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ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
«Επέκταση
Πληροφοριακού
Συστήματος
Εθνικού
Μητρώου
Μεταφορικών
Επιχειρήσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και
διασύνδεσή του με τα Εθνικά Μητρώα των άλλων κρατών - μελών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις

διατάξεις:

1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές συναλλαγές».
1.3 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
1.4 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», σε
συνδυασμό με το ν. 4155/ 2013.
1.5 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.6 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010) και την εγκύκλιο 23/06-12-2010 (Εφαρμογή ν.
3886/2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
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1.7
1.8

1.9
1.10
1.11

1.12

1.13
1.14
1.15

του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012
(Α’ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κτλ».
του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις».
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας ( ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των
Επιτροπών Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων».
Οικ. 40898/5356/ 14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β΄/10-09-2013) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
Οικ. 2534/04-11-2014 (ΦΕΚ 2994/Β) κ.υ.α. του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής….».
Οικ. 2815/254/15-01-2015 της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού
περί συγκρότησης επιτροπών προμηθειών.
ΔΟΔ/8579/1161/Φ.ΑΝ./10-02-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης,
ποσού #73.800 €#, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Υ.Με.Δι

3. Την ανάγκη επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών
Επιχειρήσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και
διασύνδεσή του με τα Εθνικά Μητρώα των άλλων κρατών - μελών.
4. Το υπ’ αριθμ. 36685/3236/19-12-2014 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου μας με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας οι
τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου.
5. Το υπ’ αριθμ. Β1/71410/5516/23-1-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου μας.
6. Το υπ’ αριθμ. 5746/587/5-2-2015 Πρωτογενές Αίτημα για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και διασύνδεσή του με τα
Εθνικά Μητρώα των άλλων κρατών - μελών».
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1 - Εγκρίνουμε, με τη συνοπτική διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
(λόγω ύψους δαπάνης ), την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου:
«Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και διασύνδεσή του με τα
Εθνικά Μητρώα των άλλων κρατών - μελών». Οι τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω έργου
αναφέρονται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
2 - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α ) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ( Ημεδαπά ή αλλοδαπά ),
β ) Συνεταιρισμοί,
γ ) Ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
δ ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
3 - Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με το ν. 2286 /1995, το ν. 2362 /1995,
το
π.δ. 118 /2007, το ν. 4281/2014 και τους όρους, που αναφέρονται στα παραρτήματα,
που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση :
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄»
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄»

Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος
τμήμα
της παρούσας απόφασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄, στον
6ο όροφο, Γραφείο 605 του κτηρίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού, επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - ΠΑΠΑΓΟΥ.
4 - Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 25
Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, στην οδό Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε - ΠΑΠΑΓΟΥ (ισόγειο) ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά, στη διεύθυνση αυτή.
Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, διαφορετικά είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Επισημαίνεται ότι σφραγίδα κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ. ή σε ταχυδρομική εταιρεία, δεν
λαμβάνεται υπόψη. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα
σε σφραγισμένο φάκελο.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.
5 - Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που συγκροτήθηκε από την υπ’ αριθμ.
ΔΠΥΔΥ/οικ.2815/254/15-1-2015 απόφασή μας, ήτοι από τους υπαλλήλους:
α) Συννεφάκη Γεώργιο, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, ως Πρόεδρο,
β) Βήχο Εμμανουήλ, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, ως μέλος,
γ) Λιανού Κωνσταντίνα, του κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, ως μέλος και
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με αναπληρωτές τους:
α) Λιακοπούλου Μάρθα , του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, ως Πρόεδρο,
β) Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνα, του κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, ως μέλος και
γ) Μπισμπίκη Ολυμπία, του κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, ως μέλος.
Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται
με φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των
αναπληρωματικών, τα τακτικά μέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για
τυχόν απουσία ή κώλυμά τους.
6 - Έργο της επιτροπής είναι:
α) Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και
β) Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, καθώς και συγκριτικού πίνακα τιμών, στη
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ. Υ. Με. Δι. , με τα
αποτελέσματα της διενέργειας του διαγωνισμού, το συντομότερο δυνατό.
6 - Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή των προσφορών που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Β ΄ της παρούσας απόφασης.
7 - Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου πρέπει να είναι, με ποινή την απόρριψη της προσφοράς,
σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσας
απόφασης. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπηρεσιών,
με ποινή το απαράδεκτο της προσφοράς. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις
της Υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8 - Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ για ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιών του έργου. Οι τιμές θα
αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ
προς άλλο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η τιμή θα δίνεται ως εξής :
α ) τιμή ολοκλήρωσης όλων των υπηρεσιών του έργου, με κρατήσεις, χωρίς Φ. Π. Α.,
β ) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις 23 % , στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία.
[σε περίπτωση
που
αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό
Φ.Π.Α., αυτό
θα
διορθώνεται από την Υπηρεσία].
Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ. Π. Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού
και
η Υπηρεσία διατηρούν το
δικαίωμα να ζητήσουν, από τους συμμετέχοντες, στοιχεία απαραίτητα για
την
τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
9 - Το έργο θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από την αρμόδια τριμελή
επιτροπή που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΠΥΔΥ/οικ.2815/254/15-1-2015 απόφασή μας.
Επισημαίνεται ότι , μετά τη λήξη του κανονικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου ή
της
παράτασης, εφόσον δοθεί, θα κινείται η διαδικασία
κήρυξης του προμηθευτή
εκπτώτου .
Μετάθεση του συμβατικού χρόνου (χωρίς την επιβολή κυρώσεων) δίνεται μόνο σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι, που συνιστούν ανωτέρα βία ή αντικειμενική
αδυναμία εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του έργου.
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10 - Η πληρωμή
της αξίας του έργου θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή του, την οριστική ,
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του και αφού ο ανάδοχος υποβάλλει το τιμολόγιο και
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα γίνει αποδεκτός
και η προσφορά θα απορρίπτεται.
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς
υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 και β)
παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% στο καθαρό ποσό της αξίας του
τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
Ως
προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του
π. δ. 118/2007.
11 - Η συνολική δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται μέχρι του ποσού των εβδομήντα τριών
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ #73.800,00 €# (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23 %)
θα βαρύνει τις πιστώσεις
του
προϋπολογισμού
εξόδων του Κ.Α.Ε. 1723 του
Ειδικού Φορέα 39-110.
12 - Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού λαμβάνεται
η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε υποψηφίου.

υπόψη

και

13 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού,
εάν αυτό κριθεί ασύμφορο.
14 - Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί: α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής
www.yme.gov.gr και www.ggde.gr και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) eprocurement.gov.gr.
15 - Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού παρέχονται: α) από τη Διεύθυνση
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού (κος Γ. Τασιολάμπρος, τηλ.: 213-1308.815 και κος Δ. Μαρτίνης
Δημήτριος τηλ.: 213 – 1308.349) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για οικονομικά θέματα
και β) από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής, Δικτύων
και Χρηστών (κος Γ. Λουβερδής, τηλ.: 213-1308.227) για τεχνικά θέματα και για τις τεχνικές
προδιαγραφές.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΤΟΥΡ.
1. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών
4. Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
5. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών
6. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης
Υποδομών Πληροφορικής, Δικτύων και
Χρηστών
7. Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών
8. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 - Χρονολογικό Αρχείο
2 - Αναφερόμενους υπαλλήλους,
μέλη της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ( 6 )
3 - κ. Δ. Μαρτίνη
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κ. ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΑ: ΨΕΑΦ465ΦΘΘ-ΣΥ0
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9112/891/10-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Π.Υ.Δ.Υ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Για την αξιολόγηση των προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία :

χαμηλότερη τιμή,

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην, αγορά, τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.
 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον υποψήφιο που πληροί τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9112/891/10-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009, με τον οποίο θεσπίζονται κοινοί κανόνες όσον αφορά
στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα,
κάθε κράτος μέλος τηρεί εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών στις οποίες
έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα. Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν.
3887/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4038/2012, προβλέπεται η δημιουργία του
προαναφερθέντος μητρώου ως «Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Επιχειρήσεων («Ε.Μ.Μ.Ε.»). Οι
ελάχιστες απαιτήσεις για τα δεδομένα που πρέπει να εγγράφονται στο Ε.Μ.Μ.Ε. προβλέπονται στην
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2009.
Επιπλέον, στον Κανονισμό 1071/2009 (άρθρο 5, παρ. 6) προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας στα
εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα σε επίπεδο Κοινότητας. Προκειμένου να ικανοποιηθεί η παραπάνω
απαίτηση η Επιτροπή εξέδωσε τον Κανονισμό (ΕΕ) 1213/2010 για τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον
αφορά τη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών. Το
σύστημα διασύνδεσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων θα ονομάζεται ERRU [European Registers
of Road Transport Undertakings (Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών)].
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει ήδη
υλοποιήσει Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Μ.Μ.Ε. σε διαδικτυακό περιβάλλον. Η καταχώρηση και
επεξεργασία των στοιχείων των Μεταφορικών Επιχειρήσεων στο Ε.Μ.Μ.Ε. καθώς και οι λοιπές
διαδικασίες εκμετάλλευσής του για την εφαρμογή του Ν. 3887/2010 πραγματοποιούνται από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος Ε.Μ.Μ.Ε.,
με σκοπό την πλήρη εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας για τήρηση και ανταλλαγή
δεδομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών (εμπορευμάτων και επιβατών), σε εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας. Η σχετική νομοθεσία περιλαμβάνει:
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1071/2009, που αναφέρεται

στη θέσπιση κοινών κανόνων

όσον αφορά στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του
επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα,
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1072/2009, που αναφέρεται στους κοινούς κανόνες
πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών,
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1073/2009, που αναφέρεται στη θέσπιση κοινών κανόνων
πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία,
Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1213/2010, για τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τη
διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των επιχειρήσεων οδικών
μεταφορών,
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Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, όσον αφορά
τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα δεδομένα που πρέπει να εγγράφονται στα εθνικά
ηλεκτρονικά μητρώα των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών και
Το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθ. 346/2001, Περί «προσβάσεως στο επάγγελμα του
οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των
διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση
του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των
εσωτερικών και διεθνών μεταφορών»

Πλαίσιο Αναφοράς του ΕΡΓΟΥ

Υφιστάμενη κατάσταση
Η υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Μ.Μ.Ε. σε διαδικτυακό περιβάλλον έγινε σε
περιβάλλον ASP.NET, με γλώσσα προγραμματισμού C# και χρήση βάσης δεδομένων MS SQL Server.
Πραγματοποιήθηκε από τη Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής σε συνεργασία με τη Δ/νση
Εμπορευματικών

Μεταφορών,

στο

πλαίσιο

αρχικής

εφαρμογής

του

Ν.

3887/2010,

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, που μεταξύ άλλων απαιτούσε:
α) την με μηχανογραφικό τρόπο έκδοση της «Βεβαίωσης Λειτουργίας ΜεταφορικήςΕπιχείρησης
του N. 3887/2010»
β) την εκχώρηση «Κωδικού Επιχείρησης» σε κάθε Μεταφορική Επιχείρηση
γ) την εκτύπωση, μέσω του υφιστάμενου ON-LINE συστήματος Αδειών

του νόμου.
Κυκλοφορίας, του

«Κωδικού Επιχείρησης» στο έντυπο της Άδειας Κυκλοφορίας των Φ.Δ.Χ.
Στην αρχική υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Μ.Μ.Ε. γίνεται καταχώρηση και
επεξεργασία των παρακάτω ομάδων δεδομένων, όπως αυτές προδιαγράφονται στον Κανονισμό
1071/2009 και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ης Δεκεμβρίου 2009:
Ομάδα Δεδομένων

Όνομα Πεδίου

Περιγραφή του περιεχομένου

Επιχείρηση

Ονομασία

Αλφαριθμητικό πεδίο ελεύθερου κειμένου

μεταφορών

Νομική μορφή

Αλφαριθμητικό πεδίο ελεύθερου κειμένου

Διεύθυνση

Διεύθυνση

Αλφαριθμητικό πεδίο ελεύθερου κειμένου

Ταχυδρομικός κώδικας

Αλφαριθμητικό πεδίο ελεύθερου κειμένου

Πόλη

Αλφαριθμητικό πεδίο ελεύθερου κειμένου

Κωδικός χώρας

Επιλογή από διγράμματο κωδικό

Τύπος

«Άδεια άσκησης επαγγέλματος – Διεθνής»

Άδεια

«Άδεια άσκησης επαγγέλματος – Εθνική»
Είδος μεταφοράς

«Μεταφορά Εμπορευμάτων»
«Μεταφορά Επιβατών»

Αύξων αριθμός αδείας

Αλφαριθμικό πεδίο ελεύθερου κειμένου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Εγγραφή αριθμητικών δεδομένων – Αριθμητικό

της άδειας

πεδίο

Ημερομηνία λήξης της

Εγγραφή αριθμητικών δεδομένων
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ισχύος της άδειας
Είδος έγκρισης

Νομικός εκπρόσωπος

Δήλωση:
o

«Ενεργός»

o

«Ανασταλείσα»

o

«Αποσυρθείσα»

o

«Λήξασα»

o

«Απωλεσθείσα/κλαπείσα»

o

«Ακυρωθείσα»

Όνομα

Αλφαριθμικό πεδίο ελεύθερου κειμένου

Επώνυμο(-α)

Αλφαριθμικό πεδίο ελεύθερου κειμένου

Ημερομηνία γεννήσεως

Εγγραφή αριθμητικών δεδομένων

Τόπος γεννήσεως

Πεδίο ελεύθερου κειμένου

Διαχειριστής

Όνομα

Αλφαριθμικό πεδίο ελεύθερου κειμένου

μεταφορών

Επώνυμο(-α)

Αλφαριθμικό πεδίο ελεύθερου κειμένου

Ημερομηνία γεννήσεως

Εγγραφή αριθμητικών δεδομένων

Τόπος γεννήσεως

Πεδίο ελεύθερου κειμένου

Αριθμός πιστοποιητικού

Αλφαριθμικό πεδίο ελεύθερου κειμένου

της επιχείρησης

επαγγελματικής επάρκειας
Ημερομηνία έκδοσης του

Εγγραφή αριθμητικών δεδομένων

πιστοποιητικού
επαγγελματικής επάρκειας
Χώρα έκδοσης του

Επιλογή από διγράμματο κωδικό

πιστοποιητικού
επαγγελματικής επάρκειας

Για την έκδοση νέας Άδειας Κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. σύμφωνα με τη διαδικασία των Άρθρων 4 και 5
του N. 3887/2010 απαιτείται η καταχώρηση των στοιχείων της επιχείρησης στο Ε.Μ.Μ.Ε. από τις
αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και η
έκδοση μηχανογραφικά «Βεβαίωσης λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης του N. 3887/2010». Για την
έκδοση της προαναφερόμενης βεβαίωσης λειτουργίας απαιτούνται, με τη σειρά που αναφέρονται
παρακάτω, οι ενέργειες:
ΒΛ-1. Καταχώρηση των στοιχείων της Μεταφορικής Επιχείρησης του N. 3887/2010 στο διαδικτυακό
περιβάλλον – Έκδοση Άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα
-

Καταχωρούνται στο διαδικτυακό περιβάλλον τα στοιχεία της Επιχείρησης (ΑΦΜ, Επωνυμία,
Δ/νση κτλ). Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, το σύστημα εκχωρεί αυτόματα στην
επιχείρηση τον Κωδικό Επιχείρησης, ο οποίος έχει τη μορφή:
Ε
Κωδικός
Υπηρεσίας
(2 ψηφία)

Α/Α
Αύξων Αριθμός
(6 ψηφία)
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-

Στη συνέχεια καταχωρούνται:
i)

Τα στοιχεία της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα της Επιχείρησης. Με την
ολοκλήρωση της καταχώρησης το σύστημα εκχωρεί αυτόματα το νέο Αριθμό άδειας
άσκησης επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα, ο οποίος έχει τη μορφή:

Κωδικός
Υπηρεσίας
(2 ψηφία)

Α/Α
Αύξων Αριθμός
(6 ψηφία)

ii) Τα στοιχεία του προσώπου (ή των προσώπων) που διευθύνουν μόνιμα και πραγματικά τις
μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης (Διαχειριστής Μεταφορών) καθώς και του
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) τους, (αν δεν είναι ήδη καταχωρημένα).
-

Συσχετίζεται το Π.Ε.Ε. του Διαχειριστή Μεταφορών με την Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οδικού
Μεταφορέα.

-

Στη συνέχεια γίνεται η εκτύπωση της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα (όταν
θα διατεθούν τα νέα έντυπα).

ΒΛ-2. Αρχική χορήγηση ή Μεταβίβαση Άδειας Κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ.
Η έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. στη Μεταφορική Επιχείρηση του Ν.3887/2010 γίνεται μέσα
από την εφαρμογή των Αδειών Κυκλοφορίας του ON-LINE συστήματος, είτε με τη διαδικασία
μεταβίβασης Φ.Δ.Χ., είτε με διαδικασία αρχικής χορήγησης.
Η διαδικασία αρχικής χορήγησης οδηγεί σε αυτόματη εκχώρηση νέου Αριθμού Δικαιώματος της
μορφής Φ1xxxxx (π.χ. Φ100001), ο οποίος είναι ενιαίος για όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και
αναγράφεται στην Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος.
Με την κλήση των παραπάνω διαδικασιών ζητείται από τo χειριστή η καταχώρηση του Κωδικού
της Επιχείρησης που έχει εκχωρηθεί στην Επιχείρηση κατά την καταχώρηση των στοιχείων της στο
Ε.Μ.Μ.Ε. που προηγήθηκε, σύμφωνα με τη διαδικασία BΛ-1.
Στα έντυπα των Αδειών Κυκλοφορίας που εκτυπώνονται με την ολοκλήρωση των παραπάνω
διαδικασιών εμφανίζονται ο Κωδικός της Επιχείρησης και ο Αριθμός Δικαιώματος του Φ.Δ.Χ.
ΒΛ-3. Καταχώρηση Μισθωμένων Οχημάτων, εάν υπάρχουν
Στην περίπτωση Φ.Δ.Χ. που τίθενται στη διάθεση της Μεταφορικής Επιχείρησης του Ν.3887/2010
με μίσθωση, καταχωρούνται τα στοιχεία στο διαδικτυακό περιβάλλον.
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ΒΛ-4. Εκτύπωση Βεβαίωσης Λειτουργίας Μεταφορικής Επιχείρησης Ν.3887/2010
Ο χειριστής προχωρά στην εκτύπωση της Βεβαίωσης Λειτουργίας της Μεταφορικής Επιχείρησης
αφού πρώτα ολοκληρώσει τις προηγούμενες ενέργειες. Η εκτύπωση της Βεβαίωσης Λειτουργίας της
Μεταφορικής Επιχείρησης γίνεται στο διαδικτυακό περιβάλλον.
Στη Βεβαίωση Λειτουργίας της Μεταφορικής Επιχείρησης εμφανίζονται τα στοιχεία της
Επιχείρησης (Κωδ. Επιχείρησης, Επωνυμία κ.τ.λ), τα οχήματα που έχει στην κατοχή της και τα
μισθωμένα οχήματα.
Για να γίνουν ευκολότερα κατανοητές οι λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος του
Ε.Μ.Μ.Ε. και οι τροποποιήσεις στο on-line σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας, έχουν συνταχθεί και
παρέχονται τα απαραίτητα εγχειρίδια, ως εξής:
1. Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγίες χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Μητρώου
Μεταφορικών Επιχειρήσεων («E.M.M.E.») στο Διαδικτυακό Περιβάλλον».
2. Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγίες χρήσης διαδικασίας Ι2ΜΕ - Μεταβίβαση ΦΔΧ σε μεταφορική
επιχείρηση».
3. Εγχειρίδιο με τίτλο «Οδηγίες χρήσης διαδικασίας Ι1ΔΧ - Έκδοση Νέας Άδειας ΦΔΧ σε
μεταφορική επιχείρηση».
Τα προαναφερόμενα εγχειρίδια είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου, στην παρακάτω τοποθεσία:
http://web.yme.gov.gr/private/om/
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, το Πληροφοριακό Σύστημα που θα
προκύψει στο τέλος του έργου θα αποτελείται (ενδεικτικά) από δύο Υποσυστήματα:

Υποσύστημα 1ο - Διαδικτυακή Εφαρμογή
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επεκτείνει/ολοκληρώσει την υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή έτσι
ώστε το σύστημα που θα προκύψει με την ολοκλήρωση του να παρέχει:
 την πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση των στοιχείων που αφορούν στον οδικό μεταφορέα και την
άδεια άσκησης του επαγγέλματός του, το διαχειριστή μεταφορών και το πιστοποιητικό
επαγγελματικής του επάρκειας, όπως προβλέπεται στην νομοθεσία και θα καταγράφεται στο
παραδοτέο “Επικαιροποίηση Απαιτήσεων” (Ενότητα 4).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει
συνολικά τις παρακάτω κατηγορίες διαδικασιών (υπάρχουσες και νέες):
o

Καταχώρηση στοιχείων επιχείρησης μεταφορών, άδειας οδικού μεταφορέα, διαχειριστή
μεταφορών, Π.Ε.Ε.

o

Παρακολούθηση των καταστάσεων της άδειας οδικού μεταφορέα.
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o

Διαχείριση της μετάβασης της άδειας από μια κατάσταση σε μια άλλη, καταγράφοντας
την ημερομηνία αλλαγής της κατάστασης και το λόγο αλλαγής. Επισημαίνεται ότι
σύμφωνα με την απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2009 (2009/992/ΕΕ) οι δυνατές τιμές της
κατάστασης μιας άδειας είναι «Ενεργός», «Ανασταλείσα», «Αποσυρθείσα», «Λήξασα»,
«Απωλεσθείσα/κλαπείσα», «Ακυρωθείσα» και «Επιστραφείσα».

o

Ορισμός και αποχώρηση κατόχου Π.Ε.Ε. ως Διαχειριστή Μεταφορών.

 τη δυνατότητα εκτύπωσης των σχετικών αδειών άσκησης επαγγέλματος και πιστοποιητικών
επαγγελματικής επάρκειας.
 την ηλεκτρονική διαχείριση των στοιχείων που αφορούν στις παραβάσεις, στις κυρώσεις και στα
στοιχεία που χαρακτηρίζουν το διαχειριστή μεταφορών.
Λεπτομέρειες για τη λειτουργικότητα των παραπάνω διαδικασιών (π.χ. το σύνολο των τιμών της
κατάστασης μιας άδειας, οι επιτρεπόμενες μεταβάσεις από μια κατάσταση σε μια νέα, η κωδικοποίηση
των παραβάσεων, οι κυρώσεις κ.τ.λ) θα οριστικοποιηθούν στη Φάση 1 του έργου (Ενότητα 4).
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει και υλοποιήσει σύστημα διαχείρισης χρηστών, ως εξής:
Για την εισαγωγή στο σύστημα, οι χρήστες θα εισάγουν μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό
εισόδου (username / password). Οι ενέργειες των χρηστών θα καταγράφονται στο σύστημα,
καθώς και το σύνολο των πληροφοριών που εισάγουν και τροποποιούν.
Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η διαγραφή παλαιότερης καταχώρησης, παρά μόνο
η εισαγωγή και η τροποποίηση υφιστάμενης. Σε περίπτωση τροποποίησης αποθηκευμένης
πληροφορίας, το σύστημα του Αναδόχου θα πρέπει να τηρεί αρχείο ιστορικότητας.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας του Α.Φ.Μ., ο Ανάδοχος θα πρέπει να
σχεδιάσει και υλοποιήσει το σύστημά του έτσι ώστε να γίνεται χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας (web
service) του Υπουργείου Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του νέου συστήματος θα πρέπει να γίνει σε περιβάλλον ASP.NET, με
γλώσσα προγραμματισμού C# και αποθήκευση δεδομένων σε βάση MS SQL Server.

Υποσύστημα 2ο - Διασύνδεση και Ανταλλαγή Δεδομένων με συστήματα των
Κρατών Μελών της Ε.Ε.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει την απαιτούμενη υποδομή ώστε το σύστημα να διασυνδεθεί
και να ολοκληρωθεί με επιτυχία η ανταλλαγή δεδομένων με τα αντίστοιχα συστήματα των κρατών
μελών της Ε.Ε.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το σύστημα διασύνδεσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων αποτελεί
το Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων οδικών μεταφορών και ονομάζεται ERRU (European Registers of
Road Transport Undertakings). Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1213/2010 θεσπίζει

τους κοινούς κανόνες

διασύνδεσης των μητρώων αυτών.
Σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό, η διασύνδεση των μητρώων θα έχει τη μορφή πλαισίου
ανταλλαγής μηνυμάτων XML μέσω του ιδιωτικού δικτύου sTESTA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με
χρήση πρωτοκόλλου ασφαλούς επικοινωνίας (HTTPS). Η Ελλάδα θα υιοθετήσει την Αρχιτεκτονική
«κεντρικού κόμβου» (central hub).
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Η διαχείριση του κεντρικού κόμβου θα ασκείται από την Επιτροπή, η οποία

είναι υπεύθυνη για

την τεχνική λειτουργία, τη συντήρηση και τη συνολική ασφάλεια του δικτύου sTESTA και του κεντρικού
κόμβου. Μόνο δεδομένα καταγραφής κινήσεων θα αποθηκεύονται στον κεντρικό κόμβο.
Αναφορικά με την ανταλλαγή δεδομένων, ο κανονισμός 1213/2010 ορίζει ότι θα ανταλλάσσονται
πληροφορίες για παραβάσεις και για την αξιοπιστία του διαχειριστή μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό,
περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στα παρακάτω τεχνικά εγχειρίδια της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στην τοποθεσία
http://web.yme.gov.gr/private/om/
GLOBAL BUSINESS ANALYSIS
XML MESSAGING REFERENCE GUIDE
NETWORK AND SECURITY REFERENCE GUIDE

Αναλυτική Περιγραφή των Φάσεων και των Παραδοτέων του ΕΡΓΟΥ
Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η οργάνωση του έργου: (α) σε φάσεις, (β) σε δραστηριότητες
που λαμβάνουν χώρα σε κάθε φάση του έργου και (γ) σε παραδοτέα που εκπονούνται σε κάθε φάση
του έργου. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να συμμορφωθούν προς τις προδιαγραφές αυτές.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το παρόν έργο διακρίνεται στις ακόλουθες φάσεις:
Φάση 1: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστήματος
Φάση 2: Ανάπτυξη / Παραμετροποίηση Υποσυστημάτων
Φάση 3: Εγκατάσταση Συστήματος

Φάση 1: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστήματος
Στόχος της Φάσης
Η πρώτη φάση του Έργου σχετίζεται με την εκπόνηση δύο μελετών που διασφαλίζουν ότι το υπό
υλοποίηση σύστημα θα είναι σύμφωνο με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Η πρώτη μελέτη αφορά
στην επικαιροποίηση των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής από το νέο σύστημα. Η δεύτερη μελέτη
αφορά στο λογικό και φυσικό σχεδιασμό του συστήματος.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων Φάσης
Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Δ1.1 - Επικαιροποίηση απαιτήσεων
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο Ανάδοχος θα επικαιροποιήσει και θα καταγράψει
αναλυτικά τις απαιτήσεις για το σχεδιαζόμενο σύστημα, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας
Αρχής και τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.
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Η μεθοδολογία ανάλυσης απαιτήσεων του Αναδόχου πρέπει κατ’ ελάχιστον να καλύπτει τους
ακόλουθους θεματικούς τομείς:
Παρουσίαση των στόχων του έργου και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας.
Καταγραφή αναγκών του συστήματος.
Καταγραφή των οντοτήτων του συστήματος, των χαρακτηριστικών τους και των περιορισμών
τους.
Σχεδιασμός των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που πρέπει να ικανοποιούν.
Σχεδιασμός και οριστικοποίηση μορφής και περιεχομένου των δεδομένων.
Τα προϊόντα της παραπάνω καταγραφής και τα συνολικά αποτελέσματα της δραστηριότητας Δ1.1
θα παρουσιάζονται στο Παραδοτέο «Π1.1 – Επικαιροποίηση Απαιτήσεων».
Δ1.2 - Σχεδιασμός συστήματος
Με βάση την καταγραφή και το παραδοτέο της προηγούμενης δραστηριότητας, ο Ανάδοχος θα
προχωρήσει στο λογικό και φυσικό σχεδιασμό του συστήματος. Ειδικότερα, θα καθορίσει κατ’ ελάχιστο:
Την αρχιτεκτονική του συστήματος.
Τη φυσική χωροθέτηση του εξοπλισμού του έργου.
Τη λειτουργία και τις μονάδες του συστήματος σε λογικό επίπεδο.
Το σχεδιασμό των δικτύων που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του νέου συστήματος.
Το σχεδιασμό των διαδικασιών για τις δοκιμές του συστήματος (acceptance tests / stress
tests) και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής.
Το παραδοτέο που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα Δ1.2 είναι το «Π1.2 – Σχεδιασμός
Συστήματος».

Παραδοτέα Φάσης
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα παραδοτέα της πρώτης φάσης του Έργου είναι τα ακόλουθα:
«Π1.1 - Επικαιροποίηση Απαιτήσεων»
«Π1.2 - Σχεδιασμός Συστήματος»

Φάση 2: Ανάπτυξη / Παραμετροποίηση Υποσυστημάτων
Στόχος της Φάσης
Στο πλαίσιο της Φάσης 2 του έργου θα λάβει χώρα το σύνολο των εργασιών για την ανάπτυξη και
παραμετροποίηση των Υποσυστημάτων.
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Περιγραφή Δραστηριοτήτων Φάσης
Η δεύτερη φάση του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Δ2.1 - Δημιουργία «Περιβάλλοντος Δοκιμών»
Δεδομένης της ανάγκης πραγματοποίησης δοκιμών στο λογισμικό που θα αναπτυχθεί, τόσο από
τον Ανάδοχο, όσο και από το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής (δοκιμές αποδοχής χρηστών), ο
Ανάδοχος δημιουργεί και συντηρεί κατάλληλο «Περιβάλλον Δοκιμών» σε εξοπλισμό της Αναθέτουσας
αρχής. Η χρήση του περιβάλλοντος δοκιμών θα πρέπει να διασφαλίζει ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, το
λογισμικό που αναπτύσσεται θα λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά ως μέρος και ως σύνολο.
Το παραδοτέο που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα Δ2.1 είναι το «Π2.1 – Τεκμηρίωση
Περιβάλλοντος Δοκιμών».

Δ2.2 - Διασύνδεση του «Ε.Μ.Μ.Ε» με τα αντίστοιχα μητρώα των Κρατών-Μελών
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τα απαραίτητα βήματα για την κάλυψη των απαιτήσεων και
των προδιαγραφών που έχουν τεθεί, για τη διασύνδεση του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών
Επιχειρήσεων με τα αντίστοιχα μητρώα των κρατών - μελών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Σχεδιασμός και υλοποίηση των απαιτούμενων Βάσεων Δεδομένων
Παραμετροποίηση / ανάπτυξη των απαιτούμενων διεπαφών και διαδικτυακών υπηρεσιών
Εκτέλεση των δοκιμών διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων
Τονίζεται ότι, με στόχο την εκπλήρωση Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας σε σχέση με τη
διασύνδεση του E.M.M.E., η δραστηριότητα 2.2 θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα το
ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου (1ου ) μήνα της εκτέλεσης του έργου.
Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος του πρώτου (1ου) μήνα θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις
δοκιμές αποδοχής (acceptance tests) για τη διασύνδεση και ανταλλαγή δεδομένων με τον «κεντρικό
κόμβο» (central hub) του ERRU.
Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα Δ2.2 είναι τα:
«Π2.2 - Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων»
«Π2.3 - Τεκμηρίωση Συστήματος Διασύνδεσης»
«Π2.4 - Αποτελέσματα επιτυχούς Διασύνδεσης και ανταλλαγής

δεδομένων

με τον

κεντρικό κόμβο του ERRU»
«Π2.5 - Πηγαίος κώδικας υποσυστήματος διασύνδεσης και ανταλλαγής
σε ηλεκτρονική μορφή και αναλυτικές οδηγίες παραγωγής
ενσωμάτωσης στο δοκιμαστικό

δεδομένων

εκτελέσιμου

και

περιβάλλον)»

Δ2.3 - Επέκταση Διαδικτυακής Εφαρμογής
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο Ανάδοχος θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες
προκειμένου να γίνει δυνατή η ενσωμάτωση στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, δεδομένων που
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αφορούν σε παραβάσεις και στην αξιοπιστία του διαχειριστή μεταφορών. Επιπλέον, θα προχωρήσει
στην ανάπτυξη και υλοποίηση διαδικασιών διαχείρισης του συνόλου των δεδομένων.
Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα Δ2.3 είναι τα:
«Π2.6 - Επικαιροποίηση σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων»
«Π2.7 - Τεκμηρίωση Διαδικτυακής Εφαρμογής»
«Π2.8 - Πηγαίος κώδικας Διαδικτυακής Εφαρμογής σε ηλεκτρονική μορφή

και

αναλυτικές οδηγίες παραγωγής εκτελέσιμου και ενσωμάτωσης στο δοκιμαστικό
περιβάλλον»

Παραδοτέα Φάσης
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα παραδοτέα της δεύτερης φάσης του Έργου είναι τα ακόλουθα:
«Π2.1 - Τεκμηρίωση Περιβάλλοντος Δοκιμών»
«Π2.2 - Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων»
«Π2.3 - Τεκμηρίωση Συστήματος Διασύνδεσης»
«Π2.4 - Αποτελέσματα επιτυχούς Διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων

με τον

κεντρικό κόμβο του ERRU»
«Π2.5 - Πηγαίος κώδικας υποσυστήματος διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων σε
ηλεκτρονική

μορφή και αναλυτικές οδηγίες παραγωγής

ενσωμάτωσης στο δοκιμαστικό

εκτελέσιμου και

περιβάλλον»

«Π2.6 - Επικαιροποίηση σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων»
«Π2.7 - Τεκμηρίωση Διαδικτυακής Εφαρμογής»
«Π2.8 - Πηγαίος κώδικας Διαδικτυακής Εφαρμογής σε ηλεκτρονική

μορφή και

αναλυτικές οδηγίες παραγωγής εκτελέσιμου και ενσωμάτωσης στο δοκιμαστικό
περιβάλλον»

Φάση 3: Ολοκλήρωση Συστήματος
Στόχος της Φάσης
Στο πλαίσιο της Φάσης 3 του έργου θα λάβει χώρα το σύνολο των εργασιών για την ολοκλήρωση
των υποσυστημάτων της προσφερόμενης λύσης και την έναρξη λειτουργίας του τελικού
πληροφοριακού συστήματος.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων Φάσης
Η τρίτη φάση του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Δ3.1 - Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ο Ανάδοχος θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για
την ολοκλήρωση των υποσυστημάτων σε ένα ενιαίο σύστημα που θα καλύπτει τη νομοθεσία (εθνική
και κοινοτική) και θα έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που κατεγράφησαν στη Φάση 1.
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Επιπλέον, θα προβεί στην ολοκλήρωση των δοκιμών διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων του
συστήματος με τα αντίστοιχα μητρώα των Κρατών – Μελών
Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα Δ3.1 είναι τα:
«Π3.1 - Επικαιροποίηση Απαιτήσεων»
«Π3.2 - Τεκμηρίωση Συστήματος»
«Π3.3 - Αποτελέσματα δοκιμών συστήματος, επιτυχούς διασύνδεσης και ανταλλαγής
δεδομένων»

Παραδοτέα Φάσης
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα παραδοτέα της τρίτης φάσης του Έργου είναι τα ακόλουθα:
«Π3.1 - Επικαιροποίηση Απαιτήσεων»
«Π3.2 - Τεκμηρίωση Συστήματος»
«Π3.3 - Αποτελέσματα δοκιμών συστήματος, επιτυχούς διασύνδεσης και ανταλλαγής
δεδομένων»

Φάση 4: Εγκατάσταση Συστήματος
Στόχος της Φάσης
Στο πλαίσιο της Φάσης 4 του έργου θα λάβει χώρα το σύνολο των εργασιών για την εγκατάσταση,
αρχικοποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος. Το
λογισμικό και οι υπηρεσίες διασύνδεσης που υλοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες φάσεις του έργου
θα εγκατασταθούν σε εξοπλισμό που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει το τελικό σύστημα και επιπλέον θα προβεί στην επικαιροποίηση των
σχετικών παραδοτέων, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έγιναν λόγω προβλημάτων ή δυσχερειών
που ενδεχομένως προκύψουν κατά την εγκατάσταση ή τις δοκιμές αποδοχής του συστήματος, πάντα
μετά από την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Με τη λήξη της Φάσης 4, το
σύνολο του υλικού, του λογισμικού και των υπηρεσιών διασύνδεσης, θα πρέπει να είναι σε πλήρη
παραγωγική λειτουργία. Οι εργασίες του Αναδόχου θα επιβλέπονται από στελέχη της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων Φάσης
Η τέταρτη φάση του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Δ4.1 - Εγκατάσταση Συστήματος
Στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας, θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:
Εγκατάσταση του συστήματος: Οι εργασίες του Αναδόχου θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα
σχετικά παραδοτέα της προηγούμενης φάσης και περιλαμβάνουν τη μεταφορά, εγκατάσταση
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και αρχικοποίηση του εξοπλισμού, την εγκατάσταση και αρχικοποίηση του λογισμικού
συστημάτων, καθώς και τη σύνδεσή του στο δίκτυο της Αναθέτουσας Αρχής.
Επικαιροποίηση του σχεδιασμού του συστήματος και των σχετικών παραδοτέων της Φάσης
1.
Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα Δ4.1 είναι τα ακόλουθα:
«Π4.1 - Επικαιροποιημένη τεκμηρίωση συστήματος»
«Π4.2 - Το σύνολο του λογισμικού στο παραγωγικό περιβάλλον- Πηγαίος κώδικας σε
ηλεκτρονική μορφή, εκτελέσιμα αρχεία και αναλυτικές οδηγίες παραγωγής
εκτελέσιμου και ενσωμάτωσης στο παραγωγικό περιβάλλον»

Παραδοτέα Φάσης
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα παραδοτέα της τέταρτης φάσης του Έργου είναι τα ακόλουθα:
«Π4.1 - Επικαιροποιημένη τεκμηρίωση συστήματος»
«Π4.2 - Το σύνολο του λογισμικού στο παραγωγικό περιβάλλον- Πηγαίος κώδικας σε
ηλεκτρονική μορφή, εκτελέσιμα αρχεία και αναλυτικές οδηγίες παραγωγής εκτελέσιμου
και ενσωμάτωσης στο παραγωγικό περιβάλλον»
Χρονοδιάγραμμα του ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες. Στον πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζεται η διάρκεια των φάσεων του έργου, που αναλύθηκαν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην
Ενότητα 4, ως εξής:
Φάση 1: Ένας (1) μήνας, από ΤΟ (έναρξη του έργου) έως ΤΟ+1.
Φάση 2: Τρεις (3) μήνες από ΤΟ έως ΤΟ+3, με την υποχρέωση του αναδόχου για
ολοκλήρωση της δραστηριότητας Δ2.2 και την υποβολή των αντίστοιχων παραδοτέων μέχρι
το τέλος του πρώτου (1ου) μήνα.
Φάση 3: Δύο (2) μήνες, από ΤΟ+2 έως ΤΟ + 4.
Φάση 4: Ένας (1) μήνας, από ΤΟ+3 έως ΤΟ + 4.
Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι Ανάδοχοι στην προσφορά τους, είναι υποχρεωμένοι επί ποινή
αποκλεισμού, να ακολουθήσουν το παρακάτω χρονοδιάγραμμα σε ότι αφορά:
Τη συνολική διάρκεια του έργου.
Το διαμερισμό του σε φάσεις.
Την αλληλουχία των διαφορετικών φάσεων του έργου.
Τη μέγιστη διάρκεια κάθε φάσης.
Τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε φάση (οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τον
υποψήφιο Ανάδοχο).
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Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης του
έργου
Φάσεις και Δράσεις
του έργου
Φάση 1: Ανάλυση
και Σχεδιασμός
Συστήματος
Φάση 2: Ανάπτυξη /
Παραμετροποίηση
Υποσυστημάτων
Φάση 3:
Ολοκλήρωση
Συστήματος
Φάση 4:
Εγκατάσταση
Συστήματος

1ος ΜΗΝΑΣ

2ος ΜΗΝΑΣ
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3ος ΜΗΝΑΣ

4ος ΜΗΝΑΣ

