
Σελίδα 1 από 3

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Κωδικός ΟΠΣ:5001237 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ& ΔΙOIΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου
T.K. 101 63, Καλλιθέα Αττικής 
Πληροφορίες: Μαρία Μπουρδανιώτη
 210 90 98 458
E-mail: m.bourdanioti@mindigital.gr  

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16600  ΕΞ 2021 31-05-2021 
Διακήρυξης (με ΑΔΑΜ: 21PROC008688472 και αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ 2021/S  105-
276966) για τη σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμηθειών για το 
«Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων», ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 
Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικών Ελέγχων και ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια αδειών 
χρήσης και έτοιμου λογισμικού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της Πράξης με κωδικός MIS: 5001237.

Επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, από 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 16600 ΕΞ 
2021 31-05-2021 Διακήρυξης του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη 
σύναψη μεικτής σύμβασης υπηρεσιών και προμηθειών για το «Πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων», ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πληροφοριακό Σύστημα 
Δημοσιονομικών Ελέγχων και ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια αδειών χρήσης και έτοιμου 
λογισμικού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακοσίων πενήντα 
έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (656.486,84€), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, παρέχονται οι 
ακόλουθες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.1.3 της ως άνω 
διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι οι όροι που περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος διευκρινίσεων έχουν την 
έννοια που τους αποδίδεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16600 ΕΞ 2021 31-05-2021  Διακήρυξη. 
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EΡΩΤΗΜΑ 1:         
Επί της παρ. 1.4.3.3.5 «Μετάπτωση Δεδομένων» του Παραρτήματος της Διακήρυξης 
ερωτάται εάν τα δεδομένα προς μετάπτωση θα παραδοθούν στον ανάδοχο της σύμβασης 
συνοδευόμενα από την τεκμηρίωση της βάσης και των πεδίων αυτής. Επίσης αναφέρεται ότι 
στις υπηρεσίες μετάπτωσης θα γίνει μετάπτωση δεδομένων σε έντυπη μορφή και ερωτάται 
εάν εκ παραδρομής έχει αναφερθεί η συγκεκριμένη απαίτηση καθώς μετάπτωση στοιχείων 
νοείται η ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων και όχι η καταχώρηση δεδομένων που 
βρίσκονται σε έντυπη μορφή. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: 
Επιβεβαιώνεται ότι τα δεδομένα προς μετάπτωση θα συνοδεύονται από τεκμηρίωση της 
βάσης. Σε ότι αφορά σε δεδομένα που βρίσκονται σε έντυπη μορφή και πιθανόν να χρειασθεί 
η καταχώρηση τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου, θα προκύψουν κατά τη φάση 
της ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών και σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνούν τον αριθμό 
των εκατό (100) σελίδων.                                                                                                            

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: 
Επί της παρ. 1.4.5 «Διαλειτουργικότητα» του Παραρτήματος της Διακήρυξης ζητείται να 
διευκρινιστεί τι στοιχεία θα ανταλλάσσονται με το υπό ανάπτυξη σύστημα και προς ποια 
κατεύθυνση για κάθε ένα από τα συστήματα που δεν διαθέτουν ήδη κατασκευασμένη 
διεπαφή για την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών σε τρίτους. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:
Σε ότι αφορά στην εφικτότητα της κατά περίπτωση αιτούμενης διαλειτουργίας, για τα 
Πληροφοριακά Συστήματα που δεν είναι γνωστό αν διαθέτουν ήδη κατασκευασμένη 
διεπαφή για την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών σε τρίτους, διευκρινίζεται ότι 
αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, στο πλαίσιο της ΦΑΣΗΣ 1, η οποία μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει και το παραδοτέο «Μελέτη Διαλειτουργικότητας», που αναλύει τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς και συστήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και την 
τεχνολογική διάσταση υλοποίησής της. Ομοίως, αντικείμενο της εν λόγω μελέτης αποτελούν 
και τα στοιχεία που θα ανταλλάσσονται με το νέο ΟΠΣ

                         
                                             ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
                                                      ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Εσωτερική Διανομή:
- Γρ. Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
- Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
-Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
-Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα
- Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
-Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού & Διαχείρισης ‘Έργων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ
-Τμήμα Β – Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών Ελέγχων
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