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                                                         Αθήνα : 29/3/2019 

Αρ. Πρωτ. : 8584 

φμβαςη  για το ζργο  

«Ανάθεςη υπηρεςιϊν υλοποίηςησ των προβλζψεων των ΤΑ 
ΤΠΕΝ/ΤΠΡΓ/48123/6983, ΤΠΕΝ/ΔΕΕΔΠ/54336/486 και 

ΤΠΕΝ/ΔΕΕΔΠ/77103/707 για την αναβάθμιςη τησ διαχείριςησ του 
Μητρϊου Ελεγκτϊν Δόμηςησ» 

(54.900,00€  πλζον ΦΠΑ) 
 

 

Στθν Ακινα ςιμερα, 29/03/2019 ,ςτα γραφεία του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου 
Ελλάδασ επί τθσ οδοφ Νίκθσ 4,  

αφ’ ενόσ το Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «Σεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδασ», που εδρεφει ςτθν Ακινα, εκπροςωπείται νόμιμα 
από τον Ρρόεδρο Γιϊργο Ν. ταςινό και καλείται εφ’ εξισ «ΤΕΕ»  

και αφ’ ετζρου θ εταιρεία «DBLABS ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΚΕ», με ΑΦΜ: 
800557209 υπαγόμενθ ςτθ ΔΟΥ Ν. Σμφρνθσ, που εδρεφει επί τθσ Ελ. 
Βενιηζλου 177 και  εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. Παναγιϊτη Ξηρό,  με 
ΑΔΤ ΑΚ053387 και καλείται εφ’ εξισ «Ανάδοχοσ»,   

 

                                                ζχοντασ υπ’ όψιν: 

 Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και 
Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και2014/25/ΕΕ)». 

 Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και 
εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό 
και άλλεσ διατάξεισ». 

 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, 
υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα 
- Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου1. 

 Τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ 
νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη 
των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 

 Το άρκρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικϊν 
οργάνων τησ διοίκηςησ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλήρωςη». 
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 Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ 
Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων 
υμβάςεων…». 

 Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την 
υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, 
διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

 Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ 
Αξίασ». 

 Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ 
και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ15. 

 Το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 

 Το Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε 
δημόςια ζγγραφα και  ςτοιχεία». 

 Τθ με αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Αρχισ με κζμα «Ζγκριςη του 
"Συποποιημζνου Εντφπου Τπεφθυνησ Δήλωςησ» (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (Βϋ3698). 

 Το Ρ.Δ. τθσ 27-11/14-12-1926 «Ρερί Κωδικοποιιςεωσ των περί 
ςυςτάςεωσ Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου κειμζνων διατάξεων», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Το Ν. 1486/84(ΦΕΚ 161/Α/18.10.84) «Τροποποίθςθ των διατάξεων του 
Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ». 

 Τθ με αρικμ. Αποφ. Α51/Σ34/2018 (ΑΔΑ:ΨΞΗΛ46Ψ842-ΥΕ8) Ρροκιρυξθ 
Συνοπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν υλοποίθςθ των 
προβλζψεων των ΥΑ ΥΡΕΝ/ΥΡΓ/48123/6983, 
ΥΡΕΝ/ΔΕΣΕΔΡ/54336/486 και ΥΡΕΝ/ΔΕΣΕΔΡ/77103/707 για τθν 
αναβάκμιςθ τθσ διαχείριςθσ του Μθτρϊου Ελεγκτϊν Δόμθςθσ. 

 Τθ με αρικμ. ΔΟΥ/70/10/01/2019 ( ΑΔΑ: 6ΓΡ46Ψ842-ΛΞ0) Απόφαςθ 
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εν λόγω δαπάνθσ 
& δζςμευςθσ τθσ αναγκαίασ πίςτωςθσ ςφμφωνα με Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 
145/Α/05.08.2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 

 Τθ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 3400) «Ρφθμιςη 
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων» 

 Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν 
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον 
ΕΟΧ), 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
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 Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν 
πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν 
από τα ανωτζρω, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Τθν υπ. αρ. πρωτ Α2/Σ40/2018 (ΑΔΑ :73Α246Ψ842-9ΦΑ)  απόφαςθ τθσ 
Διοικοφςασ Επιτροπισ του ΤΕΕ για τθ ςυγκρότθςθ των Επιτροπϊν 
Ρρομθκειϊν για το ζτοσ 2019 

 Τθν με αρ. Α37/Σ8/2019 (ΑΔΑ:Ω4ΜΙ46Ψ842-ΨΨΦ) απόφαςθ τθσ 
Διοικοφςασ Επιτροπισ  του ΤΕΕ για τθν κατακφρωςθ του ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν υλοποίθςθσ των 
προβλζψεων των ΥΑ ΥΡΕΝ/ΥΡΓ/48123/6983, 
ΥΡΕΝ/ΔΕΣΕΔΡ/54336/486 και ΥΡΕΝ/ΔΕΣΕΔΡ/77103/707 για τθν 
αναβάκμιςθ τθσ διαχείριςθσ του Μθτρϊου Ελεγκτϊν Δόμθςθσ 

 Tθν υπ. αρ. πρωτ. ΔΟΥ/70/10-01-2019 Απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 6ΓΡ46Ψ842-ΛΞ0), 
 

    ςυνομολογοφν και ςυναποδζχονται τα ακόλουκα: 

Άρθρο 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ -  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

        Το Αντικείμενο Ραροχισ τθσ Αναδόχου (Συμβατικό Αντικείμενο) αφορά 

τθν υλοποίθςθ των προβλζψεων των ΥΑ ΥΡΕΝ/ΥΡΓ/48123/6983, 

ΥΡΕΝ/ΔΕΣΕΔΡ/54336/ 486 και ΥΡΕΝ/ΔΕΣΕΔΡ/77103/707 για τθν αναβάκμιςθ 

τθσ διαχείριςθσ του Μθτρϊου Ελεγκτϊν Δόμθςθσ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του 

Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 72253200-5  και 

ςυμπλθρωματικοφ CPV 48611000-4. 

Γενικά ςτοιχεία υλοποίθςθσ των προβλζψεων των ΥΑ 

ΥΡΕΝ/ΥΡΓ/48123/6983, ΥΡΕΝ/ΔΕΣΕΔΡ/54336/486 και 

ΥΡΕΝ/ΔΕΣΕΔΡ/77103/707 για τθν αναβάκμιςθ τθσ διαχείριςθσ του Μθτρϊου 

Ελεγκτϊν Δόμθςθσ. Οι υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ κα περιλαμβάνουν τουλάχιςτον 

τα εξισ: 

 Ηλεκτρονική υποδοχή αιτήςεων αποχϊρηςησ από το Μητρϊο των 

Ελεγκτϊν Δόμηςησ 

Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ κα μποροφν να κάνουν αίτθςθ για μόνιμθ ι 

προςωρινι αποχϊρθςθ από το Μθτρϊο Ελεγκτϊν Δόμθςθσ θ οποία 

κα εκτελείται μετά από ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ του ΥΡΕΝ. Θα 

τθροφνται πλιρθ ςτοιχεία ιςτορικοφ των αιτιςεων και των ελζγχων 
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που επιλεγεί ι/και ζχει διενεργιςει ο ελεγκτισ ανεξάρτθτα από τθν 

κατάςταςθ ςυμμετοχισ του ςτο Μθτρϊο. 

 Ενςωμάτωςη τησ νζασ διοικητικήσ δομήσ του Παρατηρητηρίου 

Δομημζνου Περιβάλλοντοσ 

Θα δθμιουργθκεί παράλλθλθ δομι με τθν αντίςτοιχθ των Υπθρεςιϊν 

Δόμθςθσ ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν υπάλλθλοι τθσ Διεφκυνςθσ 

«Ελζγχου Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ και Εφαρμογισ Σχεδιαςμοφ - 

Ραρατθρθτιριο» και των περιφερειακϊν του υπθρεςιϊν.  Οι 

υπθρεςίεσ αυτζσ κα ζχουν γεωχωρικι αρμοδιότθτα με ανάλυςθ 

επιπζδου Διμου ενϊ θ Κεντρικι Υπθρεςία κα ζχει και δυνατότθτα 

οριηόντιασ πρόςβαςθσ ςτο Μθτρϊο Ελεγκτϊν Δόμθςθσ και ςτουσ 

αντίςτοιχουσ ελζγχουσ που ζχουν πραγματοποιθκεί. 

 Αυτόματη εφαρμογή των κανόνων που διζπουν τισ προχποθζςεισ 

ςυμμετοχήσ των Ελεγκτϊν Δόμηςησ ςτο Μητρϊο. 

Θα δθμιουργθκεί αυτόματθ διαδικαςία ενθμζρωςθσ τθσ Κεντρικισ 

Υπθρεςίασ του ΥΡΕΝ για περιπτϊςεισ που ζχουν αρκεί οι 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Μθτρϊο των Ελεγκτϊν Δόμθςθσ. 

 Ηλεκτρονική διαδικαςία παρακολοφθηςησ μεταβολϊν τησ ζδρασ 

εγκατάςταςησ των Ελεγκτϊν Δόμηςησ 

Οι πιςτοποιθμζνοι Χριςτεσ, Ενεργοί Ελεγκτζσ δόμθςθσ, κα μποροφν 

να ειςάγουν αίτθςθ αλλαγισ ζδρασ θ οποία κα υλοποιείται μετά τθν 

ζγκριςι τθσ από τθν Διεφκυνςθ «Ελζγχου Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ 

και Εφαρμογισ Σχεδιαςμοφ - Ραρατθρθτιριο». 

 Διαςφνδεςη του ςυςτήματοσ e-Άδειεσ με την εφαρμογή των 

ελεγκτϊν δόμηςησ και αυτόματη ανάρτηςη των ποριςμάτων ςε 

κάθε ελεγχόμενη υλοποίηςη διοικητικήσ πράξησ από Ελεγκτή 

Δόμηςησ. 

Ο επιβλζπων μιασ Οικοδομικισ Άδειασ ςτο ςφςτθμα e-Άδειεσ κα 

μπορεί να ειςάγει προςυμπλθρωμζνθ αίτθςθ για οριςμό ελεγκτι 

δόμθςθσ, ςτθν οποία κα προςκζςει τυχόν πρόςκετα ςτοιχεία που 

απαιτοφνται (πχ κατθγορία ζργου, ςτάδιο ελζγχου, ειδικά κτιρια 

κλπ). Θα ακολουκείται θ διαδικαςία ελζγχου τθσ αίτθςθσ από τθν 

αντίςτοιχθ Υ. Δομ. τισ υπθρεςίεσ του ΥΡΕΝ, θ κλιρωςθ του ελεγκτι 

δόμθςθσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, θ διαδικαςία αποδοχισ 

ι επανακλιρωςθσ, θ πραγματοποίθςθ τθσ αυτοψίασ και θ υποβολι 

του πορίςματοσ. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν διαδικαςία ελζγχου (Υ. Δομ., 
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Υπθρεςίεσ του ΥΡΕΝ, ελεγκτζσ δόμθςθσ) κα ζχουν πρόςβαςθ κζαςθσ 

ςτα ςτοιχεία τθσ Οικοδομικισ Αδείασ. 

                                                 Γενική Περιγραφή του ζργου. 

Β.2.1                   Υποδομζσ Υπαρχόντων Συςτθμάτων 

Το υπάρχον λογιςμικό είναι εγκατεςτθμζνο ςε ςυςτοιχία εξυπθρετθτϊν και 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςε διάταξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ με τα 

παρακάτω χαρακτθριςτικά. 

 RDBMS - Oracle 12c R2  Enterprise Edition- RAC  

 Oracle Identity Manager (LDAP, SSO) 11.1.2 

 Oracle Weblogic 11.1.1.7 

 Oracle BI 11.1.1.7 

 Oracle SOA Suite 11.1.1.7 

 Θ εφαρμογι ζχει αναπτυχκεί ςε Oracle Jdeveloper 11.1.1.7 με χριςθ 

ADF και χριςθ του Oracle ServiceBus. Θ εφαρμογι πρζπει να είναι 

SSOenabled (ο χριςτθσ κάνει μια φορά επιβεβαίωςθ ταυτότθτασ για όλεσ τισ 

εφαρμογζσ του ΤΕΕ). Υποςυςτιματα που εκτελοφνται ςτθν βάςθ δεδομζνων 

ζχουν υλοποιθκεί ςε PL/SQL. 

 Πλοι οι ρόλοι των χρθςτϊν (υπαρχόντων και τυχόν νζων) κα είναι 

ενςωματωμζνοι ςτον Oracle Identity Manager και κα διεπιδροφν με τθν 

εφαρμογι άμεςα περιορίηοντασ τθν πρόςβαςθ ςε δεδομζνα και ενζργειεσ 

του λογιςμικοφ αντίςτοιχα. Θ υπάρχουςα υποδομι παρζχει πρόςβαςθ ςε 

περίπου 85.000 δικαιοφχουσ. 

 Ο ςχεδιαςμόσ του περιοριςμοφ πρόςβαςθσ κα γίνεται ςε κεντρικό 

επίπεδο ενεργοποιϊντασ αποτελεςματικά τθν δυνατότθτα Virtual Private 

Database (VPD) που παρζχεται από το RDBMS. 

 Θ εγκατάςταςθ των εφαρμογϊν αξιοποιεί τθν ανωτζρω υποδομι 

υψθλισ διακεςιμότθτασ ζτςι ϊςτε απϊλεια μεμονωμζνου node να μθν 

επθρεάηει τθν διακεςιμότθτα τθσ εφαρμογισ ςτουσ χριςτεσ. 

 Ο ςχεδιαςμόσ των εφαρμογϊν περιζχει τθν δυνατότθτα υψθλισ 

κλιμάκωςθσ ςε περίπτωςθ πολλϊν ταυτόχρονα χρθςτϊν (connection pooling, 

passivation – activation, Application Server sessions) 





6 

 

Στα ςχιματα που ακολουκοφν δίνεται θ λογικι και θ φυςικι διάταξθ των 

ςυςτθμάτων.

Security WL Domain

BI WL Domain

Service Repository WL Domain

Apps WL DomainEnterprise 

Manager

12c
+

SOA Management 

Pack

Enterprise 

Repository

11.1.1.7

Jdeveloper

11.1.1.7

Identity

Management

11.1.2 

Web Tier

11.1.1.7

SOA

BPM/ESB/BAM

11.1.1.1.7

WebCenter

Portal/UCM

11.1.1.7

O r a c l e   R A C

   1 2 c 

BI

11.1.1.7

Virtual 

Machine 

Manager

Non Clustered Clustered

FMW 

Administration 

Servers

Developer
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Β.2.2 Διαδικαςία ανάκεςθσ, ζγκριςθσ και υλοποίθςθσ των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων 

Θ ανάδοχοσ ςε διάςτθμα 10 εργαςίμων θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ κα παρουςιάηει ςτο ΤΕΕ αναλυτικζσ προδιαγραφζσ και 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των εφαρμογϊν. Το ΤΕΕ ςε 5 εργάςιμεσ θμζρεσ 

πρζπει να εγκρίνει τισ προδιαγραφζσ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ δεν κα 

ξεπερνά τισ 60 εργάςιμεσ θμζρεσ. Θ υλοποίθςθ των εφαρμογϊν κα γίνει ςε 

παράλλθλα ςυςτιματα προςομοίωςθσ τθσ παραγωγικισ δομισ που 

αναφζρεται ςτο Β.2.1 που κα εγκαταςτιςει ο ανάδοχοσ και τα οποία κα 

ζχουν πλιρθ λειτουργικότθτα (εκτόσ από τθν κλιμάκωςθ πολλϊν 

ταυτόχρονων χρθςτϊν). Το ΤΕΕ κα καλείται εγγράφωσ να ελζγχει τθν 

υλοποίθςθ και να διατυπϊνει τυχόν παρατθριςεισ ςε 5 εργάςιμεσ θμζρεσ.  

Οι παρατθριςεισ κα ενςωματϊνονται από τον ανάδοχο ςε 5 εργάςιμεσ 

θμζρεσ. Μαηί με τισ εφαρμογζσ ο ανάδοχοσ πρζπει να παρουςιάςει ςχζδιο και 

κϊδικά (scripts) αντικατάςταςθσ των εφαρμογϊν και δεδομζνων ςτα 

παραγωγικά ςυςτιματα με εκτίμθςθ τυχόν χρόνου που κα απαιτθκεί να μθν 
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λειτουργοφν οι υπθρεςίεσ. Σε περιπτϊςεισ που απαιτείται παφςθ των 

υπθρεςιϊν μεγαλφτερθ από 2 ϊρεσ θ εγκατάςταςθ νζων εκδόςεων κα γίνεται 

ςε μθ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Σχθματικά θ ανωτζρω διαδικαςία δίνεται ςτο παρακάτω 

ςχιμα.

 

                                 Αρχιτεκτονικι εφαρμογϊν 

Οι τροποποιιςεισ ι οι επεκτάςεισ των υπαρχόντων εφαρμογϊν πρζπει να 

βαςίηονται ςτισ υποδομζσ τθσ παραγράφου Β.2.1 και να αξιοποιοφν τισ 

δυνατότθτεσ που παρζχει το περιβάλλον ανάπτυξθσ ζτςι ϊςτε θ διεπαφι των 

εφαρμογϊν να είναι φιλικι προσ τουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να είναι ςε άμεςθ επαφι με το ςφςτθμα διαχείριςθσ 

χρθςτϊν (Identity Manager) και να εφαρμόηει άμεςα τθν πολιτικι πρόςβαςθσ 

ςε δεδομζνα και εφαρμογζσ. 

Ραρουςίαςθ από τον 

ανάδοχο μελζτθσ 

υλοποίθςθσ 

Υλοποίθςθ από τον 
ανάδοχο 

Ζγκριςθ από 
το ΤΕΕ 

 

Ζλεγχοσ-
Ζγκριςθ από το 

ΤΕΕ 
  

Εφαρμογι ςτα παραγωγικά 
ςυςτιματα 
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Θ ανάπτυξθ κα πρζπει να βαςίηεται ςε επαναχρθςιμοποιιςιμα τμιματα 

(Modules) ςφμφωνα με τθν παρεχόμενθ δυνατότθτα των υποδομϊν. 

Σε περιπτϊςεισ που το ΤΕΕ αποφαςίςει να αναβακμίςει τισ υποδομζσ ςε 

νεότερεσ εκδόςεισ οι νζεσ τροποποιιςεισ και οι επεκτάςεισ να γίνονται ςτισ 

νεϊτερεσ υποδομζσ (δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα προκιρυξθ θ 

εγκατάςταςθ νζων εκδόςεων των υποδομϊν). 

Θ ανάπτυξθ πρζπει να ακολουκεί τουσ κανόνεσ καλισ πρακτικισ που είναι 

διεκνϊσ αναγνωριςμζνοι από τον καταςκευαςτι των υποδομϊν και να 

περιορίηεται ςτο ελάχιςτο δυνατό θ ςυγγραφι κϊδικα για διαδικαςίεσ που 

υποςτθρίηονται από τον καταςκευαςτι. 

Άρθρο 2 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ (3) μήνεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 

Άρθρο 3 
 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 

 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και θ 

ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι – πιςτοποίθςθ των παραδοτζων τθσ 

αναδόχου κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του ΤΕΕ, όπωσ 

αυτι ορίςτθκε με τθν υπ’ αρ. Α2/40/2018 (ΑΔΑ:73Α246Ψ842-9ΦΑ) 

απόφαςθ τθσ ΔΕ του ΤΕΕ. Θ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ 

υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ, ζργο τθσ οποίασ είναι να παρακολουκεί τθν πορεία 

υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, να προβαίνει ςτθν προςωρινι και 

οριςτικι (ποςοτικι και ποιοτικι) παραλαβι των παραδοτζων που 

κακορίηονται ςτθ ςφμβαςθ, να διατυπϊνει παρατθριςεισ επί των 

παραδοτζων του εφ’ όςον απαιτείται, και να επιβλζπει για τθν ενςωμάτωςθ 

των παρατθριςεων αυτϊν. 

Θ Επιτροπι, προκειμζνου να παραλάβει τα παραδοτζα, εξετάηει το 

εμπρόκεςμο τθσ υποβολισ τουσ, κακϊσ και τθ ςυνζπεια, τθ ςυνάφεια, τθν 

πλθρότθτα και τθ ςαφινειά τουσ ςε ςχζςθ με αντικείμενο και τα παραδοτζα 

που περιγράφονται ςτθ ςφμβαςθ. 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ, διαβιβάηει εντόσ 

δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ 

εγγράφωσ (email ι fax) τισ παρατθριςεισ τθσ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να 

ςυμμορφϊνεται με τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ και εντόσ δζκα (10) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι των παρατθριςεων να επανυποβάλλει 
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τα παραδοτζα καταλλιλωσ διορκωμζνα και ςυμπλθρωμζνα. Θ διαδικαςία τθσ 

επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ.  

Θ μθ γνωςτοποίθςθ παρατθριςεων από τθν Επιτροπι προσ το ςυμβαλλόμενο 

εντόσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ των δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν, 

ςυνεπάγεται και αποδοχι των παραδοτζων. 

Θ Επιτροπι, εφόςον διαπιςτϊςει (α) τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 

παραδοτζων και (β) τθ ςφμφωνα με τθν παροφςα, ολοκλιρωςι τουσ και 

αφοφ ελζγξει και αναφζρει ρθτά το εκτελεςκζν ζργο, τθν πραγματοποίθςθ 

των τυχόν διορκϊςεων ι ςυμπλθρϊςεων που απαιτικθκαν για τθν άρςθ των 

προβλθμάτων που διαπιςτϊκθκαν κατά τθν παραλαβι των παραδοτζων και 

του ζργου, ςυντάςςει Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ για τισ εργαςίεσ.  

 
Άρθρο 4 

 
ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ το ΤΕΕ κα καταβάλει ςτθν 
Ανάδοχο το ςυνολικό ποςό των πενήντα τεςςάρων χιλιάδων 
εννιακοςίων ευρϊ (54.900,00 €) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 24% 
ποςοφ δεκατριϊν χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ζξι ευρϊ (13.176,00 €), 
ήτοι ςτο  ςυνολικό ποςό των εξήντα οκτϊ χιλιάδων εβδομήντα ζξι ευρϊ 
(68.076,00 €), ςτο οποίο περιλαμβάνονται όλεσ οι τυχόν επιβαρφνςεισ.  

2. Θ ωσ άνω ςυμφωνοφμενθ τιμι κα παραμείνει ςτακερι κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.   

3.  Θ πλθρωμι τθσ Αναδόχου κα γίνει μετά τθν παραλαβι των ανατικζμενων 

υπθρεςιϊν από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του ΤΕΕ, τθν ζκδοςθ 

Απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ καταβολισ από τθ ΔΕ ΤΕΕ και τθν ζκδοςθ 

χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ 

4. Θ ανωτζρω δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑΕ 0889.01 του προυπολογιςμοφ του 
ΤΕΕ.  

ΑΡΘΡΟ 5  

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατατζκθκε από 
τθν ανάδοχο θ με αρικμό 076/707232-5 εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, 
ποςοφ 2.745,00 € (δφο χιλιάδων επτακοςίων ςαράντα πζντε ευρϊ), τθσ 
Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ. Θ εγγφθςθ κα επιςτραφεί μετά τθν πλιρθ 
εκπλιρωςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρθρο 6 
 

ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ 
τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ Σφμβαςθσ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να τον  κθρφξει ζκπτωτο, οπότε 
καταπίπτει ςε βάροσ του θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ. Στθν 
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περίπτωςθ αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αξιϊςει από 
αυτόν τθν καταβολι αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε ηθμία, άμεςθ ι ζμμεςθ, 
υποςτεί και δφναται να ανακζςει τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςτον αμζςωσ 
επόμενο μειοδότθ ι να προκθρφξει άλλο διαγωνιςμό. 

Σε περίπτωςθ που, με υπαιτιότθτα τθσ Αναδόχου, παρζλκουν οι 
ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα παραδοτζα δεν παραδοκοφν 
ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ ποςοςτό 0,5% 
επί του ςυμβατικοφ τιμήματοσ τησ προμήθειασ άνευ Φ.Π.Α. και μζχρι 
ποςοςτοφ 1% επί του ςυμβατικοφ τιμήματοσ τησ προμήθειασ άνευ Φ.Π.Α. 
που κακυςτερεί, εφόςον αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν 
οικονομικι Ρροςφορά τθσ Αναδόχου. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ παρακρατοφνται από τθν επομζνθ πλθρωμι τθσ Αναδόχου 
ι κα καταβάλλονται από τον ίδιο ι κα καταπίπτουν από τθν Εγγφθςθ Καλισ 
Εκτζλεςθσ. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ 
επιβάλλονται ςε όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ, τα οποία ςυμφωνείται να 
ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον.  

 

Άρθρο 7 

ΕΚΧΩΡΗΗ – ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕ 

Θ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε τρίτο, οφτε να 
ανακζτει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ 
κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. 

Σε περίπτωςθ που θ Ανάδοχοσ προβεί ςε τζτοια ενζργεια, χωρίσ τθ ςχετικι 
ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 

Άρθρο 8 

ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΕΧΕΜΤΘΕΙΑ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ παροφςασ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, θ 
Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ 
γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ 
που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.  

Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το 
ςφνολο του Ζργου που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα 
ςτοιχεία που τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τθν Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε 
τεχνικά ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά φζρουν τθν ζνδειξθ «εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε 
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καμία περίπτωςθ θ εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι 
προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Θ εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, 
ζνςταςθσ, διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για 
χριςθ τθσ από τα μζρθ, τουσ δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ 
δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ. 

Άρθρο 9 

                                                   ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά 
κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά, που μπορεί να προκφψει μεταξφ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό ι του Αναδόχου 
του διαγωνιςμοφ είτε κατά τθ διαδικαςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είτε 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, υπάγεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα 
των Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια Ακθνϊν, 
εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Δίκαιο τθσ Ε.Ε. 

 

Άρθρο 10 

ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Κάκε διαφορά ωσ προσ τθν ερμθνεία και τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ 
παροφςασ επιλφεται από τα αρμόδια δικαςτιρια Ακινασ.  

Για τθ ςφςταςθ και απόδειξθ των παραπάνω ςυντάχκθκε το παρόν ςε τρία (3) 
αντίγραφα. Από τα παραπάνω πρωτότυπα, τα δφο κατατζκθκαν ςτο αρμόδιο 
γραφείο του ΤΕΕ και ζνα ζλαβε ο εκπρόςωποσ του Αναδόχου που διλωςε, ότι 
ενεργεί για λογαριαςμό τθσ.  

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ 

 

Ο Ρρόεδροσ 

 

Γιϊργοσ Ν. Σταςινόσ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

 

Ραναγιϊτθσ Ξθρόσ 

 

 

 

 

 

 

 




