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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 8/2021
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ) προκηρύσσει ανοικτό
συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή, με αντικείμενο την προμήθειας, παραμετροποίησης και θέσης σε
λειτουργία εφαρμογής web portal πελατών και αντίστοιχης mobile εφαρμογής,
προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), πλέον ΦΠΑ, για χρονική διάρκεια εννέα
(9) μηνών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος

προμήθειας, παραμετροποίησης και θέσης
σε λειτουργία εφαρμογής web portal
πελατών
και
αντίστοιχης
mobile
εφαρμογής

Αναθέτων φορέας

ΕΥΑΘ ΑΕ

Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ):

60.000,00€

CPV:

Είδος διαδικασίας / Κριτήριο Ανάθεσης:
Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό
τόπο του αναθέτοντος φορέα www .eyath.gr
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών / Ημερομηνία και
ώρα διενέργειας διαγωνισμού
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72000000
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή
26/4/2021
26/4/2021
18/5/2021

και ώρα 09:00

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1: Αντικείμενο διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία
εφαρμογής web portal πελατών και αντίστοιχης mobile εφαρμογής για την κάλυψη των
παρακάτω αναγκών:
1. Τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών της εταιρείας με τον
επανασχεδίαση και την εκ νέου ανάπτυξή του.
2. Την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας αιτήσεων πελατών για την εξ’ αποστάσεως
εξυπηρέτησή τους.
3. Την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος αυθεντικοποίησης (authentication) και εξουσιοδότησης
(authorisation) χρηστών, το οποίο αρχικά θα εξυπηρετεί τα δύο παραπάνω συστήματα και στη
συνέχεια θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε μελλοντική υπηρεσία κριθεί
απαραίτητο.
4. Την υλοποίηση εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application).

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ της
διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς βάσει της τιμής.
Άρθρο 2: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €)
πλέον ΦΠΑ.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Άρθρο 3: Νομικό πλαίσιο διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως αυτός ισχύει, τις γενικές αρχές
του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 4: Δημοσιότητα
Τα στοιχεία του διαγωνισμού (Διακήρυξη) αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της
ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr.).
Άρθρο 5 : Παροχή διευκρινίσεων
Αιτήματα διευκρινίσεων της διακήρυξης που υποβάλλονται τουλάχιστον 6 ημέρες πριν από την
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, απαντώνται μέχρι 3 ημέρες πριν από αυτήν
(ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών). Η ΕΥΑΘ ΑΕ αναρτά τις απαντήσεις της στην
ιστοσελίδα της. Κανένας δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις ή έλλειψη ατομικής
ενημέρωσης εκ μέρους της ΕΥΑΘ ΑΕ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν γίνεται
αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση
όρου της διακήρυξης.
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Άρθρο 6: Τόπος & Χρόνος υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές.
Οι προσφορές υποβάλλονται:
Α. Με παράδοση τους στο τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών (Τσιμισκή 98, 8ος όροφος). Η
παράδοση μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση της προσφοράς στο παραπάνω τμήμα είτε με
αποστολή της ταχυδρομικώς επί αποδείξει ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων. Στην
περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να φτάσει στο τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών
πριν από την ημερομηνία και την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Β. Με παράδοση της προσφοράς απευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα της
αποσφράγισης των προσφορών και πριν την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, εφόσον το
επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή αφορούν προμηθευτές των
οποίων η συμμετοχή στους διαγωνισμούς της ΕΥΑΘ ΑΕ έχει αποκλεισθεί, δεν λαμβάνονται
υπόψη.
Προσφορές που δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τα ανωτέρω επιστρέφονται.
Άρθρο 7: Τόπος & Χρόνος αποσφράγισης προσφορών – διενέργειας διαγωνισμών
Οι προσφορές αποσφραγίζονται στα γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ, Τσιμισκή 98, 4ος όροφος την
18/5/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.
Άρθρο 8: Γλώσσα διαγωνισμού – Μετάφραση εγγράφων
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα .
Τα έγγραφα προσκομίζονται είτε σε πρωτότυπο είτε σε φωτοαντίγραφα νομίμως επικυρωμένα,
σύμφωνα με τον Ν.4250/2014.
Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.
Σε περίπτωση που προσφέρων είναι ένωση περισσότερων οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται
να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλος της ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη
της ένωσης, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα
αποτελέσματά της με το ίδιο συμβατικό τίμημα και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των
συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από την αναθέτουσα αρχή, η οποία
και αποφασίζει σχετικά.
Εάν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν
τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα
αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης
μέλους της ένωσης πρέπει να εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο), στον εκπρόσωπό του (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
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Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από
δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 306 και 74 του ν. 4412/2016, δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2. Επίσης, αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία προσφέρων οικονομικός
φορέας όταν ο αναθέτων φορέας:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2 3
32 2
( 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
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αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. ι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
3. ν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι λληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση. ι υποχρεώσεις των περ. α και β της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του
άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. ι περ. α και β της παρ. 2
παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού
διακανονισμού.

3. Κατ' εξαίρεση ο προσφέρων,
Α) δεν αποκλείεται για τους λόγους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, όταν
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος
Β) δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2, θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 253 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
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(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, υπάρχουν
επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του
Αναθέτοντος Φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από
δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 306 και 74 του ν. 4412/2016, δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις
των παραγράφων 1, 2, και 4 της παρούσας.
6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1. 2γ. και 4. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (επανορθωτικά μέτρα - αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση για την διαπίστωση της
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επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Άρθρο 11: Δομή προσφορών – Γενικοί κανόνες
Ο φάκελος προσφοράς οφείλει να είναι σφραγισμένος και αποτελείται από τρεις αυτοτελείς,
σφραγισμένους υποφακέλους: α) τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, β) τον
υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς και γ) τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς. Κάθε
υποφάκελος φέρει τη σχετική ένδειξη όπως προβλέπεται από τα άρθρα 15 και 16 της παρούσας.
Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής ως προς τους τεχνικούς και τους οικονομικούς όρους της.
Παραπομπές από το φάκελο των δικαιολογητικών και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στην
οικονομική και το αντίστροφο είναι απαράδεκτες. Παραπομπή σε εγχειρίδιο επιτρέπεται μόνο
για λόγους τεκμηρίωσης.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής
Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων αναγράφονται στους φακέλους προσφορών τα στοιχεία όλων
των μελών της ένωσης (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Άρθρο 12: Κατάτμηση προμήθειας
Ο μειοδότης θα αναδειχθεί για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. Δεν επιτρέπεται
κατάτμηση.
Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 12 μήνες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την
προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη
διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα πριν
από τη λήξη της, για διάστημα ίσο με το αρχικά δοθέν. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν ο αναθέτων φορέας κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση
του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
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διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη
λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ο
προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την
αποσφράγισή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων
κηρύσσεται έκπτωτος
Άρθρο 14: Διευκρινίσεις επί των προσφορών
Μετά την κατάθεση της προσφοράς και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν η ΕΥΑΘ ΑΕ τους απευθύνει σχετικό αίτημα,
μόνο επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και μόνο ως προς τα σημεία που ζητούνται
διευκρινήσεις και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 310 ν. 4412/2016. Οι
διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν εντός της προθεσμίας που τάσσει η Επιτροπή
Διαγωνισμού, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την
κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος στον υποψήφιο οικονομικό φορέα. Από τις διευκρινίσεις,
οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.
Άρθρο 15:
προσφοράς

Περιεχόμενο υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής

Α. Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται τα ακόλουθα
:
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (χωρίς βεβαίωση γνησίου της υπογραφής) στην οποία
ο προσφέρων δηλώνει ότι α) δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της
παρούσας και β) πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας (Άρθρο 3 των
ειδικών όρων).
Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση για την προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού (που
αναφέρονται στο Άρθρο 10) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, γίνεται δεκτή με μόνη την υπογραφή του
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
Η Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων εμπίπτει σε έναν λόγο αποκλεισμού οφείλει να αναφέρει στην
υπεύθυνη δήλωση ποια μέτρα αυτοκάθαρσης έχει τυχόν λάβει και να προσκομίσει και τα
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του.
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Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης αφορά στο χρόνο μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Σημείωση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν την
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.

Εγγύηση συμμετοχής βάσει των προβλέψεων του άρθρου 18.α. της παρούσας

Β. Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα
από το Άρθρο 4 των Ειδικών Όρων.

Άρθρο 16: Περιεχόμενο υποφακέλου οικονομικής προσφοράς
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σε έγγραφο του οικονομικού φορέα και δίνεται ως
συνολικό προσφερόμενο τίμημα.
Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, αναγράφεται ολογράφως και
αριθμητικώς, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας ισχύει η τιμή που αναγράφεται ολογράφως.
Προσφορές που δε δίνουν τιμή σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα ή δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση ισχύος της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται,
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους
πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Άρθρο 17: Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης)
Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης:
Α. Γενικά δικαιολογητικά
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το φυσικό και τα υπόχρεα πρόσωπα σε περίπτωση
νομικού προσώπου), έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους και, σε
περίπτωση που αυτό δεν είναι λευκό, τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις
2. Φορολογική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή έγγραφο δεσμευτικού
διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου), από φορείς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους και εργοδότες της επιχείρησης ή
έγγραφο δεσμευτικού διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής
Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας προς αντικατάσταση των παρακάτω:
Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης μη ειδικής
εκκαθάρισης, μη αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, μη
υπαγωγής σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, μη αναστολής επιχειρηματικής
δραστηριότητας, ή οποιασδήποτε άλλης ανάλογης κατάστασης, έκδοσης τελευταίου
τριμήνου πριν από την υποβολή τους
4.

10

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν
η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
5.

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμων που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής Σε
περίπτωση μη έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση.
6.

Β. Ποιοτικής επιλογής
Tα αναφερόμενα στο Άρθρο 3 (Κριτήρια ποιοτικής επιλογής) των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Οι αλλοδαποί είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ισοδύναμα των ανωτέρω (Α&Β) έγγραφα
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δημόσια αρχή
ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της
διακήρυξης, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση. Σε περίπτωση που στη χώρα
δεν εκδίδεται ένορκη βεβαίωση, το πιστοποιητικό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Στην ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα.
Τα έγγραφα του παρόντος Άρθρου 17, υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Άρθρο 18: Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ)
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τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, (στην
περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους
ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (διενέργεια
διαγωνισμού), θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
α) Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση
της ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου επιστρέφεται μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και μέσα σε 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και
β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο
βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν
απορριφθεί αμετακλήτως.
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η
εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
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Άρθρο 19: Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της δημοπρατούμενης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Άρθρο 20: Αποσφράγιση προσφορών
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη. Η αποσφράγιση
διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Η αποσφράγιση διενεργείται
ως εξής:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
καθώς και ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από το αρμόδιο όργανο
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, ανά φύλλο.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα αποτελέσματα του
ελέγχου των δικαιολογητικών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι
υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση.
Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών,
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και συντάσσει σχετικό πρακτικό.
Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να συντάξει ενιαίο Πρακτικό για τις δύο παραπάνω φάσεις
(αξιολόγησης δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών)
Η αποσφράγιση του υποφακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της επιτροπής.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι υποφάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Άρθρο 21: Ορισμός προσωρινού αναδόχου – υποβολή δικαιολογητικών
1 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ,
η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, προκειμένου να ασκήσουν
τυχόν ενστάσεις. Στη συνέχεια, η ΕΥΑΘ ΑΕ ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών όπως
καθορίζονται ειδικότερα στη Διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ΕΥΑΘ ΑΕ (Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών) σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
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2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, ο αναθέτων φορέας παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο αναθέτων φορέας
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και
καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η
προσφορά του και καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από
τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης.
7. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Άρθρο 22: Κατακύρωση σύμβασης
Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας
των ενστάσεων και την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης
συντάσσεται πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στο Δ.Σ. είτε για την κατακύρωση της σύμβασης με
την ανάδειξη (οριστικού) αναδόχου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε
κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει
προκειμένου να ασκήσει τυχόν ενστάσεις.
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Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας
των ενστάσεων, η ΕΥΑΘ ΑΕ α) κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο (σύναψη σύμβασης), β) τον καλεί να υποβάλλει επικαιροποιημένα τυχόν
δικαιολογητικά κατακύρωσης που δεν είναι πλέον σε ισχύ, γ) τον καλεί να προσέλθει εντός
προθεσμίας (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες) από την κοινοποίηση για την
υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει υπέρ της ΕΥΑΘ ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του
Άρθρου 103 του ν.4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Ο ανάδοχος
δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν η μη έγκαιρη υπογραφή της
σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα της
ΕΥΑΘ ΑΕ ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον
ανάδοχο.
Άρθρο 23: Υπογραφή σύμβασης
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως
προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
Άρθρο 24: Ματαίωση διαγωνισμού
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. δύναται με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της Επιτροπής
Διαγωνισμού, να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 317 Ν. 4412/2016, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τη Διακήρυξη
β) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
γ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
ΕΥΑΘ ΑΕ
δ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης
ε) αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
στ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις του άρθρου 317 Ν. 4412/216
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
ΕΥΑΘ Α.Ε. μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικά τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Άρθρο 25: Ενστάσεις
Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν ένσταση (α) κατά της Διακήρυξης και (β) κατά των
πράξεων του αναθέτοντος φορέα ενώπιον της ΕΥΑΘ ΑΕ για τους λόγους και με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 333Α σε συνδυασμό με το άρθρο 127 ν. 4412/2016. Για το
παραδεκτό της ένστασης δεν απαιτείται η κατάθεση παραβόλου.
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Η ένσταση κατά της Διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντος φορέα, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με
ηλεκτρονικά μέσα.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ο αναθέτων φορέας αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Άρθρο 26: Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου -Ποινικές ρήτρες –Κυρώσεις
Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία και δεν προσήλθε μέσα στην προθεσμία
που του ορίσθηκε να υπογράψει την σύμβαση και να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, και η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντί του και
δύναται να εκτελέσει τις υπηρεσίες με άλλους προσφέροντες με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. η οποία
δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας που υπέστη από την μη υπογραφή
της σύμβασης.
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού οικονομικού
φορέα από μελλοντικές συνεργασίες.
Αντικειμενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της απόδειξης της οποίας φέρει ο ανάδοχος απαλλάσσει
αυτόν των συνεπειών από την μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης ή την μη
υπογραφή της.
Άρθρο 27: Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης για λόγους
ανωτέρας βίας, είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
επέλευσή τους στην ΕΥΑΘ ΑΕ τα περιστατικά και τους λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία. Η
ανωτέρα βία αποδεικνύεται με στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο
ανάδοχος εντός είκοσι (20) ημερών, άλλως στερείται του δικαιώματος να την επικαλεστεί. Η
ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις συνέπειες λόγω μη συμμόρφωσής του
προς τους όρους της σύμβασης ή τη μη υπογραφή της.
Άρθρο 28: Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία δικαστηρίων
Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα
ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
Ελληνικών Δικαστηρίων και δη αυτών της Θεσσαλονίκης.
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Άρθρο 29: Αστικές και ποινικές ευθύνες
Οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε σχέση με την παρούσα σύμβαση βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε
ζημιά ή αξιώσεις λόγω προσωπικού τραυματισμού, συμπεριλαμβανόμενου και του θανάτου
προσωπικού, και για αξιώσεις λόγω περιουσιακής ζημίας, που μπορεί να εγερθούν εξ αιτίας
πράξεων αμέλειας, σφαλμάτων ή παραλείψεων του, απαλλασσόμενης της ΕΥΑΘ ΑΕ από κάθε
σχετική ευθύνη.
Άρθρο 30: Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής
Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:
α) πρωτόκολλο παραλαβής
β) τιμολόγιο του αναδόχου
δ) φορολογική ενημερότητα
ε) ασφαλιστική ενημερότητα

Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45 με 60 ημέρες από την παραλαβή
αυτών από το Τμήμα Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των
σχετικών πρωτοκόλλων από την ΕΠ.
 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.
5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%)
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20% επί τέλους χαρτοσήμου).
Άρθρο 31: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η ΕΥΑΘ A.E. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων που επεξεργάζεται στα πλαίσια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Η επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που
τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που
διαχειρίζονται τα δεδομένα αυτά για λογαριασμό της εταιρίας.
Τον ανάδοχο, δεσμεύουν οι διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων και ειδικότερα τα παρακάτω άρθρα που θα ενσωματωθούν στη σύμβαση που θα
υπογραφεί:
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

 Αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να μην αποκαλύπτουν προς τρίτους
εμπιστευτικές πληροφορίες του Αντισυμβαλλόμενου Μέρους, π.χ. κάθε πληροφορία τεχνικού
ή εμπορικού χαρακτήρα οι οποίες αφορούν την λειτουργία και την επιχειρηματική της
ανάπτυξη, περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, πληροφοριών σχετικών με τεχνογνωσία, πρότυπα,
μεθόδους, διαδικασίες, επιχειρηματικές συμφωνίες, τιμολογιακή πολιτική, πελάτες κάθε
κατηγορίας, στρατηγικό σχεδιασμό κ.λ.π (εφεξής «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). Αμφότερα
τα Συμβαλλόμενα Μέρα υποχρεούνται να λαμβάνουν τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να
εξασφαλιστεί η διατήρηση της εμπιστευτικότητας μέσω συμφωνιών εχεμύθειας ή άλλων
κατάλληλων μέτρων που εφαρμόζονται από το προσωπικό ή/και τους συμβούλους τους.
 Κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσας Σύμβασης, αλλά και μετά την λύση ή λήξη της,
κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει και να μη
χρησιμοποιεί για διαφορετικούς σκοπούς από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που
απορρέουν από την ανωτέρω σύμβαση, οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία την οποία
έλαβε κατά την διάρκεια και λόγω της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και της καθ’
οιονδήποτε τρόπο (αμέσως ή εμμέσως) συμμετοχής του σ’ αυτήν.
 Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, ούτε ο ίδιος, ούτε οι υπάλληλοι του, ούτε και οι
καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενοι με αυτόν, θα αποκτήσουν οποιαδήποτε δικαιώματα
στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, εκτός από το δικαίωμα να τις χρησιμοποιούν για τις
ανάγκες της λειτουργίας και μόνο της παρούσας Σύμβασης.
 Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οιονδήποτε
τρίτο παρά μόνον κατόπιν της εγγράφου συναινέσεως της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή συλλογή,
χρήση και τυχόν επεξεργασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην εκάστοτε ισχύουσα κείμενη σχετική νομοθεσία. Ωσαύτως είναι υποχρεωμένος, τόσο
αυτός, όσο και οι υπάλληλοί του ή συνεργαζόμενοι με οιοδήποτε τρόπο με αυτόν, να αναφέρει
αμελλητί στην ΕΥΑΘ οιαδήποτε απόπειρα ή παράνομη μεταφορά των Εμπιστευτικών
Πληροφοριών υποπέσει στην αντίληψή του ή άλλως παραβίαση των συστημάτων στα οποία
είναι καταχωρισμένες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
 Σε περίπτωση παραβίασης των αναφερομένων στην παρούσα, εκ μέρους του ο Ανάδοχος ή
οιοσδήποτε υπάλληλος ή συνεργάτη αυτού, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω, υποχρεούται να
αποκαταστήσει κάθε είδους, ζημίας που τυχόν μπορεί να προκλήθηκε στην Αναθέτουσα
Εταιρεία από την πλημμελή ή μη προσήκουσα τήρηση του παρόντος όρου της Σύμβασης.
 Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί κάθε ένδειξη, σήμα ή λογότυπο, λεκτικό ή
απεικονιστικό που ανήκει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και που αναφέρεται ή προσδιορίζει την
ταυτότητα του σε διαφημίσεις, εκδόσεις υλικού, προωθητικές ενέργειες ή άλλες εμπορικές
ενέργειες ή στην αλληλογραφία µε τρίτους.
 Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν εφαρμόζεται σε πληροφορίες που έχουν ήδη
δημοσιοποιηθεί νομίμως κατά το χρόνο που αποκαλύπτονται ή πριν την σύναψη της
σύμβασης.
Η εφαρμογή, όσον αφορά την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της, να είναι
εναρμονισμένη με τον ν. 4624/2016 (GDPR)
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1 : Αντικείμενο διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία
εφαρμογής web portal πελατών και αντίστοιχης mobile εφαρμογής για την κάλυψη των
παρακάτω αναγκών:
1. Τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών της εταιρείας με τον
επανασχεδίαση και την εκ νέου ανάπτυξή του.
2. Την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας αιτήσεων πελατών για την εξ’ αποστάσεως
εξυπηρέτησή τους.
3. Την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος αυθεντικοποίησης (authentication) και εξουσιοδότησης
(authorisation) χρηστών, το οποίο αρχικά θα εξυπηρετεί τα δύο παραπάνω συστήματα και στη
συνέχεια θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε μελλοντική υπηρεσία κριθεί
απαραίτητο.
4. Την υλοποίηση εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application).

Άρθρο 2 : Τεχνικές προδιαγραφές -Τεχνική Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Εισαγωγή
Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΥ Θ .Ε. και με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση
των πελατών στις παρεχόμενες υπηρεσίες, την αμεσότερη εξυπηρέτησή τους από οπουδήποτε, καθώς
και τη βελτίωση της εμπειρίας κατά τις συναλλαγές τους, η ΕΥ Θ .Ε. στοχεύει στην κάλυψη των
παρακάτω αναγκών:
5. Τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών της εταιρείας με τον
επανασχεδίαση και την εκ νέου ανάπτυξή του.
6. Την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας αιτήσεων πελατών για την εξ’ αποστάσεως
εξυπηρέτησή τους.
7. Την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος αυθεντικοποίησης (authentication) και εξουσιοδότησης
(authorisation) χρηστών, το οποίο αρχικά θα εξυπηρετεί τα δύο παραπάνω συστήματα και στη
συνέχεια θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε μελλοντική υπηρεσία κριθεί
απαραίτητο.
8. Την υλοποίηση εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application).
Η αρχιτεκτονική που επιλέχθηκε στην παρούσα πρόταση βασίζεται στη θεωρία των μικροϋπηρεσιών
(microservices) εν αντιθέσει με τη μονολιθική (monolithic) εναλλακτική, ούτως ώστε: (α) να
διευκολυνθεί η ανάπτυξη μελλοντικών υπηρεσιών οι οποίες θα μπορούν να ενταχθούν εύκολα στην
υποδομή που θα δημιουργηθεί, εφόσον κάτι τέτοιο χρειαστεί, μέσω της μεταξύ τους επικοινωνίας, (β)
να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών οποιασδήποτε τρίτης εφαρμογής (π.χ. B2B) με τα
συστήματα της ΕΥ Θ .Ε. χωρίς να χρειάζεται η άμεση πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της, και (γ) να
ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν περισσότερο οι αλληλοεξαρτήσεις μεταξύ των συστημάτων
παρέχοντας τον μέγιστο βαθμό διαθεσιμότητάς τους.
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στόχος δηλαδή είναι η ανάπτυξη τριών διαφορετικών, χαλαρά συνδεδεμένων (loosely coupled)
εφαρμογών υπηρεσιών που η καθεμιά θα μπορεί να λειτουργεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη των υπόλοιπων εφαρμογών υπηρεσιών, ενώ επίσης με την υιοθέτηση της
αρχιτεκτονικής αυτής θα επιτρέπεται η τροποποίηση του κώδικα της καθεμιάς τους χωρίς να απαιτείται
εκ των υστέρων η τροποποίηση ή η επανεγκατάσταση των άλλων, εφόσον φυσικά δεν έχει
τροποποιηθεί το ΡΙ που παρέχεται.
Ως εκ τούτου, προτείνεται να υλοποιηθούν τρία microservices, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Στην παραπάνω εικόνα, παρουσιάζονται με καφέ χρώμα τα τρία (3) microservices (Authentication,
Payments και Portal) που προτείνονται στο παρόν έγγραφο –καθώς και ένα μελλοντικό microservice
(Later), με μπλε χρώμα, που θα μπορούσε αργότερα να προστεθεί στην αρχιτεκτονική– τα οποία όλα
μαζί συνθέτουν την τελική προτεινόμενη εφαρμογή, “ΕΥΑΘ Web Services App”. Στην εικόνα φαίνονται
και κάποιες πιθανές λειτουργίες που θα μπορούσε να υποστηρίζει η εφαρμογή, όπως η createUser(), η
payBill(), κ.λπ., με στόχο να γίνει περισσότερο κατανοητή η αρχιτεκτονική.
Η εφαρμογή που προτείνεται να υλοποιηθεί στην παρούσα πρόταση αποτελεί την πρώτη προσπάθεια
της ΕΥ Θ .Ε. προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μίας υποδομής από επαναχρησιμοποιούμενα
microservices, σχεδιασμένα με τέτοιον τρόπο που να επιτρέπεται η εύκολη και γρήγορη επικοινωνία με
οποιαδήποτε υπηρεσία μπορεί να καταναλώσει το προσφερόμενο από αυτά ΡΙ. Με αυτόν τον τρόπο, η
ΕΥ Θ .Ε. προσπαθεί να αποφύγει κάποια από τα προβλήματα που στην παρούσα φάση αντιμετωπίζει
λόγω της χρήσης συγκεκριμένων μονολιθικών εφαρμογών, οι οποίες μεταξύ άλλων δεν προσφέρουν ως
επί το πλείστον κάποιο σύγχρονο API για επικοινωνία (όπως π.χ. REST-ish API), με αποτέλεσμα η
επικοινωνία τους με καινούριες εφαρμογές να είναι πολύ δύσκολη ή αδύνατη και να απαιτεί συνήθως
την αλληλεπίδραση των τρίτων εφαρμογών με τη εκάστοτε βάση δεδομένων, γεγονός που αφήνει
πολλά περιθώρια σε λάθη.
Η υποδομή του έργου θα χωριστεί σε επίπεδα (layers modules) τόσο από πλευράς εφαρμογής όσο και
από πλευράς βάσεων δεδομένων.
Ενδεικτικά, τα σημαντικά στοιχεία του συνόλου της αρχιτεκτονικής (και όχι μόνο του portal) είναι τα
εξής:
 Το module αυθεντικοποίησης του χρήστη, το οποίο θα επικοινωνεί με το GSIS και το portal.
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Το module της διεπαφής χρήστη (frontend) του portal, στην οποία θα εμφανίζονται οι διάφορες
όψεις (views) της παρεχόμενης εφαρμογής, λαμβάνοντας δεδομένα από όπου είναι
απαραίτητο.



Το module της διαδικτυακής εφαρμογής (backend), το οποίο θα παρέχει την ενδιάμεση
λειτουργικότητα μεταξύ του API του ERP, του API της διαδικτυακής εφαρμογής, καθώς και του
frontend, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση των αιτήσεων του χρήστη μέσω των αντίστοιχων
κλήσεων (requests) και της προώθησης των αποκρίσεων (responses) προς το περιβάλλον
frontend που εμφανίζεται στον χρήστη.



Το API στην πλευρά του ERP Solution II, το οποίο θα δέχεται και θα αποστέλλει κλήσεις
(requests) από προς το API της διαδικτυακής εφαρμογής, θα επικοινωνεί με το ERP και είτε θα
επιστρέφει δεδομένα είτε θα εκτελεί συγκεκριμένες ενέργειες σε αυτό.



Το API στην πλευρά της διαδικτυακής εφαρμογής, το οποίο (εφόσον κριθεί απαραίτητο) θα
δέχεται και θα αποστέλλει κλήσεις (requests) από προς το API του ERP, θα επικοινωνεί με τη
διαδικτυακή εφαρμογή και είτε θα επιστρέφει δεδομένα είτε θα εκτελεί συγκεκριμένες
ενέργειες σε αυτήν.



Το πρόγραμμα που θα εκκινεί (trigger) τη λειτουργικότητα στο ERP Solution II με τον ίδιο τρόπο
όπως θα γίνονταν αν η αντίστοιχη ενέργεια εκκινούνταν από κάποιον χρήστη του ERP.

Παρακάτω, παρουσιάζεται απλοποιημένη η αλληλουχία των ενεργειών για τη διεκπεραίωση μίας
αίτησης, ώστε να καλύπτονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις, αλλά χωρίς να εξετάζονται με λεπτομέρεια
θέματα όπως οι τεχνικές υλοποίησης, η ασφάλεια (Cloud VPN, authorization, certificates κ.ά.) κ.λπ. Η
προσέγγιση είναι αυτή της χρήσης αντίγραφου της βάσης δεδομένων του ERP στη βάση δεδομένων της
διαδικτυακής εφαρμογής (ενδιάμεση βάση).
1. Το module αυθεντικοποίησης του χρήστη επικοινωνεί με το GSIS και το portal.
2. Η διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνεί με την cloud βάση δεδομένων που περιέχει μόνο τα
απαραίτητα πεδία από πρόσφατο αντίγραφο της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται από το
ERP Solution II. Γίνεται ανάκτηση των δεδομένων και τα δεδομένα επιστρέφονται προς εμφάνιση
στις αντίστοιχες όψεις της διαδικτυακής εφαρμογής.
3. Κατά την υποβολή αιτήσεων, γίνεται η επικύρωση των δεδομένων (validation) στην όψη της
φόρμας, η διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνεί με τη διαδικτυακή βάση δεδομένων και τα δεδομένα
της αίτησης αποθηκεύονται στους κατάλληλους πίνακες.
4.
ι αιτήσεις αυτές λαμβάνουν την ένδειξη “Προς έλεγχο ” και ελέγχονται από φυσικό agent.
4.1. ν η αίτηση δεν είναι έγκυρη σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των υποβληθέντων στοιχείων, ο
πελάτης θα ενημερώνεται μέσω του web portal και με email, χωρίς όμως η αίτηση αυτή να
προωθείται προς το ERP Solution II.
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4.2.

ν η αίτηση είναι έγκυρη, τότε λαμβάνει τη συστημική ένδειξη “ γκυρη” και θα είναι
διαθέσιμη για χρήση από το ERP:
5. Το API στην πλευρά του ERP Solution II, λαμβάνει τα δεδομένα που βρίσκονται στη βάση δεδομένων
της διαδικτυακής εφαρμογής και προχωρεί από την πλευρά του στον έλεγχό τους.
5.1. ν τα δεδομένα δεν επικυρωθούν σύμφωνα με την επιχειρησιακή λογική του υφιστάμενου ERP
τότε αυτά απορρίπτονται και αυτό καταγράφεται σε αντίστοιχο πίνακα της βάσης δεδομένων
του ERP, ώστε αυτό να επικοινωνηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή.
5.2. ν τα δεδομένα επικυρωθούν επιτυχώς, τότε διεκπεραιώνονται αναλόγως.
6. Ενημέρωση και συγχρονισμός της διαδικτυακής βάσης δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα
με τα νέα δεδομένα του ERP Solution II, ώστε να βρίσκονται σε almost real time state.
Πιθανό σημείο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη αποτελούν οι περιπτώσεις ασυνέπειας των δύο
βάσεων δεδομένων σε περιπτώσεις race condition, όπου κάποιος πελάτης υποβάλει διαδικτυακά μία
αίτηση και έως ότου αυτή να ελεγθεί απο τον agent, ο πελάτης προβαίνει στην υποβολή νέας αίτησης
αλλά με φυσική παρουσία, οπότε πρέπει να ληφθεί υπόψη ένα αντίστοιχο conflict resolution σύστημα
Στις παρακάτω ενότητες, περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές απαιτήσεις του έργου.
1. Εφαρμογή Αυθεντικοποίησης (Authentication) και Εξουσιοδότησης (Authorisation), Single-Sign-On
(SSO)
1.1 Εισαγωγή
Όπως εξηγήθηκε πρωτύτερα, σκοπός της παρούσας εφαρμογής, μεταξύ άλλων, είναι και η εγκαθίδρυση
επαναχρησιμοποιούμενων microservices στην ΕΥ Θ .Ε. Το πλέον γνωστό και απαραίτητο microservice
που είθισται να υλοποιείται σε οποιαδήποτε ανάλογη εφαρμογή, είναι αυτό της αυθεντικοποίησης και
εξουσιοδότησης, και στην περίπτωση του παρόντος έργου επιλέχθηκε να είναι και SSO, για τα διάφορα
οφέλη που προσφέρει. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εφαρμογή της ΕΥ Θ .Ε. χρησιμοποιεί το
συγκεκριμένο microservice, τότε θα μπορεί να αυθεντικοποιεί αυτόματα τους χρήστες της που έχουν
ήδη αυθεντικοποιηθεί από κάποια άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιεί το ίδιο microservice για την
αυθεντικοποίηση των χρηστών της.
1.2 Σκοπός
Στην εταιρεία υπάρχουν διάφορες βάσεις δεδομένων που περιέχουν στοιχεία χρηστών, είτε πρόκειται
για στοιχεία υπαλλήλων είτε πελατών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία ενιαία εφαρμογή διαχείρισης
χρηστών που να μπορεί να διακρίνει τα είδη χρηστών μεταξύ τους, να επιτρέπει στους χρήστες να τη
χρησιμοποιούν για αυθεντικοποίηση και εξουσιοδότηση, και εφόσον αυθεντικοποιηθούν να μη
χρειάζεται να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία αυθεντικοποίησης για τη χρήση άλλων
εφαρμογών υπηρεσιών microservices της ΕΥ Θ .Ε. (SSO).
Ως προς τους πελάτες της εταιρείας, ο σκοπός είναι από το προσφερόμενο σύστημα να μπορούν να
πραγματοποιηθούν οι κάτωθι διακρίσεις:


Ταυτοποίηση του προσώπου που βρίσκεται πίσω από τον χρήστη (μέσω του συστήματος
OAuth2 του GSIS).



λεγχος αν ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο SSO σύστημα για πρόσβαση σε κάποιο από τα
local backend.



λεγχος αν ο χρήστης είναι πελάτης της εταιρείας μας, μέσω της αλληλεπίδρασης με το
σύστημα ERP, Solution II.

άσει των παραπάνω διακρίσεων και των συνδυασμών τους, μπορούν να υλοποιηθούν τα διάφορα
σενάρια που διαχειρίζεται η ΕΥ Θ .Ε.
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1.3 Προδιαγραφές
Το συγκεκριμένο σύστημα SSO θα πρέπει να υποστηρίζει αρχικά τουλάχιστον δύο βάσεις χρηστών:
1. Τη δική του, στην οποία θα αποθηκεύονται οι απαραίτητες πληροφορίες που θα συμφωνηθούν
με το προσωπικό της ΕΥ Θ .Ε. κατά τη φάση σχεδιασμού της εφαρμογής.
2. Τη βάση χρηστών του ERP Solution II (ενδιάμεση βάση) που χρησιμοποιεί η ΕΥ Θ .Ε. και η
αλληλεπίδραση θα γίνεται μέσω ΡΙ. Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί και με το
σύστημα SSO της υπηρεσίας GSIS και να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θα επιστρέφει, ώστε να
ολοκληρώνεται η εικόνα του προσώπου πίσω από τον χρήστη, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.
Ως προς την πρώτη βάση δεδομένων, η επιλογή του backend (SQL, NoSQL, LDAP, κ.λπ.) θα
πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΥ Θ .Ε. κατά τη φάση της σχεδίασης. νάλογα
με την επιλογή του backend θα επιλεγεί και μία από τις αντίστοιχες ΕΛΛ Κ πλατφόρμες που το
υλοποιούν (π.χ. σε περίπτωση που αποφασιστεί να είναι SQL backend, τότε υπάρχουν διάφορες RDBMS
ΕΛΛ Κ εναλλακτικές, όπως η PostgreSQL, η MySQL, η MariaDB, η Percona, κ.ο.κ.).
SSO μηχανισμός που προτείνεται να υλοποιηθεί από το σύστημα για την ΕΥ Θ .Ε. είναι το OpenID
Connect, το οποίο εκ των πραγμάτων θα πρέπει να αναπτυχθεί επάνω από πρωτόκολλο OAuth v.2. Η
συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να τροποποιηθεί σε συμφωνία με την ΕΥ Θ .Ε. κατά τη φάση
υλοποίησης του έργου, εφόσον ο ανάδοχος δύναται να προσφέρει μία εναλλακτική η οποία θα είναι
πλέον συμφέρουσα για την ΕΥ Θ .Ε.
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει όλες τις αυτονόητες και σχετιζόμενες με τέτοια συστήματα
ενέργειες, όπως είναι η δημιουργία χρήστη, η τροποποίησή του, η διαγραφή του, η αυθεντικοποίησή
του, η εμφάνιση των υπαρχόντων χρηστών, η απενεργοποίηση και η επανενεργοποίηση χρήστη, κ.λπ.
1.4 Επικοινωνία με το υπάρχον ERP και το SSO του GSIS
νάλογα με την εφαρμογή υπηρεσία microservice που θα χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εφαρμογή,
πέραν της αυθεντικοποίησης του χρήστη, σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν το
πρόσωπο πίσω από τον χρήστη μπορεί να πιστοποιηθεί από το GSIS ή εάν ο χρήστης είναι και πελάτης
της ΕΥ Θ .Ε.. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιεί τις
απαραίτητες ενέργειες, κάποιες εκ των οποίων θα μπορούσαν να είναι οι κάτωθι:


Επαναδρομολόγηση του χρήστη στο GSIS για αυθεντικοποίηση και από εκεί, χρήση των
στοιχείων που επιστρέφονται από το GSIS για τη συνέχεια της συνεδρίας του χρήστη στις
εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν το SSO.



Χρήση του ΡΙ που θα παρέχει το ERP της ΕΥ Θ .Ε. για ταυτοποίηση του χρήστη ως πελάτη.



Χρήση του ΡΙ που θα παρέχει το ERP της ΕΥ Θ .Ε. για την ενδεχόμενη τροποποίηση
στοιχείων ενός χρήστη που είναι και ταυτόχρονα πελάτης.

Λόγω της συσχέτισης του προτεινόμενου συστήματος με τρίτα συστήματα, όπως αυτό του GSIS και του
ERP, θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ ενός χρήστη ο οποίος δεν κατάφερε να
ταυτοποιηθεί από ένα τρίτο σύστημα λόγω κάποιου προβλήματος της εφαρμογής, σε σχέση με τον
χρήστη που το τρίτο σύστημα δεν τον ταυτοποίησε.
Σε περίπτωση που η αρχιτεκτονική που αποφασιστεί να χρησιμοποιηθεί στο παρόν έργο δεν επιτρέπει
τεχνικά την αξιοποίηση του μηχανισμού SSO του GSIS από το προτεινόμενο σύστημα SSO, τότε αυτή η
λειτουργικότητα δεν θα απαιτηθεί σε αυτό το microservice και θα χρειαστεί να ενσωματωθεί στα
υπόλοιπα επιμέρους microservices.
Στην περίπτωση που η αρχιτεκτονική που αποφασιστεί να χρησιμοποιηθεί στο παρόν έργο επιτρέπει
την αξιοποίηση του μηχανισμού SSO του GSIS από το προτεινόμενο σύστημα SSO, τότε θα πρέπει να
προβλεφθεί η δυνατότητα αυθεντικοποίησης με τους εξής τρόπους:
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1)

ποκλειστικά μόνο μέσω GSIS.

2)

ποκλειστικά μόνο μέσω της τοπικής βάσης.

3) Συνδυαστικά τα παραπάνω.
4)

ποκλειστικά τα παραπάνω ή και συνδυαστικά τα παραπάνω με επιπλέον ταυτοποίηση μέσω
του ERP.

ι παραπάνω λειτουργίες μπορούν να καλύψουν όλα τα σενάρια που θα χρειαστεί να διαχειριστεί η
προτεινόμενη εφαρμογή web services.
ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνήσει και να δημιουργήσει τους αντίστοιχους λογαριασμούς στο
GSIS για λογαριασμό της ΕΥ Θ .Ε.
1.5 ΑΡΙ
Η εφαρμογή θα πρέπει, πέραν του web menu που θα προσφέρει για τη διαχείριση και την
αυθεντικοποίηση χρηστών, να υποστηρίζει και να διαθέτει προς τα έξω (expose) ένα REST-ish API με τις
βασικές λειτουργίες που θα υλοποιεί.
νάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει πλήρως όλα τα endpoints
του API, κατά προτίμηση σε online εφαρμογή τεκμηρίωσης (π.χ. Swagger) η χρήση της οποίας δεν θα
επιβαρύνει την ΕΥ Θ .Ε. καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. κόστος αδειών, πνευματικά δικαιώματα,
ασφάλεια κ.λπ.). Επίσης, θα πρέπει να παρέχει ένα τουλάχιστον λειτουργικό παράδειγμα για κάθε
endpoint του ΡΙ σε εφαρμογή (π.χ. Postman) που δεν θα επιβαρύνει την ΕΥ Θ .Ε. καθ’ οποιονδήποτε
τρόπο και θα υποστηρίζει τον μέγιστο δυνατό αριθμό περιπτώσεων (π.χ. simple calls, SSO).
2. Ανάπτυξη portal ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών και διασύνδεσής του με το ERP (Solution II)
2.1 Εισαγωγή
Στην ενότητα αυτήν παρουσιάζεται το δεύτερο microservice της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, το
οποίο αφορά το portal ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥ Θ .Ε. το οποίο αποτελεί το πρώτο
στην ουσία ολοκληρωμένο web service που θα παρέχει η εταιρεία στους πελάτες, της με στόχο την
απομακρυσμένη εξυπηρέτηση πελατών.
Η ΕΥ Θ .Ε. στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πελάτες της, επιθυμώντας να ενστερνιστεί διαφορετικά μοντέλα
εργασίας και εξυπηρέτησης των πελατών και να διευκολύνει τους πολίτες στις συναλλαγές τους,
σεβόμενη τον χρόνο τους και μεγιστοποιώντας την ικανοποίησή τους.
Συγκεκριμένα, κρίνεται σκόπιμο να αναπτυχθεί ένα web περιβάλλον όπου οι χρήστες-πελάτες, καθώς
και εσωτερικοί χρήστες της ΕΥ Θ .Ε. θα μπορούν:
a) να υποβάλλουν αιτήσεις, που κατόπιν αυτοματοποιημένου ελέγχου αρχικά, και στη συνέχεια
μέσω λογικού ελέγχου από χρήστη–agent της ΕΥ Θ .Ε. (για τις περιπτώσεις που αυτό
απαιτείται), θα υποβάλλονται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω της πλατφόρμας στο
υφιστάμενο ERP,
b) να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό των αιτήσεών τους και να ενημερώνονται (σε βασικό επίπεδο)
για την εξέλιξη της τρέχουσας αίτησής τους,
c)

να προβαίνουν στη δήλωση βλαβών και να έχουν συνοπτική ενημέρωση της εξέλιξης της
αποκατάστασής τους.

d) να προβαίνουν σε ηλεκτρονικές πληρωμές, ενώ παράλληλα να είναι σε θέση να
παρακολουθούν το ιστορικό των πληρωμών τους μέσα από αντίστοιχη όψη στο portal.
Όλα τα παραπάνω συνδέονται άμεσα με τη σωστή αυθεντικοποίηση των πελατών μέσα από το SSO
microservice και την ταυτόχρονη εκμετάλλευση πιστοποίησης ταυτότητας φυσικού προσώπου μέσω
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τρίτων συστημάτων, όπως το SSO σύστημα του GSIS, αλλά και της ταυτοποίησης των υποκειμένων
πελατών στη βάση δεδομένων της ΕΥ Θ .Ε.
Όπως εξηγήθηκε και στην Ενότητα , το προτεινόμενο microservice σύστημα SSO της ΕΥ Θ .Ε. θα
μπορεί να αυθεντικοποιεί τον χρήστη είτε από την τοπική του βάση, είτε σε συνεργασία, είτε
ανεξάρτητα με το SSO του GSIS (εκτός εάν αυτό δεν μπορεί τεχνικά να υλοποιηθεί από το SSO
microservice ανάλογα με την αρχιτεκτονική που θα επιλεχθεί, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να
υλοποιηθεί στο παρόν microservice). Επιπλέον θα μπορεί να ταυτοποιεί τον συνδεδεμένο χρήστη και
ως πελάτη, χρησιμοποιώντας το ERP της ΕΥ Θ .Ε.
ι στόχοι του συστήματος είναι:






η ριζική αλλαγή της επικοινωνίας των υπηρεσιών της ΕΥ Θ .Ε. με τους πελάτες προς όφελος
και εξοικονόμηση χρόνου και των δύο μερών,
η διευκόλυνση των πελατών στις καθημερινές τους συναλλαγές με την ΕΥ Θ .Ε. μέσω
σύγχρονων διαδικασιών,
η παροχή δυνατότητας στους υπαλλήλους της ΕΥ Θ .Ε. για την απομακρυσμένη εκτέλεση
διαφόρων εργασιών,
η μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της σταδιακής μετάβασης σε paperless διαδικασίες,
η μείωση του διαχειριστικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.

2.2 Επιθυμητές λειτουργικές απαιτήσεις του έργου στο σύνολό του
Στο συγκεκριμένο portal υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών–καταναλωτών συνοπτικά θα
παρέχονται οι κάτωθι λειτουργικότητες:




Ηλεκτρονική Υποβολή και ιαχείριση ιτήσεων.
Επεξεργασία ιτήσεων από χρήστη–agent.
Ιστορικό αιτήσεων.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι η επίτευξη των παραπάνω λειτουργιών προϋποθέτει τη σωστή
διασύνδεση επικοινωνία με το ERP Solution II της ΕΥ Θ .Ε., ενώ θα πρέπει από τον ανάδοχο να γίνει
μελέτη εφαρμογής και αποτύπωση, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη λειτουργικότητα και
υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί ήδη από την ΕΥ Θ .Ε. Πιο συγκεκριμένα:
Στην Ηλεκτρονική διαχείριση αιτήσεων ο πελάτης θα δύναται να υποβάλλει το σύνολο των αιτήσεων
που τώρα έχει δυνατότητα να υποβάλει μέσω φυσικής παρουσίας στα Καταστήματα της ΕΥ Θ .Ε. και
αφορούν 15 αιτήσεις πελατών που υπάρχουν στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα (ERP) και στην
ιστοσελίδα (https://www.eyath.gr/applications/), καθώς και να υποβάλει θέματα βλαβών και να
ενημερώνεται για αυτά. Σημειώνεται ότι η διαχείριση των αιτήσεων θα πρέπει να είναι ανοικτή προς
επέκταση με την όσο δυνατόν λιγότερη αλλαγή κώδικα και ιδεατά μόνο με τη χρήση διεπαφής μέσω
του διαχειριστικού περιβάλλοντος.
Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από τους πελάτες θα υλοποιηθεί η δυνατότητα
καταχώρησης των παραπάνω αιτήσεων πελατών και αναφοράς βλάβης μέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας,
όπου έπειτα από την απαραίτητη ταυτοποίηση των καλούντων, ο φυσικός
agent τηλεφωνητής της ΕΥ Θ .Ε., θα δύναται για λογαριασμό του πελάτη να χρησιμοποιεί το portal
για την εισαγωγή στο σύστημα της τηλεφωνικά υποβληθείσας αίτησης.
Ειδικότερα και σε ότι αφορά στις τηλεφωνικές κλήσεις πελατών, τα αιτήματα πελατών μέσω
τηλεφωνικών κλήσεων θα κωδικοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥ Θ .Ε. που θα δοθούν με
την εκκίνηση του έργου και θα οριστικοποιηθούν κατά τη φάση του προσδιορισμού των απαιτήσεων
του έργου.
ι βασικές απαιτήσεις είναι οι παρακάτω:
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Το κάθε αίτημα θα πρέπει να χρεώνεται στην κατάλληλη οργανωτική μονάδα της ΕΥ Θ .Ε., ενώ θα
υπάρχει δυνατότητα επαναχρέωσης σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο σύμφωνα με τις οδηγίες της
ΕΥ Θ .Ε. ι ενέργειες χρέωσης επαναχρέωσης θα είναι επιθεωρήσιμες (non-repudiation) και θα
γίνονται από εξουσιοδοτημένους χρήστες.
ι ενέργειες χειρισμού των αιτημάτων θα καταγράφονται συνοπτικά με χρονική αλληλουχία,
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥ Θ .Ε., ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα σχετικής κωδικοποίησης.
Τα αιτήματα θα βρίσκονται τουλάχιστον στις εξής καταστάσεις (ανοιχτά, κλειστά, σε εκκρεμότητα),
καθώς και σε όποια επιπλέον κατάσταση ορίσει η ΕΥ Θ .Ε., οπότε η αντίστοιχη λειτουργικότητα
πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμη.
χαρακτηρισμός κατάστασης του κάθε αιτήματος (ανοιχτό, κλειστό, κ.λπ.) θα γίνεται από
εξουσιοδοτημένους χρήστες.
ι ενέργειες αντιμετώπισης των αιτημάτων θα περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα σταδιακής
προώθησης χρέωσης ενός αιτήματος σε περισσότερους από έναν υπόχρεους αντιμετώπισης στο
περιβάλλον της εφαρμογής.
Θα υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής σχετικών αναφορών για το σύνολο των αιτημάτων, η εξαγωγή
των οποίων θα γίνεται από τον εκάστοτε οριζόμενο υπεύθυνο, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥ Θ
.Ε.
Το εν λόγω σύστημα θα έχει την δυνατότητα αποστολής αυτοματοποιημένων σύντομων μηνυμάτων
(SMS) ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εντός ή εκτός ΕΥ Θ .Ε., καθώς και σε
πελάτες της ΕΥ Θ .Ε.
Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει μεταξύ άλλων να χρησιμοποιεί, όπου χρειάζεται (π.χ. δήλωση
βλάβης), αποκλειστικά και μόνο τη βάση γεωγραφικών δεδομένων ακολουθώντας τη δομή που θα
δοθεί από το αρμόδιο τμήμα GIS της εταιρείας.
Στις ενέργειες που θα μπορεί να κάνει ο χρήστης, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται η
δυνατότητα προσθήκης χρονικού πλαισίου, σε περίπτωση που επανέλθει για το ίδιο θέμα, πεδίο
σχετικό με το κλείσιμο θέματος, μετάθεση θέματος, εισαγωγή σχολίων, καθώς και επιστροφή στο
αρχικό μενού.
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ομαδοποίησης καταγεγραμμένων αιτημάτων και διαχείρισής
τους ανά πελάτη και ανά θέμα για το σύνολο των καναλιών επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή μέσω του
portal).
Επίσης, θα πρέπει να είναι εμφανή σε αντίστοιχα πεδία τα παρακάτω:
o Η κατάσταση του δηλωθέντος αιτήματος, αν είναι ανοιχτή, δηλαδή σε εκκρεμότητα, ή έχει
αποκατασταθεί, η ημερομηνία και η ώρα δήλωσης του αιτήματος, ο αριθμός εισερχόμενης
κλήσης, ο αύξων αριθμός του αιτήματος καθώς και προσωπικά στοιχεία πελάτη, όπως κατ’
ελάχιστον όνομα καταναλωτή, διεύθυνση καταναλωτή, αριθμός υδρομέτρου καταναλωτή,
κωδικός πελάτη, και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κανάλι επικοινωνίας
(τηλεφωνικό ή μέσω web).
o
κόμη, θα πρέπει να υπάρχει σχετικό πεδίο όπου θα φαίνεται το τμήμα στο οποίο έγινε η
ανάθεση του αιτήματος, καθώς και το όνομα του μέλους της ομάδας εξυπηρέτησης.
o Θα πρέπει, επίσης, να φαίνεται ποιο τμήμα αφορά το αίτημα, καθώς και να είναι κατά το
δυνατόν ομαδοποιημένη η ερώτηση-αίτημα του πελάτη. κόμη, θα πρέπει να υπάρχει πεδίο,
όπου θα αναγράφεται με λεπτομέρεια και επακριβώς η δήλωση του καταναλωτή.
o Θα πρέπει να φαίνεται σε αντίστοιχα πεδία η απάντηση που δόθηκε εκ μέρους του Call Center
στο αίτημα του καταναλωτή, το σύνολο αντιμετώπισης του αιτήματος από όλους τους
εμπλεκομένους με χρονική αλληλουχία. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει πεδίο για κάθε είδους
τυχόν σημειώσεις.
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Ειδικότερα για τις περιπτώσεις διαχείρισης των βλαβών θα υπάρχει δυνατότητα ώστε η ΕΥ Θ A.E.
να διαχειρίζεται στο backend τις βλάβες και να ανακοινώνει στο περιβάλλον του portal τις
προγραμματισμένες και τις έκτακτες βλάβες καθώς και τις σχετικές ενέργειες αντιμετώπισής τους.
Για το σύνολο των υποβληθέντων αιτήσεων των πελατών θα υπάρχει η δυνατότητα από την
εφαρμογή για τη χρέωση, την ξεχρέωση και τη δρομολόγηση των αιτημάτων και αναφορών βλαβών
σε διαφορετικούς agents και ομάδες αυτών, ανάλογα με τους ρόλους που θα καθοριστούν όπως
ενδεικτικά agents ΕΚ, agents τεχνικών συνεργείων κ.λπ. για τη διαχείριση των σχετικών ενεργειών
υλοποίησης.
Στο Ιστορικό ιτήσεων ο πελάτης θα έχει πρόσβαση στο ιστορικό των αιτήσεών του, καθώς και στην
κατάσταση της κάθε μιας από τις εκκρεμείς αιτήσεις του.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι το portal θα πρέπει να παρέχει όλες τις αναγκαίες δυνατότητες
επικοινωνίας με το τρίτο microservice του παρόντος έργου (Σύστημα Πληρωμών), ώστε να εξασφαλιστεί
η έγκυρη λειτουργική διασύνδεση των δύο υπηρεσιών microservices.
Θα πρέπει να υπάρχει υλοποιηθεί η δυνατότητα α) ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών βλαβών στα
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της ΕΥ Θ .Ε. από τους καταναλωτές της ή και β) υποβολή μέσω του
τηλεφωνικού κέντρου. Στην περίπτωση αυτή θα προβλέπεται η σχετική υποβολή ανεξάρτητα της
αυθεντικοποίησης ταυτοποίησης του πελάτη.
2.3 Είδη χρηστών
Όπως αναφέρθηκε, το σύστημα αρχικά θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον την
αυθεντικοποίηση (authentication) των χρηστών σύμφωνα με τα παραπάνω. Στη συνέχεια, κατά την
πρώτη φάση του έργου, στην οποία θα πραγματοποιηθεί μία αρχική μελέτη ανάλυση απαιτήσεων της
πλατφόρμας, θα προσδιοριστεί και το κατά πόσο θα προκύψει η ανάγκη υποστήριξης τοπικών χρηστών
(local users) με χρήση κάποιου μηχανισμού registration. Σε περίπτωση που αποφασιστεί κάτι τέτοιο, θα
γίνει για χρήστες που έχουν ήδη αυθεντικοποιηθεί από το GSIS.
Τα είδη χρηστών (ρόλοι) της εφαρμογής θα είναι τα εξής:


Επισκέπτης (guest user):



Αναγνωρισμένος χρήστης (identified user): Είναι ο επισκέπτης (guest user) του portal, για τον
οποίο γίνεται επιβεβαίωση της ταυτότητάς του μέσω της χρήσης κωδικών αυθεντικοποίησης
μέσω GSIS.
αναγνωρισμένος χρήστης θα μπορεί να ανήκει σε μία από τις παρακάτω
κατηγορίες:
i. Ταυτοποιημένος Πελάτης: αναγνωρισμένος χρήστης (identified user), του οποίου το ΦΜ
αναγνωρίζεται ως έγκυρο στη βάση δεδομένων του υφιστάμενου συστήματος
εξυπηρέτησης της ΕΥ Θ .Ε. (ERP Solution II). Η διαδικασία αποτελεί ταυτοποίηση του
αναγνωρισμένου πελάτη ως καταναλωτή της ΕΥ Θ .Ε.
ii. Μη ταυτοποιημένος Πελάτης: αναγνωρισμένος χρήστης (identified user), για τον οποίο
δεν κατέστη δυνατό να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων του στη βάση δεδομένων του
υφιστάμενου συστήματος εξυπηρέτησης της ΕΥ Θ Ε. (ERP Solution II).

επισκέπτης του portal κατά το αρχικό στάδιο επίσκεψής του σε αυτό.

Στην περίπτωση που μελλοντικά αποφασιστεί η χρήση τοπικών χρηστών, τότε θα μπορεί να υπάρξει και
ταυτοποιημένος πελάτης ο οποίος θα αυθεντικοποιείται από την τοπική βάση δεδομένων. Επίσης, τότε,
μπορεί να υπάρξουν και άλλοι ρόλοι εφόσον κριθεί απαραίτητο. Συνεπώς, σε αυτό το microservice, δεν
θα χρησιμοποιείται αρχικά η λειτουργία αυθεντικοποίησης μέσω της τοπικής βάσης του SSO
microservice της Ενότητας , όμως θα πρέπει να υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μελλοντικά.
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2.4 Βασικά στάδια παρεχόμενης υπηρεσίας από το portal στον πελάτη
2.4.1 Οι αιτήσεις μου (αφορά στην υποβολή αίτησης)
Α. Αυθεντικοποίηση Χρήστη μέσω GSIS
ρχικά, ο χρήστης που θα μεταβαίνει στη σελίδα των αιτήσεων της web εφαρμογής θα μπορεί να
περάσει από τη διαδικασία αυθεντικοποίησης. υτό σημαίνει ότι θα απαιτείται να δώσει τα
απαραίτητα στοιχεία πρόσβασής του (credentials) στο GSIS (είτε μέσω του SSO της ΕΥ Θ .Ε. είτε
ανεξάρτητα). Η υπηρεσία δύναται να επιστρέψει τον ΦΜ, καθώς και κάποια άλλα στοιχεία του χρήστη
και μετά από την επιτυχή αναγνώρισή του θα βρίσκεται σε καθεστώς « ναγνωρισμένου Χρήστη». Η
απόρριψη του χρήστη με βάση τα credentials που έδωσε, αποτελεί απόρριψη εισόδου του στην
πλατφόρμα και χρήση της στη συνέχεια ως «επισκέπτη (guest user)».
Β. Ταυτοποιημένος και μη-Ταυτοποιημένος Πελάτης.
Εάν ο χρήστης αυθεντικοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του GSIS (« ναγνωρισμένος Χρήστης») και στη
συνέχεια πραγματοποιηθεί η ταυτοποίησή του ως πελάτη βάσει των στοιχείων που είναι
καταχωρημένα στη βάση δεδομένων του ERP Solution II, όπως για παράδειγμα τον ΦΜ, τότε με τον
ρόλο του «Ταυτοποιημένου Πελάτη» θα μπορεί να προχωρήσει σε υποβολή όλων των επιτρεπτών
αιτήσεων που θα διατίθενται από την πλατφόρμα για τον συγκεκριμένο ρόλο. Σε περίπτωση μη
ταυτοποίησής του από την ΕΥ Θ .Ε., τότε ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα με τα
δικαιώματα του συγκεκριμένου ρόλου (π.χ. αίτηση μεταβίβασης υδροληψίας).
Στην περίπτωση της δημιουργίας τοπικών χρηστών, η αναλυτική λειτουργικότητα που θα πρέπει να
υλοποιηθεί θα προκύψει κατά το αρχικό στάδιο του έργου από την ανάλυση των απαιτήσεων που θα
λάβει χώρα από τον ανάδοχο του έργου.
Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει περισσότερες από μία “καρτέλες” στο ERP Solution II (π.χ.
περισσότερα από ένα συμβόλαια), τότε θα επιστρέφονται στον πελάτη όλες οι αντίστοιχες καρτέλες,
ενώ οι αιτήσεις του πελάτη θα συνδέονται με μία ακριβώς από αυτές.
Γ. Επιλογή, συμπλήρωση και υποβολή αίτησης
1. Επιλογή Τύπου Αίτησης, και αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων πελάτη που είναι διαθέσιμα από
το ERP και προσδιορίζουν μονοσήμαντα τα υπόλοιπα υποχρεωτικά πεδία. Κάθε αίτηση θα έχει
συγκεκριμένα υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση και ενδεχομένως συγκεκριμένους τρόπους
επικύρωσης της εγκυρότητάς τους (field validation), ενώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα
επισύναψης αρχείων. ναλυτικότερα, ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, η εφαρμογή εμφανίζει
τα σταθερά στοιχεία προς καταχώρηση, με ένδειξη υποχρεωτικότητας στα πεδία για τα οποία
απαιτείται η συμπλήρωσή τους για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση. Επίσης, ανά τύπο αίτησης, θα
εμφανίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ένδειξη υποχρεωτικότητας και δυνατότητα
επισύναψης αρχείων. Η λειτουργία των δικαιολογητικών προωθεί τη φιλοσοφία paperless
διαδικασιών και της ελαχιστοποίησης των απαραίτητων πεδίων. Σε κάθε αίτηση θα
προσδιορίζεται το είδος μορφή των πιθανών απαραίτητων αρχείων προς υποβολή από τον
πελάτη.
2. υνατότητα συμπλήρωσης και αποθήκευσης αίτησης σε «προσωρινή» κατάσταση, που θα δίνει
το δικαίωμα στον πελάτη να επανέλθει στο μέλλον στην εν μέρει συμπληρωμένη αίτηση,
προσθέτοντας επιπλέον στοιχεία και εν τέλει την τελική υποβολή της. Η προσωρινή αίτηση δεν
θα θεωρείται ως έγκυρη αίτηση για την ΕΥ Θ .Ε.
3. υτοματοποιημένος έλεγχος ορθότητας «υποβληθέντων αιτήσεων» από την εφαρμογή, βάσει
προκαθορισμένων κανόνων και μετάβαση αίτησης σε κατάσταση «προς επεξεργασία και
περαιτέρω έλεγχο».
4. Ύπαρξη περιβάλλοντος διαχείρισης και επεξεργασίας αιτήσεων μέσω της web εφαρμογής από
χρήστες–agents της ΕΥ Θ .Ε. προς έλεγχο και επιβεβαίωση των αιτήσεων, καθώς και
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5.

6.

7.
8.

9.

δυνατότητα ενημέρωσης των πελατών σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, μέσω της
εφαρμογής, ώστε ο πελάτης να να προβαίνει σε πιθανές περαιτέρω απαραίτητες διορθωτικές
ενέργειες για την ολοκλήρωση της αίτησης. Η αντίστοιχη ενημέρωση θα αποστέλλεται επίσης
αυτόματα μέσω email. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παραμετροποίησης ενδιάμεσων
βημάτων επικοινωνίας ενημέρωσης των πελατών για απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την
ολοκλήρωση της αίτησής τους, καθώς και η δυνατότητα συμπλήρωσης ή επισύναψης νέων
στοιχείων από αυτούς. Ενδεικτικά, αν κατά τη διάρκεια διεκπεραίωσης μιας αίτησης απαιτείται
από τον καταναλωτή να προβεί σε μια ενδιάμεση ενέργεια, όπως για παράδειγμα «πληρωμή
κάποιας χρέωσης», ο πελάτης θα ενημερώνεται μέσω της web εφαρμογής ώστε να προβεί στη
σχετική ενέργεια και να υποβάλλει πάλι μέσω αυτής τα αναγκαία αποδεικτικά για να
προχωρήσει περαιτέρω η αίτησή του.
ποστολή στοιχείων από το portal προς το κεντρικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών της ΕΥ Θ
.Ε. βάσει απαιτήσεων που θα δοθούν από την ΕΥ Θ .Ε. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση του
λογικού ελέγχου, ο agent μεταβάλλει την κατάσταση της αίτησης σε «αίτηση προς υλοποίηση».
Η αλλαγή κατάστασης της αίτησης ενεργοποιεί αυτόματα την αποστολή των στοιχείων της
αίτησης στο αντίστοιχο υποσύστημα “ ιτήσεις” του ERP Solution II της ΕΥ Θ .Ε. Παράλληλα, ο
πελάτης θα έχει την αντίστοιχη ενημέρωση για την ενέργεια υλοποίησης της αίτησής του.
υνατότητα λήψης κατάστασης διεκπεραίωσης αίτησης από το κεντρικό σύστημα
εξυπηρέτησης της ΕΥ Θ .Ε. Ειδικότερα, όλα τα στάδια διεκπεραίωσης της αίτησης θα
διενεργούνται μέσω των διαδικασιών που επιβάλλει η διαχείριση των ιτήσεων στο ERP
Solution II. Η τελική ενέργεια ολοκλήρωσης μιας αίτησης στο ERP θα ενημερώνει τη web
εφαρμογή και στη συνέχεια θα ενημερώνεται ο πελάτης με SMS ή και email.
Ενημέρωση πελάτη με SMS ή και email ή και Viber ή και push notification (αναλόγως
απαιτήσεων) σχετικά με την ολοκλήρωση της αίτησής του.
Σε όλα τα παραπάνω στάδια θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού χρονικής
δέσμευσης της ΕΥ Θ .Ε. για την υλοποίηση, την εξυπηρέτηση και τη σχετική παρακολούθηση
του βαθμού επίτευξης των παραπάνω σταδίων, καθώς επίσης και της δυνατότητας
υπολογισμού του χρόνου σταδιακής ή συνολικής εξυπηρέτησης της αίτησης του πελάτη.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης και καταχώρησης αιτημάτων
από φυσικό agent του τηλεφωνικού κέντρου για λογαριασμό του πελάτη, εφόσον θα λαμβάνει
χώρα τηλεφωνικώς η αναγκαία ταυτοποίηση των καλούντων. Στην περίπτωση που απαιτείται,
αναλόγως του αιτήματος, η ύπαρξη συνημμένων δικαιολογητικών, ο agent θα δύναται:
a) να στέλνει σχετικό σύνδεσμο στον πελάτη για την υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών ή
ακόμη και τη συμπλήρωση λοιπών αναγκαίων στοιχείων στην αίτηση, με στόχο την
ολοκλήρωσή της ή και
b) να παραλαμβάνει ο ίδιος (agent) με άλλο κανάλι επικοινωνίας τα σχετικά δικαιολογητικά
εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και να τα υποβάλλει (ανεβάζει) στο portal πελατών.

10. Σε οποιαδήποτε περίπτωση σταλεί σύνδεσμος προς τον χρήστη για σχετική συμπλήρωση και
υποβολή στοιχείων θα πρέπει αυτός να περιέχει ένα μοναδικό, κατάλληλης πολυπλοκότητας,
αλφαριθμητικό (token), το οποίο θα ταυτοποιεί τον χρήστη για περιορισμένο χρονικό διάστημα,
και θα επιδέχεται ανανέωση από τον agent.
11. Και οι δύο παραπάνω δυνατότητες θα πρέπει να υλοποιηθούν από τον ανάδοχο και θα πρέπει
να περιλαμβάνονται στην προσφορά του.
Το σύνολο των καταγεγραμμένων κωδικοποιημένων αιτημάτων στο σύστημα θα δύναται να
δρομολογηθεί περαιτέρω εντός της ΕΥ Θ .Ε. για επιπλέον έλεγχο και υλοποίηση του κάθε αιτήματος
σύμφωνα με τα παραπάνω.
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Η αναλυτική λειτουργικότητα που θα πρέπει να υλοποιηθεί στο σύνολό της θα προκύψει κατά το
αρχικό στάδιο του έργου από την ανάλυση των απαιτήσεων που θα λάβει χώρα από τον ανάδοχο του
έργου.
2.4.2 Το ιστορικό και η κατάσταση των αιτήσεων μου
πελάτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο ιστορικό των αιτήσεών του και την έκβασή
τους, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κατάσταση των ενεργών αιτήσεών του και
να ενημερώνεται για τυχόν δικές του αναγκαίες ενέργειες (παράλληλα με την ηλεκτρονική ενημέρωση
μέσω email/SMS).
2.4.3 Οι πληρωμές μου
Θα πρέπει να υπάρχει σύνδεσμος στη web εφαρμογή ο οποίος, μετά από την επιτυχή αυθεντικοποίηση
του χρήστη μέσω του GSIS, να δρομολογεί τον χρήστη στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών που
προτείνεται στο παρόν έγγραφο. Σημειώνεται ότι η πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής πληρωμής θα
πρέπει να είναι εφικτή και χωρίς την ανάγκη της αυθεντικοποίησης των χρηστών, όπως περιγράφεται
στην επόμενη Ενότητα.
3. Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών της ΕΥΑΘ Α.Ε.
3.1 Εισαγωγή
Η ΕΥ Θ .Ε. διαθέτει από τα μέσα του 2
ένα σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της
ιστοσελίδας της, το οποίο όμως πλέον στηρίζεται σε παλαιότερες τεχνολογίες, δεν έχει σχεδιαστεί με
τρόπο αρθρωτό (modular) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα ώστε να επικοινωνεί
με τρίτες εφαρμογές (λ.χ. ERP, SSO, κ.λπ.),. Ως εκ τούτου, το τρίτο microservice που θα πρέπει να
σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας πρότασης είναι το καινούριο σύστημα
ηλεκτρονικών πληρωμών της ΕΥ Θ .Ε.
Το νέο αυτό σύστημα θα πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις του σχεδιασμού και των τεχνικών
ανάπτυξης λογισμικού (όπως είναι τα micoservices, η αρθρωτή σχεδίαση, κ.λπ.) και όπως και τα
υπόλοιπα microservices αυτής της πρότασης, θα πρέπει να είναι εύκολα επεκτάσιμο και
τροποποιήσιμο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης
υπηρεσίας στα θέματα ασφάλειας δεδομένων και επικοινωνιών.
Κατόπιν σχετικών συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων που έλαβαν χώρα με όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη για ό,τι αφορά τις λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος, το νέο σύστημα πληρωμών θα
πρέπει να καλύπτει τα παρακάτω:
1. Μεταφορά εγγεγραμμένων χρηστών από το παλιό σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών στο νέο,
με όνομα, επώνυμο, email, στο οποίο θα ζητείται να αλλαχθεί ο κωδικός με την πρώτη τους
είσοδο στο νέο σύστημα (σε περίπτωση που διατηρηθούν οι local users).
2. Είσοδος εγγραφή μέσω του συστήματος SSO που περιγράφεται στην η Ενότητα της
παρούσας πρότασης. Η παρούσα εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να εκμεταλλευτεί και την
εφαρμογή SSO του GSIS. Στην περίπτωση που το SSO της παρούσας πρότασης σχεδιαστεί με
τέτοιον τρόπο που δεν μπορεί να το υποστηρίξει το ίδιο, τότε θα πρέπει η εφαρμογή
πληρωμών να μπορεί να το υποστηρίξει.
3. υνατότητα πληρωμής λογαριασμών χωρίς είσοδο ή εγγραφή (guest πληρωμή). Σε αυτήν την
περίπτωση, δεν θα καταχωρείται η πληρωμή στο ιστορικό κάποιου χρήστη του συστήματος,
οπότε σε περίπτωση που ο χρήστης εγγραφεί στο μέλλον δεν θα έχει πρόσβαση στις
αντίστοιχες πληρωμές στο προφίλ του, περιορισμό για τον οποίο ο χρήστης θα ενημερώνεται
σχετικά. Κατά την πληρωμή ως guest θα υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ενός προαιρετικού
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

πεδίου ΦΜ, ώστε εάν επιθυμεί ο χρήστης τη συμπλήρωσή του, σε μελλοντική του εγγραφή
στο σύστημα οι πληρωμές αυτές θα εμφανίζονται στο ιστορικών πληρώμών του.
Ιστορικό πληρωμών (ποσά, ημερομηνίες κ.λπ.) που έχουν γίνει μέσω της εφαρμογής
ηλεκτρονικών πληρωμών.
υνατότητα πληρωμής λογαριασμού είτε με χρεωστική είτε με πιστωτική κάρτα.
υνατότητα πληρωμών και με δόσεις.
υνατότητα ορισμού μοντέλου δόσεων από τον διαχειριστή.
Ενημέρωση επιτυχημένης αποτυχημένης πληρωμής στην οθόνη του προφίλ του χρήστη και
μέσω email.
υνατότητα «ανεβάσματος» των αρχείων λογαριασμών και «κατεβάσματος» των πληρωμών
με web uploads downloads χωρίς χρήση FTP τροφοδοτώντας έτσι το ERP Solution II με τα
απαραίτητα στοιχεία πληρωμών, αντικαθιστώντας έτσι και βελτιώνοντας το υφιστάμενο
σύστημα διαχείρισης των πληρωμών.
ιάθεση των βασικών λειτουργιών της συγκεκριμένης εφαρμογής και μέσω REST API.

4. Τεχνικές απαιτήσεις του έργου
Όπως έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο παρόν κείμενο, η σχεδίαση της εφαρμογής θα πρέπει να
βασίζεται σε loosely-coupled microservices. Το κάθε microservice θα πρέπει να είναι modular και το
κάθε microservice θα πρέπει να διαθέτει προς τα έξω (expose) ένα REST API το οποίο να επιτρέπει όλες
τις βασικές λειτουργίες του συγκεκριμένου microservice.
Για λόγους εύκολης επεκτασιμότητας, διόρθωσης και αποσφαλμάτωσης, το κάθε microservice θα
πρέπει να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας κάποιο γνωστό Web Application Framework της γλώσσας
υλοποίησης που θα επιλέξει ο ανάδοχος (π.χ. Laravel, Symfony, κ.λπ. για ΡΗΡ, Spring, Struts, κ.λπ. για
Java, Django, Pyramid κ.λπ. για Python, κ.ά.), που να προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής web
εφαρμογών που μπορούν να λειτουργήσουν —με τον ίδιο τρόπο— τόσο στο cloud όσο και σε έναν
απλό εξυπηρετητή, και θα μπορεί να γίνει χρήση του και από τρίτους. Η έκδοση που θα επιλεγεί θα
πρέπει να είναι η πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση (stable version) κατά την υπογραφή της σύμβασης ή
κάποια αντίστοιχη νεότερη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, εφόσον κριθεί ότι είναι συμβατή με τον
κώδικα που θα έχει γραφτεί έως τότε.
Ο κώδικας υλοποίησης του έργου θα ανήκει στην ΕΥΑΘ Α.Ε. και θα πρέπει να κατατεθεί σε αυτήν με
την ολοκλήρωση του έργου. Η ανάπτυξή του με χρήση κάποιου VCS θα πρέπει να γίνει με χρήση private
repository σε git ή mercurial και κανένα άλλο, ενώ εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΥ Θ .Ε. θα έχει
πρόσβαση σε αυτό από την αρχή του έργου.
Η αρχιτεκτονική πρέπει να είναι αρθρωτή και να μπορεί να βασίζεται στη γενικότερη φιλοσοφία των
microservices. Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα διασφαλίζει την επεκτασιμότητα των
υποσυστημάτων, χωρίς αλλαγές στη δομή και την αρχιτεκτονική τους, για την αντιμετώπιση των
μεταβαλλόμενων αυξανομένων αναγκών (horizontal scaling) καθώς και για τη διασφάλιση της εύκολης
επέμβασης στη λειτουργικότητα των υποσυστημάτων (maintainability).
Πιο συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική της εφαρμογής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τρία βασικά
επίπεδα (tier) σχεδίασης:
4.1 Presentation tier (επίπεδο παρουσίασης)
Πρόκειται για το εξωτερικό επίπεδο της εφαρμογής. Είναι αυτό που προσφέρει στον χρήστη τη
δυνατότητα να επικοινωνήσει με την εφαρμογή και να χρησιμοποιήσει όλες τις προσφερόμενες
λειτουργίες της.
Το περιβάλλον εργασίας χρήστη θα πρέπει να ακολουθεί σύγχρονα σχεδιαστικά πρότυπα (Responsive
Design), να είναι διαθέσιμο μέσω φυλλομετρητή ιστοσελίδων (Web Browser) χωρίς να απαιτείται
εγκατάσταση άλλης εφαρμογής στους υπολογιστές των τελικών χρηστών και να βασίζεται στις
τεχνολογίες HTML, JavaScript TypeScript και CSS (με χρήση SASS). Επιπλέον, όπως εξηγήθηκε και
παραπάνω, το κάθε microservice θα πρέπει να διαθέτει προς τα έξω (expose) ένα API το οποίο να
υποστηρίζει όλες τις βασικές λειτουργίες του.
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προτείνει κάποιο α από τα microservices να υλοποιηθεί ούν ως SPA
(Single Page Application), τότε για την ανάπτυξή του ους, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια ΕΛΛ Κ
πλατφόρμα ή και βιβλιοθήκες, όπως ReactJS, VueJS, AngularJS κ.λπ. και η έκδοση που θα επιλεγεί θα
πρέπει να είναι η πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση (stable version) κατά την υπογραφή της σύμβασης ή
κάποια αντίστοιχη νεότερη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης εφόσον κριθεί ότι είναι συμβατή με τον
κώδικα που θα έχει γραφτεί έως τότε, ενώ η λειτουργικότητα δεν θα πρέπει να υπολείπεται σε
δυνατότητες από την παραδοσιακή προσέγγιση. Επιπλέον, εάν επιλέξει ο ανάδοχος την ανάπτυξη
κάποιων microservices ως SPA, τότε οφείλει να παρέχει 80% coverage με functional tests για το
frontend. Εντούτοις, δεν υπάρχει υποχρέωση υλοποίησης σε μορφή SPA.
Η παρουσίαση της πληροφορίας και η διεπαφή χρήστη (Information Design / User Interface) πρέπει να
γίνει με την προσέγγιση “πρώτα για κινητά” (mobile first design) και τη λογική της προοδευτικής
βελτίωσης (Progressive/Regressive Enhancement), χρησιμοποιώντας εργαλεία μεθόδους που να
μιμούνται (emulate) λειτουργικότητα ή να καλύπτουν τα κενά για παλαιότερους browsers ή συσκευές.
Επίσης, πρέπει να ακολουθηθούν σύγχρονα πρότυπα σχεδίασης, έτσι ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση
να έχουν εύκολη πρόσβαση, κατανόηση και χρήση της εφαρμογής και των ενεργειών που αυτή
προσφέρει. Η γραφιστική σχεδίαση πρέπει να είναι συνεπής, σαφής και παρόμοια σε όλη την έκταση
της εφαρμογής χρησιμοποιώντας ευρέως κοινά, αποδεκτά και χρηστικά γραφιστικά στοιχεία με ταχεία
απόκριση και διαθεσιμότητα.
Η εφαρμογή πρέπει να παρέχει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης εμπειρίας χρήστη (User Experience) και
χρηστικότητας (Usability) τα οποία να πηγάζουν από τη σαφήνεια (clarity), την απόκριση
(responsiveness), την αποτελεσματικότητα (effectiveness), την αποδοτικότητα (efficiency), την
αποτροπή λαθών (error tolerant) και την ευκολία εκμάθησης (easy to learn). Το CSS που θα
χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να βασίζεται σε ένα framework εκ των Bootsrtap, Zurb Foundation, Tailwind
και Materialize, και η έκδοση που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι η πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση
(stable version) κατά την υπογραφή της σύμβασης ή κάποια αντίστοιχη νεότερη κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης εφόσον κριθεί ότι είναι συμβατή με τον κώδικα που θα έχει γραφτεί έως τότε.
Τέλος, για τη διασφάλιση της χρηστικότητας και της δυνατότητας πρόσβασης της εφαρμογής και από
άτομα με αναπηρία, το σύνολο της εφαρμογής πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες που
περιγράφονται στο πρότυπο WCAG 2. επιπέδου .
ι απαιτήσεις αυτές μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συναίνεση της ΕΥ Θ .Ε. από όλα τα
μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Η έγγραφη συναίνεση θα πρέπει να συνοδεύεται από
μία σαφή επεξήγηση για τους λόγους της τροποποίησης.
4.2 Application tier (κεντρικό επίπεδο εφαρμογής)
Πρόκειται για τον πυρήνα της εφαρμογής ο οποίος προσφέρει όλη την επιχειρησιακή λειτουργικότητα,
ντότητες (entities), Λογικές Ροές (workflows), Ελέγχους (validations), αλλά και την τεχνική λειτουργική,
όπως τη σύνδεση με βάσεις δεδομένων, καθώς και συνδέσεις με υπηρεσίες τρίτων (3rd party services).
Θα πρέπει να υλοποιηθεί με χρήση κάποιου γνωστού MVC MVC-like web application framework (π.χ.
Laravel, Symfony κ.λπ. για ΡΗΡ, Spring, Struts κ.λπ. για Java, Django, Pyramid κ.λπ. για Python κ.ά.) και η
έκδοση που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι η πιο πρόσφατη σταθερή έκδοση (stable version) κατά την
υπογραφή της σύμβασης ή κάποια αντίστοιχη νεότερη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, εφόσον κριθεί
ότι είναι συμβατή με τον κώδικα που θα έχει γραφτεί έως τότε. φείλει να ικανοποιεί τα επιμέρους
συστατικά που παρέχονται από το καθένα για τις διάφορες υπηρεσίες:


υθεντικοποίηση χρηστών όπως:
◦

JSON Web tokens με ασύμμετρα κλειδιά κρυπτογράφησης (RSA).

◦

OAuth2 με GSIS υλοποιημένο μέσα από το SSO microservice εφόσον μπορεί να γίνει.



Παραγωγή εκτυπώσεων αναφορών όπου έχει νόημα να περιλαμβάνονται.



Καταγραφή ενεργειών χρήστη.



Χρήση modular τεχνικών ανάπτυξης και microservices.



Σύνδεση με τρίτους φορείς (π.χ. GSIS κ.ά.).
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ημιουργία versioned API για τη συνολική χρήση της λειτουργικότητας σε όλα τα microservices
και στη συνολική εφαρμογή.

Όπως εξηγείται και αργότερα, η εφαρμογή θα πρέπει να γραφτεί με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει
την οριζόντια επέκτασή της (horizontal scaling) για την εξυπηρέτηση κλιμακούμενου φορτίου. Για να
επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει είτε να χρησιμοποιηθεί κάποιο distributed session σύστημα, είτε το κάθε
request να ταυτοποιεί τον εαυτό του με κάποιο token (π.χ. χρήση OpenID Connect JWT, OAuth2, κ.λπ.).
Η εφαρμογή θα πρέπει να συνοδεύεται από functional tests τα οποία επιβεβαιωμένα θα καλύπτουν το
μεσοσταθμικά το 80% του κώδικα (80% code coverage).
ι παραπάνω τεχνολογίες μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συναίνεση της ΕΥ Θ .Ε. από
όλα τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Η έγγραφη συναίνεση θα πρέπει να
συνοδεύεται από μία σαφή επεξήγηση για τους λόγους της τροποποίησης.
4.3 Data tier (επίπεδο δεδομένων)
Πρόκειται για τον αποθηκευτικό χώρο για τα δεδομένα που χειρίζεται η εφαρμογή. Το κάθε
microservice θα πρέπει να έχει τη δική του βάση δεδομένων, είτε σχεσιακή όπως PostgeSQL, Microsoft
SQL Server, MySQL, MariaDB, κ.ά., είτε μη σχεσιακή (NoSQL) όπως MongoDB, CouchDB, Redis,
Elasticsearch, κ.ά.
Επιπρόσθετα, η εφαρμογή, και κατ’ επέκταση όλα τα microservices που θα την αποτελούν, θα πρέπει να
διαθέτει ουν τα ακόλουθα ως προς την τοπολογία και την επεκτασιμότητα.
4.4 Τοπολογία
Το κάθε backend επίπεδο της εφαρμογής ή και το κάθε επιμέρους microservice, θα πρέπει να μπορεί
να αναπτυχθεί (deployed) χωριστά και θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί οριζόντια (horizontal scaling)
χωρίς δυσκολία. Ιδανικά θα πρέπει να μπορεί να αναπτυχθεί (deployed) ως immutable container. Εάν
συναποφασιστεί με το προσωπικό της ΕΥ Θ .Ε. το κάθε microservice ή και κάποιες ενδιάμεσες
λειτουργίες των microservices να αναπτυχθούν ως immutable containers, τότε αναγκαστικά θα πρέπει
να προβλεφθεί και η αποθήκευση της πιθανής κατάστασής (state) τους. Η αποθήκευση της κατάστασης
θα πρέπει να πραγματοποιείται είτε σε κάποιο clustered database είτε σε κάποιο object storage (ή κάτι
αντίστοιχο) ή σε συνδυασμό αυτών, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων.
Επιπλέον, κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής (deployment) θα πρέπει εξαρχής να προβλεφθούν
κατανεμητές φορτίου (load-balancers) οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τα client requests, θα τα
δρομολογούν στους αντίστοιχους web-proxies, αυτοί με τη σειρά τους θα τα αναδρομολογούν στους
αντίστοιχους web servers, ενώ αυτοί με τη σειρά τους θα αναδρομολογούν ένα υποσύνολο των
requests (όσα δεν είναι cached) στους αντίστοιχους application servers. Τέλος, οι application servers θα
επικοινωνούν (για τα non-cached data) με τις κατάλληλες βάσεις δεδομένων όποτε χρειάζεται.
Ως web proxies θα πρέπει να μπορούν να υποστηριχθούν τουλάχιστον οι HAProxy και nginx, ενώ ως
web servers θα πρέπει να μπορούν να υποστηριχθούν τουλάχιστον οι nginx και apache > 2.4. . ι
application servers θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη γλώσσα που θα επιλεχθεί και θα πρέπει να
μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να λειτουργούν παράλληλα μεταξύ τους (horizontal scaling).
Η εφαρμογή θα πρέπει να γραφτεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει CDN caching των
static resources, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί στο μέλλον, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί επιθυμητό.
Άρα, κατά τη φάση της ανάπτυξης (deployment), θα πρέπει να μεριμνηθεί ώστε όσα static resources το
επιτρέπουν από πλευράς ασφάλειας, να διατίθενται (served) από τον τους web-server(s) και όχι από
τον τους application server(s). Επιπλέον, όπως υπονοήθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, θα πρέπει η
εφαρμογή να γραφτεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει application-level caching (π.χ.
redis, memcached, local-html-files, κ.λπ.) που θα προσφέρεται από το MVC framework το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση, με στόχο τη δυνατότητα αποφόρτισης του υποσυστήματος βάσης
δεδομένων (backend).
4.5 Επεκτασιμότητα συστήματος
Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, η εφαρμογή θα πρέπει να σχεδιαστεί ως ένα σύνολο από loosely
coupled microservices, τα οποία να είναι αρθρωτά (modular), με όσο το δυνατόν λιγότερη
αλληλοεξάρτηση μεταξύ των τμημάτων τους, ώστε τα υποσυστήματα που χρειάζονται τροποποίηση —
και ως εκ τούτου τροποποιούνται— να επηρεάζουν όσο το δυνατόν λιγότερο όλα τα υπόλοιπα.
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Επιπλέον, ο διαχωρισμός των υποσυστημάτων που θα συνθέτουν την εφαρμογή, μπορεί να επιτρέπει
και την ξεχωριστή για κάθε υποσύστημα αντιμετώπιση αυξημένου φόρτου μέσω horizontal scaling.
Τέλος, η υλοποίηση του προαναφερθέντος API βοηθάει στην ευκολία επικοινωνίας και
διαλειτουργικότητας της πλατφόρμας με τρίτες εφαρμογές, και θέτει τη βάση για την εύκολη
τροποποίηση αντικατάσταση οποιουδήποτε module της εφαρμογής εφόσον κριθεί αναγκαίο.
4.6 Ανάπτυξη Εφαρμογής (Deployment)
νάδοχος θα πρέπει να φροντίσει η εφαρμογή να μπορεί να αναπτυχθεί (deployed) αυτόματα μέσω
κατάλληλων εργαλείων αυτοματοποίησης ανάπτυξης εφαρμογών. Στη διαδικασία της ανάπτυξης θα
πρέπει να φροντίσει να τρέχουν όλα τα functional tests και να σταματάει εφόσον τα tests επιστρέψουν
λάθος ή εφόσον το test coverage μεσοσταθμικά δεν είναι 80%.
Η ανάπτυξη της εφαρμογής προτείνεται να γίνει (χωρίς να είναι δεσμευτικό):
νάδοχος μπορεί να αυτοματοποιήσει την ανάπτυξη της εφαρμογής α) με χωριστό orchestration
μηχανισμό με pre-configured images και μετέπειτα χρήση εργαλείων αυτόματου configuration, β) μόνο
εργαλεία αυτόματου configuration και χρήση μηχανισμών orchestration, εφόσον τα εργαλεία το
επιτρέπουν, γ) με κάποιον άλλο σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο που χρησιμοποιείται από τις σύγχρονες
πρακτικές.
1.
Στην πρώτη περίπτωση, οι τεχνολογίες από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξει ο ανάδοχος είναι οι:



Packer (με Docker images), Terraform, Consul, Vault και ενδεχομένως Nomad, εάν επιλέξει
Hashicorp (οι ΕΛΛ Κ εκδόσεις τους).



Docker με Docker-swarm, Kubernetes, ZooKeeper, CloudFormation (σε περίπτωση που
αποφασιστεί να αναπτυχθεί στην Amazon) εάν δεν επιλέξει Hashicorp (οι ΕΛΛ Κ εκδόσεις τους).

Ως προς τα εργαλεία αυτόματου configuration που θα χρησιμοποιηθούν, είτε με τον πρώτο τρόπο είτε
με τον δεύτερο, θα πρέπει να είναι ένα από τα Salt/SaltStack και Ansible (οι ΕΛΛ Κ εκδόσεις τους).
Τέλος, ο νάδοχος εάν το επιθυμεί μπορεί επιπρόσθετα ή και παράλληλα να χρησιμοποιήσει και κάποιο
ΕΛΛ Κ εργαλείο αυτοματοποίησης του CI CD lifecycle, όπως τα Jenkins Travis κ.λπ.
ι παραπάνω τεχνολογίες μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συναίνεση της ΕΥ Θ .Ε. από
όλα τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Η έγγραφη συναίνεση θα πρέπει να
συνοδεύεται από μία σαφή επεξήγηση για τους λόγους της τροποποίησης.
4.7 Ασφάλεια Εφαρμογής



Η λύση θα πρέπει να είναι υψηλής διαθεσιμότητας (highly available), ενώ ο ανάδοχος θα πρέπει
να προτείνει λύση backup ως ένα επιπλέον μέτρο διασφάλισης της διαθεσιμότητας του
συστήματος.



Η λύση θα πρέπει να υποστηρίζει μοντέλο ανάθεσης δικαιωμάτων χρηστών με βάση ρόλους και
αρμοδιότητες (role based model access control permissions), ενώ η διαχείριση των ρόλων,
ανάθεσης δραστηριοτήτων και χρηστών σε αυτούς θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μέσω του
γραφικού περιβάλλοντος του διαχειριστή του συστήματος.



Η λύση θα πρέπει να υποστηρίζει logging & monitoring. ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει
τις δραστηριότητες που δύναται να καταγραφούν από το σύστημα (log types), ενώ το σύστημα
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στέλνει τα εν λόγω αρχεία σε τρίτες πλατφόρμες.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποστηρίζεται application-level logging, με στόχο την ανίχνευση
όλων των ενεργειών ενός χρήστη (tracking) ώστε να μπορεί να αποδειχτεί η κάθε ενέργεια ενός
χρήστη κατά τη χρήση του συστήματος (non-repudiation).



έλεγχος πρόσβασης (access control) θα πρέπει να πραγματοποιείται για κάθε request και θα
πρέπει, όπου αυτό έχει νόημα, να υποστηρίζονται υπάρχουν per-object ACLs/ACEs / scopes (ή
όποια αντίστοιχη τεχνολογία μέθοδος χρησιμοποιηθεί).
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Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων χρηστών (groups) και να μπορούν να
εφαρμοστούν πολιτικές ελέγχου πρόσβασης σε αυτές. διαχειριστής θα μπορεί να κατατάσσει
τους χρήστες σε περισσότερες από μία ομάδες εφόσον το επιθυμεί.



Σε περίπτωση αποθήκευσης συνθηματικών χρήστη (passwords), τότε θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν salted-hashes (όχι απλά hashes) με δυνατότητα παραμετροποίησης
τουλάχιστον του χρόνου υπολογισμού ανά αίτημα (π.χ. blowfish, scrypt, argon2, κ.λπ.).
χρόνος απόκρισης του συστήματος κατά την εισαγωγή credentials θα πρέπει να είναι ο ίδιος
ανεξαρτήτως αν η είσοδος στο σύστημα είναι επιτυχημένη ή όχι. Επίσης, ο χρόνος που θα
περιμένει ο χρήστης για να ενημερωθεί εάν το συνθηματικό ήταν λάθος θα πρέπει να είναι
ίδιος με τον χρόνο που θα περιμένει εάν το όνομα χρήστη δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων
των χρηστών, και το μήνυμα λάθους που θα λαμβάνει και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να
είναι το ίδιο, ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις τύπου enumeration.



Κατά την ανάπτυξη (deployment) της εφαρμογής θα πρέπει όλα τα μη κρυπτογραφημένα client
requests να αναδρομολογούνται σε κλήσεις πάνω από κρυπτογραφημένα κανάλια (https).



Κατά την ανάπτυξη (deployment) της εφαρμογής θα πρέπει να ρυθμιστούν όλες οι απαραίτητες
κεφαλίδες HTTP HTTPS (headers) ασφάλειας, όπως αυτές ορίζονται από τις πολιτικές ορθής
χρήσης (μέσω π.χ. του OWASP) για την ενίσχυση της ασφάλειας της πλατφόρμας.



ι ρυθμίσεις των web proxy application servers για TLS κατά τη φάση της ανάπτυξης θα πρέπει
να υποστηρίζουν τουλάχιστον TLS v .2 και να είναι τέτοιες που θα λαμβάνουν υπόψιν όλες τις
καλές πρακτικές χρήσης TLS πιστοποιητικών.



ι ρυθμίσεις των web proxy application servers για TLS θα πρέπει να επιτυγχάνουν τη μέγιστη
(ασφαλέστερη) βαθμολόγηση από διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία (όπως π.χ. της DigiCert).



ι ρυθμίσεις των web proxy application servers για TLS θα πρέπει να περνούν τον έλεγχο
ασφάλειας από τις τελευταίες εκδόσεις των εξής web clients: Firefox, Chrome, Chromium,
Safari, MS Edge.



Θα πρέπει να υπάρχουν functional tests που να επιβεβαιώνουν ότι όλα τα προσφερόμενα
requests τα οποία φέρουν πληροφορία που έχει δώσει ο χρήστης δεν είναι τρωτά, τουλάχιστον,
σε επιθέσεις τύπου XSS και CSRF.



Θα πρέπει να υπάρχουν functional tests που να επικυρώνουν ότι δεν υπάρχουν τρωτότητες σε
επίπεδο file traversal, remote file inclusion, remote execution, που σχετίζονται με ανέβασμα
αρχείων, κ.λπ.



Θα πρέπει να υπάρχουν functional tests που να επικυρώνουν ότι η εφαρμογή δεν είναι τρωτή
σε επιθέσεις SQL NoSQL PHP κ.λπ. injection.



Θα πρέπει να έχει τεκμηριωθεί για το πώς έχουν τηρηθεί όλες οι καλές πρακτικές για τη
διαχείριση sessions με βάση το web framework που θα χρησιμοποιηθεί (εφόσον
χρησιμοποιηθούν sessions). ντίστοιχα θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση για όποια
εναλλακτική χρησιμοποιηθεί έναντι των sessions (λ.χ. tokens).



Για κάθε φόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη αυθεντικοποιημένους χρήστες θα
πρέπει να υπάρχει προστασία από brute-force ή και enumeration attacks. υτό σημαίνει ότι θα
η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία τύπου captcha, είτε με challenge, είτε με score,
είτε με άλλον τρόπο (το πλέον ασφαλέστερο κατά τη στιγμή της υλοποίησης), όπως π.χ. στις
σελίδες login, δημιουργίας νέου χρήστη, “Ξέχασα τον κωδικό μου” κ.λπ., ώστε να αποφεύγονται
οι αντίστοιχες επιθέσεις που μπορούν να λάβουν χώρα σε καθεμιά από αυτές.
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Όπου υπάρχει λειτουργία login, δημιουργίας νέου χρήστη, “Ξέχασα τον κωδικό μου”, θα πρέπει
να υπάρχει δυνατότητα throttling μηχανισμού ανά χρήστη και IP, ρυθμιζόμενου από τον
διαχειριστή.



Σε περίπτωση ύπαρξης login μηχανισμού από το ίδιο το σύστημα θα πρέπει να υπάρχει
μηχανισμός παρακολούθησης εσφαλμένων logins και να εμφανίζεται κάποιο έξυπνο captcha (ή
κάποια άλλη μέθοδος προστασίας π.χ. exponential backoff) όταν ξεπεραστεί κάποιο κατώφλι.



Σε περίπτωση ύπαρξης login μηχανισμού από το ίδιο το σύστημα, θα πρέπει να υπάρχει
υποστήριξη MFA (Multi Factor Authentication) εφόσον ο χρήστης το επιλέξει προαιρετικά και θα
πρέπει να υλοποιηθεί τουλάχιστον ένα αντίστοιχο module με 2FA το οποίο θα λειτουργεί μέσω
email verification.



Στο API θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κλειδιά (API-keys) μικρής χρονικής διάρκειας τα οποία
θα πρέπει να ανανεώνονται σε χρονικά διαστήματα που θα μπορούν να επιλεχθούν από τον
διαχειριστή της εφαρμογής. Η αρχική αυθεντικοποίηση ενός χρήστη για τη χορήγηση ενός APIkey θα πρέπει να πραγματοποιείται με salted κωδικούς που υποστηρίζουν τουλάχιστον χρονική
καθυστέρηση κατά τον υπολογισμό τους, τόσο εφόσον υπάρχει ο χρήστης όσο και εάν δεν
υπάρχει ο χρήστης στο σύστημα.



Στο επίπεδο του API θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα throttling μηχανισμού ανά χρήστη,
ρυθμιζόμενου από τον διαχειριστή, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το εύρος των κλήσεων από
κάποια τρίτη εφαρμογή.



Σε επίπεδο route θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα rate limiting για όποια routes κριθεί
απαραίτητο περιορίζοντας το αντίστοιχο traffic σε αυτά ανά μονάδα του χρόνου.



Η επικοινωνία της εφαρμογής με οποιοδήποτε τρίτο σύστημα θα πρέπει να είναι
κρυπτογραφημένη με χρήση των τελευταίων καλών πρακτικών.

Επιπλέον, ο ανάδοχος στην ανάλυση των απαιτήσεων και των χαρακτηριστικών της αναγκαίας
υποδομής για τη φιλοξενία της εφαρμογής θα συμπεριλάβει όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις ασφάλειας
για τη διασύνδεση της εφαρμογής με τη βάση πελατών του υφιστάμενου ERP Solution II.
4.8 Λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις απόδοσης
Όλα τα ΡΙ της εφαρμογής θα πρέπει να είναι REST-ish. Παρακάτω ακολουθούν οι ελάχιστες
λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις απόδοσης της εφαρμογής, η τήρηση των απαιτήσεων αυτών
είναι υποχρεωτική για την παράδοση και ολοκλήρωση του έργου και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο
με έγγραφη συναίνεση της ΕΥ Θ .Ε. από όλα τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Η
έγγραφη συναίνεση θα πρέπει να συνοδεύεται από μία σαφή επεξήγηση για τους λόγους της
τροποποίησης. ι απαιτήσεις απόδοσης θα πρέπει να αποδεικνύονται μέσω χρήσης γνωστών
εργαλείων (όπως httpperf, ab, κ.λπ.) σε μία βάση δεδομένων του μεγέθους της ΕΥ Θ .Ε., δηλαδή
550.00 χρηστών και κατά μέσο όρο 4 αιτήσεις ανά χρήστη. Η βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί
για δοκιμές θα πρέπει να αποτελείται από τυχαία δεδομένα.


Τα αιτήματα δημιουργίας ανάκτησης τροποποίησης διαγραφής (CRUD) θα πρέπει να
υλοποιηθούν ως εξής:
o

Τα αιτήματα ανάκτησης δεδομένων (reads) θα πρέπει να υλοποιηθούν μόνο με GET
requests.

o

Τα αιτήματα δημιουργίας καινούριου αντικειμένου θα πρέπει να υλοποιηθούν με POST
requests.

o

Τα αιτήματα τροποποίησης αντικειμένου που περιέχουν ολόκληρο το καινούριο προς
τροποποίηση αντικείμενο θα πρέπει να υλοποιηθούν με PUT requests.

o

Τα αιτήματα μερικής τροποποίησης αντικειμένου θα πρέπει να υλοποιηθούν με PATCH
requests.
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o

Τα αιτήματα διαγραφής αντικειμένου θα πρέπει να υλοποιηθούν με DELETE requests.



Η εφαρμογή θα πρέπει να επιστρέφει το κατάλληλο μήνυμα (HTTP response 5
implemented") για τα HTTP methods που δεν υποστηρίζονται για κάθε endpoint του API.



Όλες οι αποκρίσεις σφάλματος πρέπει να έχουν νόημα, να είναι εύκολα κατανοητές και
ξεκάθαρες χωρίς όμως να εκθέτουν κρίσιμες πληροφορίες όσον αφορά την ιδιωτικότητα και την
ασφάλεια της εφαρμογής και των δεδομένων.



Όλα τα URLs της εφαρμογής (όχι μόνο του ΡΙ) θα πρέπει να ακολουθούν τη λογική των prettyurls, εκτός των endpoints του υποσυστήματος των χρηστών.



Ως προς το microservice των χρηστών, το URL του κάθε χρήστη θα πρέπει να περιέχει ένα
μοναδικό, τυχαίο αλφαριθμητικό για τον κάθε χρήστη (τύπου slug) το οποίο δεν θα είναι το
κυρίως κλειδί (primary key) του πίνακα της
των χρηστών και το οποίο θα είναι ικανοποιητικά
μεγάλο ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις enumeration (η συνθήκη ότι είναι ικανοποιητικά
μεγάλο θα εξηγείται στην τεκμηρίωση του microservice).



Κανένα URL της εφαρμογής δεν θα πρέπει να περιέχει αύξοντα αριθμό, ώστε να μην υπάρχει ο
κίνδυνος χρήσης του για enumeration attacks.



Όλες οι φόρμες της εφαρμογής που δεν απαιτούν authentication θα πρέπει να υποστηρίζουν
Google recaptcha on submit.



Όλα τα write update delete requests θα πρέπει πριν ενημερώσουν τη
του κάθε microservice
να διοχετεύονται σε ένα message queueing service με ή χωρίς message broker το οποίο είναι
στην ευχέρεια του ναδόχου αν θα το υλοποιήσει ως microservice ή όχι.



Όλα τα delete requests της εφαρμογής θα πρέπει να ολοκληρώνονται αφού ο χρήστης ερωτηθεί
εάν είναι σίγουρος για τις συγκεκριμένες ενέργειες διαγραφής και μόνο εφόσον συμφωνήσει.



Το queueing σύστημα θα πρέπει να αποθηκεύει με αξιόπιστο (reliable) τρόπο όλα τα requests,
θα πρέπει να μπορεί να τα ιχνηλατήσει καταγράψει επαναλάβει (track record replay) και θα
πρέπει να λειτουργεί με υψηλή διαθεσιμότητα (high-availability (HA) mode). Επίσης, όλα τα
endpoint HTTP statuses, τα σφάλματα καθώς και η συχνότητά τους θα πρέπει να
καταγράφονται για τη δυνατότητα μελλοντικής ανάλυσης.



Το queueing σύστημα θα πρέπει να προωθεί τα requests με τέτοιον ρυθμό ώστε το εκάστοτε
microservice να μπορεί να ανταποκριθεί επιτυχώς (responsive) χωρίς οι πόροι του να
κινδυνεύουν να κορεστούν (saturation). Συνεπώς θα πρέπει να έχει ικανοποιητικά μεγάλο
βάθος ουράς εξυπηρέτησης αιτημάτων (backlog) ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε υψηλό
φόρτο από requests.



Όταν το backlog του queueing συστήματος φτάσει στο όριό του, θα πρέπει να επιστρέφεται
κατάλληλο μήνυμα —που δεν θα εκθέτει την τεχνολογία— στον χρήστη, ώστε να γνωρίζει ότι η
ενέργειά προς εκτέλεση δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί.



Όλα τα write update delete requests θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με αποδεδειγμένα
αξιόπιστο τρόπο και να χρησιμοποιούνται πρότυπα (patterns) που διασφαλίζουν την
ακεραιότητα της αποθηκευμένης πληροφορίας (πχ. 2-phase-commits, sagas, κλπ) όπου αυτό
είναι απαραίτητο.



Όλα τα read requests που δεν σχετίζονται με τρίτες εφαρμογές (πχ. Solution II ERP, GSIS, κ.λπ.)
σε non-cached περιεχόμενο θα πρέπει να έχουν χρόνο απόκρισης μικρότερο του μέγιστου
αποδεκτού όπως αυτό θεωρείται για διαδικτυακές εφαρμογές.
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Όλα τα write update delete requests που δεν σχετίζονται με τρίτες εφαρμογές (πχ. Solution II
ERP, GSIS, κ.λπ.) θα πρέπει να έχουν χρόνο απόκρισης μικρότερο του μέγιστου αποδεκτού όπως
αυτό θεωρείται για διαδικτυακές εφαρμογές.



Το κάθε microservice θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 2 random read requests sec σε
non-cached data με τους περιορισμούς στους χρόνους απόκρισης που αναφέρθηκαν.



Το κάθε microservice θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 5 random write update delete
requests sec με τους περιορισμούς στους χρόνους απόκρισης που αναφέρθηκαν.



Εφόσον η βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί το υποστηρίζει, η ανάπτυξη του σχήματός
της θα πρέπει να υλοποιηθεί με τη λειτουργία migrations, ώστε να επιτυγχάνεται με ευκολία ο
ορισμός και ο διαμοιρασμός του σχήματος της βάσης δεδομένων της εφαρμογής.

5. Εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile app)
ι λειτουργίες της εφαρμογής θα πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο, ενώ
εφόσον υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, η κάθε λειτουργία θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο και οι
χρήστες θα βλέπουν τα δεδομένα στην πιο πρόσφατη κατάστασή τους μέσω αλληλεπίδρασης με την
υποδομή που θα αναπτυχθεί (π.χ. API, GSIS module).
H εφαρμογή θα πρέπει να υλοποιηθεί είτε σε native app σε Android και iOS είτε σε άλλη τεχνολογία
(π.χ. React Native) που όμως δεν θα υπολείπεται λειτουργικότητας από την αντίστοιχη που θα είχε σε
native app. Θα είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω του εκάστοτε market (Google Play Apple App Store) και
οι χρήστες θα μπορούν να εγκαταστήσουν τη δωρεάν εφαρμογή από τα σχετικά ηλεκτρονικά
καταστήματα (Apple App Store και Google Play) για συσκευές Android και iOS. ανάδοχος θα πρέπει να
αναλάβει στο πλαίσιο του έργου τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης στα αντίστοιχα app stores, ενώ
θα πρέπει να έχει όλες τις επίσημες άδειες ανάπτυξης εφαρμογών κινητών για όπου αυτό είναι
απαραίτητο. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν υποστήριξη για την εφαρμογή για
χρονικό διάστημα ενός ( ) έτους μετά την οριστική παραλαβή της εφαρμογής και για τις δύο
πλατφόρμες (Android και iOS).
Περιγραφή λειτουργιών
Ειδικότερα η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στην πρώτη της έκδοση θα πρέπει να περιλαμβάνει, από
την πλευρά των καταναλωτών, κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες:







Υποβολή αίτησης
Ιστορικό αιτήσεων
Πληρωμή
Ιστορικό πληρωμών
ναφορά βλάβης και ενημέρωση εξέλιξης βλάβης
Menu με όλες τις κατηγορίες περιεχομένου του

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής
Η εφαρμογή θα πρέπει να πρέπει να είναι συμβατή και να λειτουργεί και σε tablet με λειτουργικό
σύστημα Android και iOS.
Θα πρέπει να καταλαμβάνει σχετικά μικρό μέγεθος στη μνήμη, ώστε να μην επιβαρύνεται η συσκευή
(CPU, RAM).
Θα ενσωματώνει διαισθητική λογική πλοήγησης (Intuitive Navigation Logic), ώστε να είναι δυνατή η
πλήρης χρήση με περιορισμένο αριθμό πλήκτρων και με χρήση μόνο ενός χεριού (στο βαθμό που αυτό
είναι εφικτό).

38

Θα πρέπει να υιοθετηθεί μηχανισμός ειδοποίησης των χρηστών ακόμα και αν η εφαρμογή δεν είναι
ανοιχτή (π.χ. push notifications).
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα χρήσης GPS Internet για τον εντοπισμό των συντεταγμένων
του χρήστη.
Η εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων και ειδοποίησης του χρήστη για τις
απαραίτητες διαδικασίες αναβάθμισης όταν αυτές είναι διαθέσιμες.
Η κωδικοποίηση δεδομένων θα πρέπει να είναι συμβατή με τα διεθνή πρότυπα κωδικοποίησης και
υποστήριξης Unicode χαρακτήρων.
Πρέπει να τηρούνται όλες οι ενδεδειγμένες μέθοδοι για την διασφάλιση της ακεραιότητας της
εφαρμογής και των δεδομένων, όπως διασφάλιση του πηγαίου κώδικα, διασφάλιση των αρχείων που
περιέχουν τυχόν κρίσιμη πληροφορία (π.χ. διαπιστευτήρια πληρωμών), αποφυγή ευπάθειας reverse
engineering στην ίδια την εφαρμογή, αποτροπή υποκλοπής δεδομένων κατά το στάδιο διακίνησής τους
στο διαδίκτυο με κρυπτογράφηση ώστε ακόμα και σε περίπτωση υποκλοπής τα δεδομένα αυτά να μην
είναι χρήσιμα στον κακόβουλο υποκλοπέα κ.λπ.
5.1. Στάδια του έργου
Όπως έχει γίνει σαφές, η εφαρμογή θα σχεδιαστεί με βάση τη θεωρία των microservices. Η ολοκλήρωση
της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί σε στάδια, όπως αυτά περιγράφονται στη συνέχεια. Η ανάπτυξη
του κάθε microservice απαιτεί την τήρηση όλων των παρακάτω σταδίων, εκτός εάν ο ανάδοχος, σε
συμφωνία πάντα με το προσωπικό της ΕΥ Θ .Ε., προτείνει κάποια εναλλακτική τεχνική
σχεδιασμού ανάλυσης-απαιτήσεων ανάπτυξης κ.λπ. (λ.χ. κάποιο περισσότερο agile μοντέλο το οποίο
να επιτρέπει ενδεχομένως iteration μεταξύ των σταδίων κατά τη συνολική ανάπτυξη του έργου).
Τα παρακάτω στάδια, εφόσον δεν αποφασιστεί να ακολουθηθεί κάποια εναλλακτική, αναφέρουν και
τον αντίστοιχο χρόνο που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί το κάθε ένα από αυτά.
Η ΕΥ Θ .Ε. επιθυμεί να δοθεί προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της εφαρμογής ηλεκτρονικών
πληρωμών και στη συνέχεια στο portal. υτό προϋποθέτει έμμεσα ότι η υλοποίηση του συστήματος
αυθεντικοποίησης πρέπει να ολοκληρωθεί πριν ή έστω παράλληλα με το σύστημα πληρωμών. Συνεπώς,
ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει χρονική προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του payments microservice
και να προχωρήσει στην ολοκλήρωσή του με όποιον τρόπο θεωρήσει ότι είναι ο πλέον παραγωγικός.
Τα στάδια, λοιπόν, έχουν ως εξής:
Στάδιο 1.1: Ανάλυση και καταγραφή απαιτήσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν για το κάθε
microservice, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, τις ανάγκες της ΕΥ Θ .Ε., καθώς
και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.
Χρόνος Ολοκλήρωσης: 1,5 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.
νάδοχος θα πρέπει στο πλαίσιο του συγκεκριμένου αρχικού σταδίου, για το κάθε microservice αλλά
και για τη συνολική εφαρμογή, να παραδώσει τα ακόλουθα:




Λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις (διαγράμματα οντοτήτων–ροών
diagrams, ρόλοι χρηστών, σχεδιασμός λύσης).

entity relationship

ρχιτεκτονική Εφαρμογής.

Θα ακολουθήσει διάστημα 2 εβδομάδων, μετά το πέρας του ,5 μήνα, για την έγκριση των παραπάνω
από τις αρμόδιες ιευθύνσεις ( ΕΚ, ΨΜ&Π).
Στάδιο 1.2: Προσδιορισμός απαιτήσεων φιλοξενίας του προς ανάπτυξη συστήματος.
Χρόνος Ολοκλήρωσης: 1,5 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.
ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει πρόταση των τεχνικών απαιτήσεων και το κόστος IAAS μοντέλου
υπηρεσιών cloud.
Το συγκεκριμένο κόστος δεν θα περιλαμβάνεται στο τίμημα του παρόντος διαγωνισμού.
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Η ΕΥ Θ .Ε. θα διενεργήσει σχετική διαδικασία προμήθειας υλικών ή και υπηρεσιών σύμφωνα με το
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της.
Στάδιο 2: Ανάπτυξη και παραμετροποίηση της εφαρμογής σε περιβάλλον του αναδόχου.
Χρόνος Ολοκλήρωσης: 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος θα λάβουν χώρα οι αναγκαίες υλοποιήσεις όλων των
λειτουργιών του κάθε microservice σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΥ Θ .Ε.
Τα στοιχεία που θα οριστικοποιηθούν στο Στάδιο
.
θα χρησιμοποιηθούν για την
ανάπτυξη παραμετροποίηση υλοποίηση της εφαρμογής. Στη φάση αυτή εκτελούνται οι παρακάτω
δραστηριότητες προκειμένου να υλοποιηθεί το ργο:


Εγκατάσταση συστήματος νάπτυξης.



Υλοποίηση (παραμετροποίηση, ανάπτυξη) στο περιβάλλον νάπτυξης των διαδικασιών και των
διασυνδέσεων όπως έχουν αποτυπωθεί και εγκριθεί από το Στάδιο .



Εκτέλεση μεμονωμένων και λειτουργικών ελέγχων (unit and functional tests).

Η υλοποίηση της εφαρμογής θα πρέπει να υιοθετεί την Agile προσέγγιση με συνεχή προοδευτική
προσθήκη λειτουργικότητας (incremental changes) στοχεύοντας στην ταχύτερη εύρεση αποκλίσεων,
στην επίλυση των οποιοδήποτε προβλημάτων παρουσιαστούν και γενικά στην καλύτερη αντιμετώπιση
των όποιων προκλήσεων. Το οριζόμενο για τον σκοπό αυτόν προσωπικό της ΕΥ Θ .Ε. και κατόπιν
συνεννόησης με τον ανάδοχο θα πρέπει καθόλη τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης να έχει πρόσβαση
στο δοκιμαστικό (staging) περιβάλλον της εφαρμογής. Επίσης, ανά προκαθορισμένα τακτικά χρονικά
διαστήματα (π.χ. sprint δύο εβδομάδων) θα πρέπει να γίνεται παρουσίαση στην ομάδα
παρακολούθησης του έργου, των νέων χαρακτηριστικών που έχουν υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο (review) ώστε να υπάρχει καλύτερη ανατροφοδότηση πληροφορίας (feedback) αλλά
και βελτιστοποίηση του συνολικού αποτελέσματος.
Στο τέλος του εν λόγω σταδίου θα υπάρξει εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της εφαρμογής στο
περιβάλλον που θα διατεθεί από την ΕΥ Θ .Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Σταδίου .2.
Στάδιο 3: Εργασίες ελέγχου καλής λειτουργίας.
Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2 μήνες από την ολοκλήρωση του Σταδίου 2.
Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες ελέγχου καλής λειτουργίας της νέας εφαρμογής
και του ολοκληρωμένου κυκλώματος επικοινωνίας με τα εμπλεκόμενα συστήματα από ομάδες της
ΕΥ Θ .Ε. με την υποστήριξη του ναδόχου, με χρήση αντιπροσωπευτικών ενδεδειγμένων σεναρίων
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ργου.
ι εργασίες που θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πραγματοποιηθούν σε αυτό το στάδιο είναι οι ακόλουθες:


ιεξαγωγή δοκιμών ελέγχου και εκτέλεση σεναρίων δοκιμών αποδοχής (UAT) των λειτουργικών
διαδικασιών και δεδομένων όπως αυτά θα έχουν καταγραφεί.



Σενάρια δοκιμών για τον έλεγχο της συνολικής λειτουργικότητας της νέας εφαρμογής (system /
integration tests).



Εκτέλεση σεναρίων Ελέγχου για System Integration Regression Test ( οκιμές
όπως αυτά θα έχουν καταγραφεί κατά τη φάση Σχεδιασμού.

ποδοχής)

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του Σταδίου 3 θα λάβει χώρα η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥ Θ
.Ε. Για τον σκοπό αυτόν, εντός μίας εβδομάδας από την εκκίνηση του Σταδίου 3 ο ανάδοχος θα πρέπει
να υποβάλλει πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την ΕΥ Θ .Ε.,
εντός 2 εβδομάδων. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σταδίου και πριν την έναρξη των εκπαιδεύσεων ο
νάδοχος θα πρέπει να παραδώσει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (στην ελληνική γλώσσα) που θα
χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στα αρμόδια στελέχη της ΕΥ Θ .Ε.
Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνεται ειδική εκπαίδευση (α) για τους διαχειριστές του συστήματος και (β)
για τους χρήστες του συστήματος σύμφωνα με τους ρόλους που θα καθοριστούν κατά την αρχική
ανάλυση του έργου.
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Στο τέλος αυτής της φάσης θα πρέπει να υπάρχει αυτοματοποιημένος τρόπος ελέγχου της εφαρμογής
(με τα unit functional tests) και θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχει μεσοσταθμικά 80% κάλυψη
του κώδικα.
Στάδιο 4: Αποδοτική λειτουργία - υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας.
Χρόνος Ολοκλήρωσης: 2 μήνες από την ολοκλήρωση του Σταδίου 3.
Σε συνέχεια του Σταδίου 3 και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του κάθε microservice, ο
υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να παρέχει ενεργή υποστήριξη αποδοτικής παραγωγικής λειτουργίας
στο νέο σύστημα.
φού το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την ΕΥ Θ A.E. στην επίλυση θεμάτων
τα οποία δύναται να προκύψουν βάσει της υλοποίησης σε περιβάλλον πλήρους παραγωγικής
λειτουργίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγω σταδίου και από τα τρία microservices, λαμβάνει χώρα εντός
μηνός και η οριστική παραλαβή του έργου.
6. Επιπρόσθετες Απαιτήσεις (Περίοδος Εγγύησης, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης)
6.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
νάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας για την προτεινόμενη
εφαρμογή που θα αναπτύξει παραμετροποιήσει, διάρκειας δώδεκα ( 2) μηνών. Με την οριστική
παραλαβή του ργου θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας.
ι υποχρεώσεις του ναδόχου στο πλαίσιο εγγύησης καλής λειτουργίας, είναι:


ποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) και τυχόν άλλων προβλημάτων, καθώς και
βλαβών και σύνταξη κατάλληλων unit functional tests που να καλύπτουν την αναγνώριση των
πιθανών bugs βλαβών.



Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών, επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων.



Υπηρεσία Άμεσης οήθειας (Help Desk) μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης τις εργάσιμες μέρες και
ώρες της ΕΥ Θ A.E., και παροχή κατάλληλου συστήματος υποστήριξης της υπηρεσίας του Help
Desk με ηλεκτρονικό τρόπο.



Χρόνοι απόκρισης σε βλάβες: Η ανταπόκριση του
δυσλειτουργίας θα πρέπει να είναι εντός 24 ωρών.



Χρόνοι αποκατάστασης βλαβών: Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να
πραγματοποιείται αναλόγως της κρισιμότητάς της διαβαθμισμένων σε τρία επίπεδα και σε κάθε
περίπτωση εντός 48 ωρών από την αναγγελία της.

ναδόχου σε περίπτωση βλάβης ή

Στο πλαίσιο της προσφοράς του ο νάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις υπηρεσίες
εγγύησης καλής λειτουργίας που θα προσφέρει, την ανθρωποπροσπάθεια που θα απαιτηθεί, την
μάδα ργου που θα διατεθεί. καθώς και το αντίστοιχο κόστος.
6.2 Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη
νάδοχος καλείται να προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης σχετικά με το
λογισμικό για περίοδο δύο (2) ετών με την έναρξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. Προς
τούτο οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην οικονομική τους προσφορά το σχετικό
κόστος συντήρησης, για κάθε έτος ξεχωριστά, για τα δύο (2) έτη. Το συγκεκριμένο κόστος
περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Έργου. Ειδικότερα στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται:


Συντήρηση της εφαρμογής για την αποσφαλμάτωση και την αναβάθμιση σε νέες εκδόσεις του
λογισμικού σε περίπτωση που αυτές είναι διαθέσιμες (π.χ. framework libraries, upgrade
programming languages versions κ.λπ.).



ιασφάλιση της καλής και αδιάλειπτης λειτουργίας της εφαρμογής σε επίπεδο υπηρεσιών και
υποδομών (π.χ. web services uptime, system administration, hosting κ.λπ.).
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Επισης, περιλαμβάνονται
ώρες ανθρωποπροσπάθειας για την περαιτέρω ανάπτυξη για την
παραμετροποίηση της πλατφόρμας.

Στο πλαίσιο της προσφοράς του ο νάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις υπηρεσίες
συντήρησης (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης των αδειών) και τεχνικής υποστήριξης που θα
προσφέρει, την ανθρωποπροσπάθεια που θα απαιτηθεί, τα στοιχεία της μάδας ργου που θα διατεθεί
καθώς και το αντίστοιχο κόστος.
Η συντήρηση περιλαμβάνει την παροχή και την εγκατάσταση (σε συνεννόηση με τη ιεύθυνση
Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Πληροφορικής και τη ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Καταναλωτών) των
νέων εκδόσεων του προσφερόμενου πακέτου (releases & versions), τη διενέργεια αναγκαίων
προσαρμογών στις επιπλέον ανεπτυγμένες λειτουργικότητες για τη συμμόρφωσή του με αλλαγές του
γενικότερου νομικού, θεσμικού και διαδικαστικού πλαισίου, καθώς και τη συντήρηση των αδειών
χρήσης.
7. Χρόνος Υλοποίησης του συνόλου των δράσεων του έργου.
Συνολικός χρόνος υλοποίησης: 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στον χρόνο αυτόν
περιλαμβάνονται ο χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας, καθώς και ο χρόνος αποδοτικής λειτουργίας μετά
το πέρας των οποίων λαμβάνει χώρα η οριστική παραλαβή της σύμβασης.

Άρθρο 3: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν:
Α. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την
υπό ανάθεση υπηρεσία.
Για την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, οι οικονομικοί
φορείς υποβάλλουν με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

B. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να αποδείξουν την εμπειρία του και την εξειδίκευσή
τους σε έργα πληροφορικής και web εφαρμογών. Ως εκ τούτου θα πρέπει να έχουν πρόσφατη
εμπειρία:


Σε ένα έργο πληροφορικής που να έχει ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών από
την ημερομηνία προκήρυξης σε εφαρμογή που υλοποιήθηκε εξολοκλήρου ή μερικώς με χρήση
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τεχνικών microservices, καθώς και σε ένα (1) έργο πληροφορικής που να έχει ολοκληρωθεί
εντός των τελευταίων 5 ετών από την ημερομηνία προκήρυξης, το οποίο θα πρέπει να ανήκει
σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:



◦

Web εφαρμογή διαχείρισης διαδικασιών επιχείρησης ή οργανισμού.

◦

Web εφαρμογή διαχείρισης issues ticketing επιχείρησης ή οργανισμού.

◦

Web εφαρμογή διαχείρισης αιτήσεων αιτημάτων ή polling ή ψηφοφορίας χρηστών.

◦

Custom web εφαρμογής για online payments.

◦

ποιαδήποτε web εφαρμογή που να αποδεικνύεται ότι χρησιμοποιεί αντίστοιχες
διαδικασίες με αυτές που απαιτούνται από την παρούσα εφαρμογή, όπως ανέβασμα
πληροφορίας μέσω φόρμας ών, διαχείριση των φορμών σε διαφορετικό περιβάλλον από
agents, ενημέρωση χρηστών για την κατάσταση της φόρμας που καταχώρησαν κ.λπ.

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες
για την ανάληψη του ργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:
◦

ιευθυντής ργου με πτυχίο αναγνωρισμένου ΕΙ (Πανεπιστήμιο, TEI) με εμπειρία
τουλάχιστον εφτά (7) ετών σε διαχείριση έργων Πληροφορικής.

◦

Μέλη μάδας ργου:
▪

ύο (2) ειδικοί ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών ιστοτόπων (senior web
developers), με πτυχίο αναγνωρισμένου ΕΙ (Πανεπιστήμιο, TEI) συναφές με την
Πληροφορική και σχετική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

▪

Η ομάδα έργου θα πρέπει να διαθέτει διετή (2), αποδεδειγμένη εμπειρία ανάπτυξης
(deployment) εφαρμογών με τη χρήση devops εργαλείων όπως αυτά που αναφέρονται
στην παράγραφο 4. . Η εμπειρία αυτή μπορεί να έχει αποκτηθεί είτε από το υπάρχον
προαναφερθέν προσωπικό της ομάδας είτε μέσω τουλάχιστον ενός επιπλέον μέλους
της ομάδας με αντίστοιχες devops δεξιότητες. Για την απόδειξη της εμπειρίας, η
αποκτηθείσα εμπειρία δεν απαιτείται να είναι ακριβώς επάνω στις προς επιλογή
τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4. . Θα θεωρηθεί έγκυρη η εμπειρία σε
οποιοδήποτε εναλλακτικό εργαλείο, όπως π.χ. τα Puppet, Chef, fabric, κ.λπ., από την
πλευρά του αυτόματου configuration ή τα etcd, Traefik, ContainerPilot, κλπ από
πλευράς service-discovery orchestration instrumentation. Τέλος, τα απαιτούμενα
χρόνια εμπειρίας δεν απαιτούνται ταυτόχρονα και για το configuration management και
το orchestration service-discovery κ.λπ. Ειδικότερα, αυτό που απαιτείται είναι να
υπάρχει εμπειρία χρήσης εργαλείων τέτοιου τύπου για τουλάχιστον δύο (2) διακριτά
έτη από τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας. Εναλλακτικά, δύναται ένα τουλάχιστον
μέλος της ομάδας έργου να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) έργα
πληροφοριακών συστημάτων με τη χρήση σχετικών εργαλείων για την ανάπτυξη
εφαρμογών με τον συγκεκριμένο ρόλο (deployment).

▪

Τουλάχιστον ένας ( ) σύμβουλος αναλυτής που να διαθέτει πτυχίο ΕΙ (Πανεπιστήμιο,
ΤΕΙ) και πενταετή (5) τουλάχιστον εμπειρία στην ανάλυση και ανασχεδιασμό
διαδικασιών σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία, πρέπει να τεκμηριώνονται στα Βιογραφικά
σημειώματα που θα υποβληθούν με την κατάθεση της προσφοράς.
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την κάλυψη των ανωτέρω απαιτήσεων
κατά τη φάση υποβολής των προσφορών, ενώ κατά τη φάση επιλογής οριστικού αναδόχου θα
προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον προσωρινό ανάδοχο. Ειδικότερα:
Σε ό,τι αφορά τα έργα:
Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτικά στοιχεία των ολοκληρωμένων έργων που πληρούν την παραπάνω
απαίτηση σε μορφή πίνακα με τα εξής στοιχεία ανά έργο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Επωνυμία Πελάτη
Τίτλος Σύμβασης
Περιγραφή Έργου (όπου να αναφέρεται η εφαρμογή που υλοποιήθηκε)
Κύριος της Σύμβασης (Τίτλος Εταιρείας, στοιχεία επικοινωνίας)
Προϋπολογισμός
Ποσοστό συμμετοχής του Προσφέροντος στη Σύμβαση
Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης
Λειτουργικές περιοχές που καλύπτει στην εταιρεία/ οργανισμό
Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου της σύμβασης από τη μεριά του πελάτη

Σε ό,τι αφορά τα βιογραφικά θα πρέπει να προσκομιστούν αναλυτικά βιογραφικά και υπεύθυνη
δήλωση υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο για την ορθότητα και την ακρίβειά τους.

Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης/σύμπραξης/Κοινοπραξίας στο διαγωνισμό, από τα παραπάνω
δικαιολογητικά θα υποβληθούν από κάθε επιχείρηση που συμμετέχει εκείνα που αφορούν την
κάθε επιχείρηση. Η ένωση/σύμπραξη/Κοινοπραξία στο σύνολο της πρέπει να καταθέσει όλα τα
παραπάνω δικαιολογητικά.
Γ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό
Ποιότητας σφάλειας ISO 9

:2

5.

Άρθρο 4:
Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 των υποψηφίων στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται
όλες οι Τεχνικές Προδιαγραφές (δήλωση συμμόρφωσης), συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση
κατανόησης και κάλυψης των απαιτήσεων του άρθρο 2 των ειδικών όρων
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 των υποψηφίων στην οποία δηλώνουν ότι καλύπτουν τις
απαιτήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς και θα
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο στάδιο των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου.
3. Αναλυτικά βιογραφία του απαιτούμενου προσωπικού.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν το απαιτούμενο από το υπό Γ στα κριτήρια αξιολόγησης,
πιστοποιητικά ISO
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Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών της ΕΥΑΘ ΑΕ κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες: τηλ 2310 966968, -972, fax: 2310 969430.

Θεσσαλονίκη 12/4/2021
Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών,
Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου

Για τους γενικούς όρους

Για τους ειδικούς όρους

Ο Διευθυντής Οικονομικών

Ο Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού
και Πληροφορικής (ΔΨΜ&Π)

Δημήτρης Αλεξανδρής
Γιώργος Αγγέλου

Ο Νομικός Σύμβουλος

Νικόλαος Στεργιόπουλος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Γενική Διευθύντρια

Παρθένα Θεοδωρίδου
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