντίγραφο της σύμβασης συντήρησης, η οποία θα πρέπει να ήταν 
ενεργή το πολύ έως και τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
ενώ αν ο φορέας είναι Ιδιωτικός επαρκεί υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα και 
στοιχεία επικοινωνίας του φορέα.  
 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένα να διαθέτουν σε 
ισχύ κατά το χρόνο διενέργειας του Διαγωνισμού: Πρότυπο πιστοποίησης συστημάτων 
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, που να εμπίπτει στο αντικείμενο 
παροχής υπηρεσίας του Έργου. 
 
Επιπλέον, δεδομένου ότι με το προς προμήθεια πληροφοριακό σύστημα θα μεταφέρονται 
ευαίσθητα δεδομένα, οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας 
πληροφοριών και συγκεκριμένα να διαθέτουν σε ισχύ κατά το χρόνο διενέργειας του 
Διαγωνισμού: Πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 ή 
ισοδύναμο, που να εμπίπτει στο αντικείμενο παροχής υπηρεσίας του Έργου. 
 

Εμπιστευτικότητα 

Ο Ανάδοχος θα δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, στα οποία θα αποκτήσει πρόσβαση και θα εκτελεί πράξεις επεξεργασίας στο 
πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ(Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων), κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία 
και συντήρηση του εν λόγω Πληροφοριακού Συστήματος της παρούσας απόφασης, 
εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
προβλέπονται στον Γενικό κανονισμό για την προστασία Δεδομένων και ιδίως, οι απαιτήσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από το 
σχεδιασμό και εξ ορισμού». 
 

 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 

Ιωάννης Χαρωνίτης 
 
 
 

 Εσωτ. Διανομή: 1. Γραφείο Υποστήριξης Δ.Σ. 
2. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου 

 3. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας 
 4. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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