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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΟΝΗ

ΥΨη∆ 30/06/2020
Α. Π.: 17763 ΕΞ 2020
Απάντηση στο έγγραφο: 17022 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την υλοποίηση συστήματος πιστοποίησης στοιχείων
(Know Your Customer - KYC) από Πιστωτικά Ιδρύματα με ψηφιακό τρόπο για τους σκοπούς αντιμετώπισης
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»

Η Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα προβεί σε
προμήθεια υπηρεσιών, για την υλοποίηση συστήματος πιστοποίησης στοιχείων (Know Your Customer - KYC)
από Πιστωτικά Ιδρύματα με ψηφιακό τρόπο για τους σκοπούς αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία και τις τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος:

Αναθέτουσα Αρχή
Αντικείμενο

CPV
Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ
Φ.Π.Α. 24%
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υλοποίηση συστήματος πιστοποίησης στοιχείων (Know
Your Customer - KYC) από Πιστωτικά Ιδρύματα με
ψηφιακό τρόπο για τους σκοπούς αντιμετώπισης της
νομιμοποίησης
εσόδων
από
εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας.
72212100-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για
συγκεκριμένους κλάδους
20.000,00 ευρώ
4.800,00 ευρώ
24.800,00 ευρώ
Τακτικός Προϋπολογισμός
Φορέας 1053-202-0000000
ΑΛΕ 2420989001
Α.Π Ανάληψης 17022 ΕΞ 2020 /24-6-2020
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Διαδικασία Ανάθεσης
Κριτήριο Ανάθεσης
Κρατήσεις

Δημοσιότητα

Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 34 της ΠΝΠ
(ΦΕΚ Α’ 68 / 20.03.2020) για 3ήμερη προθεσμία
υποβολής προσφορών
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
1. Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
2. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ
της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%
και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του
χαρτοσήμου,
σύμφωνα
με
την
υπ.
αριθμ.
1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’
204).
3. 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου
3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του
χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί:
α) στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣΔΔ www.gsis.gr
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

 Στο πλαίσιο της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και ο
συγχρωτισμός οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση: oikonomikes@mindigital.gr, έως την Παρασκευή 3/7/2020 και ώρα 17:00
με θέμα «Υποβολή προσφοράς για την υλοποίηση συστήματος πιστοποίησης στοιχείων (Know Your
Customer - KYC) από Πιστωτικά Ιδρύματα με ψηφιακό τρόπο για τους σκοπούς αντιμετώπισης της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας»
 Στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης,
αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές απαιτήσεις για τις ανωτέρω υπηρεσίες.
 Στις προσφορές θα πρέπει να δηλώνεται οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις συγκεκριμένες
υπηρεσίες.
 Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου: κ. M. Ψωμά,
τηλέφωνο 210-4802312, email: m.psoma@gsis.gr
 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
 Προκειμένου για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα προκύψει, είτε:
α) Υποβάλλει, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, άμεσα τα δικαιολογητικά ανάθεσης, ήτοι:
1)Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας.
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και όλων των μελών του Δ.Σ. της
εταιρείας (σε περίπτωση Α.Ε.). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση αφορά στους
διαχειριστές.
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3) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016.
4) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας,
και κατόπιν υπογράφεται η σύμβαση.
β) Υπογράφει τη σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 1, προσκομίζοντας μόνο υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο
εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει
κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) ότι εξακολουθεί να πληροί όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα
νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας

Ιωάννα Νάστου

Κοινοποίηση:
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, στα πλαίσια της αποστολής της
για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για τις
υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) προτίθεται
να αναθέσει σε οικονομικό φορέα την υλοποίηση συστήματος πιστοποίησης στοιχείων (Know Your
Customer - KYC) από πιστωτικά ιδρύματα με ψηφιακό τρόπο για τους σκοπούς αντιμετώπισης της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατά
την έννοια του άρθρου 13 του ν.4557/2018 (Α’ 139). Μέσω του συστήματος αυτού, επιδιώκεται η παροχή
ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών στο πλαίσιο της διαδικασίας εξακρίβωσης και
επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 περ. ια του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι αρμόδια
για «(ια) την αποκλειστική υλοποίηση της συνολικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Δημόσιας
Διοίκησης, της διατομεακής διαλειτουργικότητας και της διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων των
φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, ως μοναδικός αρμόδιος φορέας της, την ανάπτυξη και την παραγωγική
λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και τον συντονισμό και την υλοποίηση όλων των σχετικών
δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς».
Η αναγκαιότητα και το επείγον της εν λόγω προμήθειας αιτιολογείται από την ανάγκη οι πολίτες να
μπορούν ηλεκτρονικά να πραγματοποιούν συναλλαγές και να περιοριστεί η υποχρέωση για φυσική
παρουσία στα πιστωτικά ιδρύματα, δεδομένων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Περιγραφή Συστήματος
Το περιγραφόμενο σύστημα αφορά στην υλοποίηση πλατφόρμας που θα εστιάσει στα Πιστωτικά Ιδρύματα
με στόχο να εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες Know Your Customer - KYC που υποχρεούνται να ακολουθήσουν
στο πλαίσιο του ν. 4557/2018 (Α’139) για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Anti Money Laundering - AML).
Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας προβλέπεται η προσκόμιση στοιχείων:
α) ταυτότητας
β) εισοδημάτων
γ) επαγγελματικής δραστηριότητας και
δ) στοιχείων επικοινωνίας και διεύθυνσης διαμονής του πελάτη/πολίτη.
Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα, κατόπιν εξουσιοδότησης του πελάτη/πολίτη
προς αυτά, να ενημερώνονται για τα εν λόγω στοιχεία, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές
από σχετικά πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου ή άλλων φορέων.
Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με την υφιστάμενη
διαδικασία κατάθεσης έγχαρτων ή ψηφιακών εγγράφων και θα εξυπηρετήσει αποκλειστικά φυσικά
πρόσωπα που είναι Έλληνες πολίτες φορολογικά υπόχρεοι στην Ελλάδα.
Συνοπτικά, το σύστημα θα υλοποιεί τους ακόλουθους μηχανισμούς:
●

Αυθεντικοποίηση του πελάτη/πολίτη στο σύστημα μέσω των διαπιστευτηρίων TAXISnet (σημειώνεται
ότι η πρόσβαση αφορά πελάτες/πολίτες των πιστωτικών ιδρυμάτων που διαθέτουν ήδη λογαριασμό
web-banking)

●

Διαδικασία εξουσιοδότησης του πελάτη/πολίτη προς το πιστωτικό ίδρυμα να αποκτήσει πρόσβαση σε
στοιχεία που βρίσκονται σε πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου ή και άλλων φορέων.
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●

Μηχανισμό παροχής στοιχείων του πολίτη/πελάτη στο πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν σχετικής
εξουσιοδότησης προς το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα.

●

Διασύνδεση μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με πληροφοριακά συστήματα
φορέων του Δημοσίου για την παροχή στοιχείων:
o

ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημ/νια
γέννησης) και πληροφορίας για τον ΑΦΜ

o

επικοινωνίας και διεύθυνσης κατοικίας από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών του
άρθρου 48 παρ. 5 του ν. 4623/2019 (Α΄134),

o

εισοδήματος από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ,

o

σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, δημόσιοι
υπάλληλοι) αντίστοιχα από την ΑΑΔΕ, την ΕΡΓΑΝΗ και το Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων.

●

Παροχή δυνατότητας στον πολίτη/πελάτη, σε κάθε χρονική στιγμή, ελέγχου και επιβεβαίωσης των
προσωπικών του δεδομένων που αφορούν στην πλατφόρμα.

●

Παροχή δυνατότητας στον πολίτη/πελάτη, σε κάθε χρονική στιγμή, εισόδου στο ιστορικό αιτημάτων
πρόσβαση στα στοιχεία του από τα πιστωτικά ιδρύματα.

●

Ανάκλησης από τον πολίτη/πελάτη, σε κάθε χρονική στιγμή, των εξουσιοδοτήσεων που έχει παράσχει
προς τα εκάστοτε πιστωτικά ιδρύματα.

●

Τήρησης αρχείου καταγραφής κλήσεων μεταξύ της πλατφόρμας και των πιστωτικών ιδρυμάτων, με
σκοπό την ιχνηλασιμότητα και τον έλεγχο.

Για τις παραπάνω διασυνδέσεις, το σύστημα θα αξιοποιήσει APIs που τα σχετικά συστήματα θα διαθέτουν
ή οφείλουν να διαθέσουν και θα παρέχονται στην πλατφόρμα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Το σύστημα θα φιλοξενηθεί στις υπολογιστικές υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει επίσης τουλάχιστον έξι (6) ώρες εκπαίδευση στο προσωπικό της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για τη διαχείριση/υποστήριξη του συστήματος.
Παραδοτέα του έργου
Π1 – Πληροφοριακό
Σύστημα σε λειτουργία

Το σύστημα σε λειτουργία καθώς και περιγραφή των λειτουργιών
του.

Π2 – Πηγαίος Κώδικας

Πηγαίος κώδικας του συστήματος

Π3 – Εκπαιδευτικό υλικό

Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό με οδηγίες χρήστη και διαχειριστή
της εφαρμογής

Τόπος παροχής των υπηρεσιών
Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει εγκατεστημένο το σύστημα εν λειτουργία στις υποδομές της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
Επιπλέον ο ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος μετά την παραλαβή
του συστήματος, στις οποίες περιλαμβάνεται η διόρθωση πιθανών λαθών που θα εμφανιστούν.
Εμπιστευτικότητα και Προστασία Δεδομένων
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, εκτός από τις περιπτώσεις, που υπαγορεύονται από τις Αρχές, π.χ. το
Χρηματιστήριο, και την τυχόν συμμετοχή του Αναδόχου σε άλλους διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε

20PROC006944804 2020-06-30

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχής και δεν δεσμεύει
την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση.
Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής, που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου
γραπτώς και προφορικώς κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν
επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ενδεικτικά πληροφορίες σχετικές: με τη λειτουργία
των χώρων και συστημάτων, την εσωτερική οργάνωση, προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, δεδομένα
επιχειρήσεων, επαγγελματιών και γενικά οικονομικών και επαγγελματικών φορέων θα πρέπει να
διατηρούνται εμπιστευτικές.
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή κρατούν μυστική κάθε πληροφορία, που περιέρχεται στην αντίληψή
τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ
ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους του και στους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο
μετ’ αυτού, συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους
ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι γνωρίζουν
και δεσμεύονται με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους
υπεργολάβους του και στους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού, συνδεόμενους για την εκτέλεση του
παρόντος Έργου.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι
εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους υλικό, που η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει στον Ανάδοχο,
για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Σύμβασης.
Καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών και την ακεραιότητά τους,
να τηρεί αυτές εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να μεταβάλλει, διαγράψει πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια από τον Υπεύθυνο Έργου και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας
Οργανικής Μονάδας Ασφάλειας.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Ανάδοχος επιστρέφει όλες τις πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής
και διαγράφει αυτές από τα υπολογιστικά συστήματα και φορητά αποθηκευτικά μέσα του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί κάθε επιπλέον έγγραφη οδηγία ή ενημέρωση για την ασφάλεια
των πληροφοριών που θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Επίσης θέτει στη διάθεση της αρμόδιας Οργανικής Μονάδας της Αναθέτουσας Αρχής κάθε απαραίτητη
πληροφορία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για την τήρηση των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο
άρθρο αυτό, επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους σε οποιονδήποτε προσωπικό υπολογιστή ή φορητό
αποθηκευτικό μέσο του που βρίσκεται στην υπηρεσία για λόγους ασφαλείας και προστασίας των
πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων τους.
Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει αποζημίωση
στην Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει από την
παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους χώρους,
που θα προσδιορίζονται στην Σύμβαση και στους ανθρώπους, που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης
της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα λαμβανόμενα, στην κατεύθυνση αυτή μέτρα.
Εάν οποιαδήποτε στιγμή, υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν διαρρεύσει ή πρόκειται να διαρρεύσουν
πληροφορίες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα, το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24)
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ωρών, την αρμόδια Οργανική Μονάδα της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως
ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ΄ εντολή της
Αναθέτουσας Αρχής, και βαρύνεται αναλόγως με όλες τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής, που
προκύπτουν από τις διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (διατάξεις Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ν. 2472/1997, εφόσον αυτές δεν
αντίκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού), όπως αυτή ισχύει. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω
υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα ειδικά προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν
και οι κυρώσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου
ή/και των μελών της Ομάδας Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των
διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις
άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές, που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και
να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο.
Οι όροι της Σύμβασης δεσμεύουν τον Ανάδοχο και μετά τη ολοκλήρωση των εργασιών ή την λύση για
οποιονδήποτε λόγο της σύμβασης.
Μεταβίβαση Κυριότητας
Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, που θα
αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν ιδιοκτησία της
ΓΓΠΣΔΔ, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται.
Οι κωδικοί πρόσβασης του συστήματος (passwords) ανήκουν στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και
διαχείριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η ΓΓΠΣΔΔ, επίσης, αποκτά όλα τα απαραίτητα δικαιώματα επί των εκθέσεων και των συναφών στοιχείων,
δεδομένων, πληροφοριών και συλλογών αυτών, όπως και επί κάθε άλλου σχετικού έγγραφου ή υλικού,
που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, έτσι
ώστε να μπορεί (α) να χρησιμοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα (β) να μελετά τα παραδοτέα και να
χρησιμοποιεί την πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτά (γ) να αναδιανέμει αντίγραφα των παραδοτέων
ελεύθερα (δ) να βελτιώνει τα παραδοτέα και να δημοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό, ώστε να αυξάνει
την δημόσια ωφέλεια από αυτά.
Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία
στο Υπουργείο (και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης).
Ο Ανάδοχος ρητώς και ανεπιφυλάκτως συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται ότι δε θα ασκήσει κανένα
από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που τυχόν έχει επί των μελετών και δεδομένων που θα
παραχθούν στο πλαίσιο του έργου ή άλλου αντικειμένου, που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, ιδίως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να εμποδίσει την άσκηση οποιασδήποτε από τις
παραπάνω αναφερθείσες πράξεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Χρόνος παροχής των υπηρεσιών
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Επιπλέον ο ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος μετά την παραλαβή
του συστήματος, στις οποίες περιλαμβάνεται η διόρθωση πιθανών λαθών που θα εμφανιστούν.
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής. Στην πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση των νομίμων κρατήσεων και του φόρου
εισοδήματος 8%.

