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Συντομογραφίες 

ΕΔΔΗΕ Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΡΑΕ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

ΜΔΝ  Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 

ΕΣΜΗΕ Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΔΠΛΤ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΔΕΔΔΗΕ 

ΣΔΠΕ Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου 

 

Βασικοί Ορισμοί 

Δίκτυο Το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) όπως 

αυτό ορίζεται στον ν.4001/2011. 

Ελληνικό Δίκτυο 

Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

Είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ που είναι 

εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια, το οποίο αποτελείται από 

γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις 

υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Το Δίκτυο, εκτός 

από το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνδέεται στο 

ΕΣΜΗΕ μέσω των υποσταθμών υψηλής τάσης και μέσης τάσης 

(ΥΤ/ΜΤ). Όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου αποτελεί το 

διακοπτικό μέσο που βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του 

μετασχηματιστή ισχύος του υποσταθμού και το οποίο αποτελεί 

στοιχείο του Δικτύου. Για τις περιοχές, στο δίκτυο διανομής των 

οποίων ανήκουν γραμμές ΥΤ, το όριο μεταξύ συστήματος και δικτύου 

διανομής καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των 

Διαχειριστών του ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ και γνώμη των Κυρίων του 

ΕΣΜΗΕ και του ΕΔΔΗΕ. 

Χρήστης Δικτύου Χρήστης του Δικτύου (ή «Χρήστης») είναι:  

i) Κάθε κύριος ή χρήστης ηλεκτρικής εγκατάστασης η οποία 

συνδέεται στο Δίκτυο προκειμένου να τροφοδοτείται από αυτό 

(«Καταναλωτής»). 

ii) Κάθε κύριος εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η 

οποία συνδέεται στο Δίκτυο προκειμένου να εγχέει ενέργεια σε αυτό 

(«Παραγωγός»). 

iii) Κάθε Αυτοπαραγωγός η εγκατάσταση του οποίου συνδέεται στο 

Δίκτυο, ως Καταναλωτής και ως Παραγωγός. 

iv) Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν αιτηθεί τη σύνδεση των 

εγκαταστάσεών τους στο Δίκτυο. 

Πελάτης Δικτύου Ο όρος Πελάτης του Δικτύου (ή «Πελάτης») αναφέρεται, κατά ενιαίο 

τρόπο, στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι Χρήστης του 

Δικτύου των περιπτώσεων (i) και (iii) ανωτέρω και στον Μετρητή 

Φορτίου των εγκαταστάσεών του. 
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Άρθρο 1: Περιβάλλον του Έργου 

1.1.   Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα  

1.1.1.  Αναθέτουσα Αρχή, Φορέας Υλοποίησης και Λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία 

Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Η 

εταιρεία ιδρύθηκε βάσει του Ν. 4001/2011 και αποτελεί τον αποκλειστικό Διαχειριστή Δικτύου 

στην Ελλάδα (εξαιρουμένου του Διαχειριστή του Αεροδρομίου Αθηνών). Ο ΔΕΔΔΗΕ 

διαχειρίζεται περίπου 230.000 χλμ. Δικτύου Μέσης και Χαμηλής τάσης ηλεκτρικής ενέργειας 

και περίπου 7.500.000 ενεργές συνδέσεις πελατών («παροχές») σε όλο το φάσμα της 

επικράτειας. 

1.1.2.  Ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. -ανεξάρτητη διοικητικά 

και λειτουργικά- σύμφωνα με τον ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2009/72/EK. Η ΔΕΗ Α.Ε. παραμένει ο ιδιοκτήτης των παγίων των δικτύων Διανομής και ο 

ΔΕΔΔΗΕ καταβάλλει στη ΔΕΗ ένα μέρος των συνολικών εσόδων της δραστηριότητας της 

Διανομής, ως ενοίκιο για τη χρήση των δικτύων. 

1.1.3.   Αποστολή του ΔΕΔΔΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη  υπό 

οικονομικούς όρους του Δικτύου Διανομής, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική & 

ασφαλής λειτουργία του και η μακροπρόθεσμη ικανότητά του να ανταποκρίνεται στη ζήτηση, 

με παράλληλη μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα.   

1.1.4.  Ο ΔΕΔΔΗΕ, είναι επίσης αρμόδιος για την άρτια διαχείριση των ηλεκτρικών 

συστημάτων των μη διασυνδεδεμένων νησιών, που περιλαμβάνει τη διαχείριση της παραγωγής 

καθώς και τη λειτουργία της αγοράς και των συστημάτων των νησιών αυτών. 

1.1.5.  Αποτελεί βασική επιδίωξη του ΔΕΔΔΗΕ η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των 

Χρηστών στο Δίκτυο Διανομής κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο 

τρόπο. Γι’ αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ φροντίζει να έχει επαρκή ανεξαρτησία όσον αφορά τη διοίκηση & 

λήψη αποφάσεων, τους πόρους και την εταιρική εικόνα του.  

1.1.6.  Για λειτουργικούς σκοπούς του ΔΕΔΔΗΕ, η χώρα χωρίζεται σε 5 «Περιφέρειες», που 

ελέγχουν 58 «Περιοχές», 80 «Πρακτορεία» (18 από αυτά σε νησιά), 87 «Υποπρακτορεία» (42 

από αυτά σε νησιά).  

1.2.   Βασικές δραστηριότητες του Φορέα  

1.2.1.   Οι  εργασίες που εκτελούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ αφορούν: 

 Την εξυπηρέτηση των Χρηστών: 

- Νέες Συνδέσεις Καταναλωτών και Παραγωγών 
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- Τροποποίηση παλαιών Παροχών (Επαύξηση/Μείωση ισχύος υπαρχουσών Συνδέσεων) 

- Μετατοπίσεις δικτύων 

 Την Ανάπτυξη του Δικτύου: 

- Επεκτάσεις/ Ενισχύσεις, βελτιώσεις και εκσυγχρονισμός του Δικτύου  

- Κατασκευή Κέντρων Διανομής και Γραμμών 150kV  

 Τις εργασίες Εκμετάλλευσης του Δικτύου: 

- Λειτουργία του Δικτύου  

- Επιθεώρηση και Συντήρηση του Δικτύου 

- Αποκατάσταση βλαβών 

- Εξυπηρέτηση των Χρηστών Δικτύου 

- Καταμέτρηση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας 

 Την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της λιανεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

 Την αξιόπιστη και οικονομική λειτουργία των αυτόνομων νησιωτικών ηλεκτρικών 

συστημάτων. 

1.2.2.  Ο ΔΕΔΔΗΕ διαχειρίζεται τις μετρήσεις όλων των συνδεδεμένων Χρηστών. Τα 

Δεδομένα των Μετρήσεων των πελατών διαβιβάζονται στους Προμηθευτές, που εκδίδουν και 

αποστέλλουν τον τρέχοντα λογαριασμό στον πελάτη. O λογαριασμός περιλαμβάνει και όλες τις 

ρυθμιζόμενες χρεώσεις, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.   

1.3.   Λιανεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

1.3.1.  Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εκκαθάριση (market clearance) της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα (Ηπειρωτική χώρα και νησιά 

συνδεμένα με την Ηπειρωτική Χώρα) και της εκκαθάρισης της αγοράς στο Σύστημα Μη-

Διασυνδεμένων Νήσων (νησιά που δεν είναι συνδεδεμένα με την Ηπειρωτική χώρα). 

1.3.2.  Την τρέχουσα περίοδο δραστηριοποιούνται περί τους δεκαέξι (16) Προμηθευτές 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε) στην Ελλάδα.  Επιπρόσθετα, ορίζονται από τον νόμο ο 

“Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου” και ο “Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας” , ρόλοι που 

ανατίθενται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε συγκεκριμένους Προμηθευτές κατόπιν 

μειοδοτικού διαγωνισμού και την τρέχουσα περίοδο έχουν ανατεθεί στη ΔΕΗ. Η Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) είναι σήμερα ο Προμηθευτής με τον μεγαλύτερο αριθμό 

πελατών, με ποσοστό λιανικής αγοράς μεγαλύτερο του 90%. 

1.3.3.  Κατά τη διαδικασία αλλαγής εκπροσώπησης των Καταναλωτών από Προμηθευτή, η 

αμφίδρομη επικοινωνία με τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας γίνεται με ευθύνη του 

ΔΕΔΔΗΕ. Για τη διαδικασία αυτή λειτουργεί η διαδικτυακή εφαρμογή «ΘΑΛΗΣ» στον ΔΕΔΔΗΕ 

για την αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων με τους Προμηθευτές. 
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Άρθρο 2: Αντικείμενο του Έργου 

2.1.  Σκοπιμότητα Έργου 

Το παρόν Έργο αποτελεί βασικό άξονα και καταλύτη στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

της εταιρείας τόσο ως προς τον εκσυγχρονισμό της όσο και την αποτελεσματική προσαρμογή 

της στο νέο περιβάλλον της ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, το Έργο αυτό στοχεύει στη 

βελτίωση της Ποιότητας Εξυπηρέτησης των Χρηστών του Δικτύου, στην εύρυθμη λειτουργία 

της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην ικανοποίηση των αιτημάτων των 

Προμηθευτών, καθώς και στην αποτελεσματική συνεργασία με τους Συμμέτοχους ή 

Ενδιαφερόμενους φορείς της Εταιρείας. 

2.2.  Ανάγκες της Εταιρείας  

Ειδικότερα, το Έργο στοχεύει στην ικανοποίηση των ακόλουθων επιχειρησιακών αναγκών της 

Εταιρείας: 

2.2.1.  Εγκατάσταση & λειτουργία νέου σύγχρονου ολοκληρωμένου πληροφοριακού 

Συστήματος εξυπηρέτησης Χρηστών του Δικτύου με δυνατότητα παραμετροποίησης για την 

κάλυψη νέων επιχειρησιακών αναγκών. 

2.2.2.  Πλήρης δυνατότητα εξυπηρέτησης για όλα τα αιτήματα των Χρηστών του Δικτύου 

(σύνολο των καταναλωτών- Προμηθευτών-Παραγωγών-Δήμων) μέσω διαδικτυακής πύλης 

χωρίς καμία μετάβαση στις Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ. Θα πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή του 

σχετικού κόστους πρόσβασης στην πύλη και να περιληφθεί στην τιμή της προσφοράς 

2.2.3.  Αναδιοργάνωση διαδικασιών – λειτουργιών με επίτευξη οικονομιών κλίμακας, 

μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς και βέλτιστη επικοινωνία με τους Χρήστες του 

Δικτύου, ικανοποίηση των αιτημάτων των Προμηθευτών και αποτελεσματική συνεργασία με 

τους Συμμέτοχους ή Ενδιαφερόμενους Φορείς της Εταιρείας. 

2.2.4.  Βελτιστοποίηση της λήψης και διαχείρισης μετρητικών δεδομένων ΧΤ & ΜΤ, 

δυνατότητα διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο με το μελλοντικό σύστημα λειτουργίας της 

χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target Model) και δυνατότητα περιοδικής 

εκκαθάρισης όλων των Προμηθευτών, περιλαμβανομένης της ΔΕΗ. 

2.2.5.  Βελτιστοποίηση της διοίκησης της απόδοσης και της διαχείρισης της γνώσης μέσω 

της οργανωμένης/συντονισμένης Διοικητικής Πληροφόρησης. 
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2.3.  Υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα 

2.3.1.  Το τρέχον βασικό Πληροφοριακό  σύστημα εξυπηρέτησης Χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ 

είναι ο ΕΡΜΗΣ (mainframe ΙΒΜ σε λειτουργικό Z/OS και βάση DB2).  

2.3.2.  Το ERP του ΔΕΔΔΗΕ είναι SAP. Χρησιμοποιούνται τα modules FI, CO, MM, HCM, FM, 

PS, SD, HCM/HR. Υπάρχει εγκατεστημένο αλλά χρησιμοποιείται μόνο για τη διαχείριση του 

στόλου οχημάτων το module PM. Προς εγκατάσταση είναι τα modules BA&T SAP Business  

Planning & Consolidation (BPC) και Real Estate (RE). Οι υφιστάμενες άδειες έχουν ως εξής: 6 

Application Developer User, 788 Application Professional User, 113 Application Limited 

Professional User, 20 Treasury and Risk Management, 25 Bank Communication Management, 

2 NW Process Integration, 200 Procurement for PS, 5 Application Business Analytics 

Professional, 170 Business Objects Suite user, 30 Business Plan & Cons (BPC), 3 Real Estate 

Management. Το ERP λειτουργεί σε βάση Oracle.  

2.3.3.  Υπάρχουν πολλές περιφερειακές εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί από  τη 

Διεύθυνση Πληροφορικής του ΔΕΔΔΗΕ για να καλύπτουν πρόσθετες ανάγκες του ΕΡΜΗ. Οι 

παρακάτω εφαρμογές  (περιγράφονται συνοπτικά στο Παράρτημα 2 του παρόντος Τεύχους) 

έχουν υλοποιηθεί εσωτερικά (inhouse) στον ΔΕΔΔΗΕ και θα πρέπει πλέον οι λειτουργικότητές 

τους να είναι ενσωματωμένες στο νέο Σύστημα:  

Α/Α ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
1 NETSERV - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΠΑ 
2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ 
3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΜΔΝ 
4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΤ 
5 ΔΗΜΟΙ - ΠΥΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ 
6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ - ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ 
7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΤ - ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΩΝ 
10 ΕΧΑΝΤΕ - EXPOST - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
11 ΖΕΥΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
12 ΘΑΛΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
13 ΙΡΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
14 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ HANDHELDS ΜΕ ΕΡΜΗ 
15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

16 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΣΑΒ) 

17 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
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2.4.  Αντικείμενο του Έργου 

2.4.1. O Ανάδοχος που θα επιλεγεί: Θα σχεδιάσει, υλοποιήσει, λειτουργήσει, παραδώσει 

στον ΔΕΔΔΗΕ σε πλήρη λειτουργία και με πλήρη τεκμηρίωση σύγχρονο –βασισμένο στις 

σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές που θα προτείνει ο Ανάδοχος- Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα που θα εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες των Χρηστών του Δικτύου όπως αυτοί ορίζονται 

στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, των Πελατών, των Προμηθευτών και των 

ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων μερών και Φορέων, τις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ για πλήρη 

διαχείριση των Παροχών και των Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για πλήρη διαχείριση 

εντολών εργασίας (work force management), τη συλλογή/ έλεγχο/καταχώρηση μετρητικών 

δεδομένων (καμπύλες και ενδείξεις), την εκκαθάριση της Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, την τεχνική διαχείριση μελετών και κατασκευών δικτύων και οποιαδήποτε επιπλέον 

διεργασία προβλέπεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και την ακολουθούμενη πρακτική. 

2.4.2.  Θα καθοδηγήσει τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ στην προσαρμογή των υφιστάμενων 

επιχειρησιακών διαδικασιών της Επιχείρησης, στις σύγχρονες βέλτιστες διαδικασίες και 

πρακτικές όπως αυτές είναι σχεδιασμένες στο λογισμικό που θα προμηθεύσει στον ΔΕΔΔΗΕ ο 

Προσφέρων.  

2.4.3.  Θα χρησιμοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο «προ-παραμετροποιημένες τυπικές 

διαδικασίες»  για την αναδιοργάνωση των διαδικασιών του ΔΕΔΔΗΕ κρατώντας στο ελάχιστο 

δυνατό την ανάγκη για εξατομίκευση («customization»), επιταχύνοντας την υλοποίηση και 

εξασφαλίζοντας εύκολες αναβαθμίσεις σε νέες εκδόσεις. 

2.4.4.  Θα διαχειριστεί την αλλαγή («change management») διαδικασιών και μετάπτωσης 

στο νέο Σύστημα. Με την ορολογία «διαχείριση αλλαγής» θεωρούμε την «επικοινωνία με 

επαγγελματικό τρόπο των νέων διαδικασιών σε όλους τους εμπλεκόμενους». 

2.4.5.  Θα ορίσει και θα αντλήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το Υφιστάμενο Σύστημα 

Εξυπηρέτησης Πελατών «ΕΡΜΗΣ» και θα τα μεταφορτώσει στο νέο Σύστημα.  

2.4.6.  Θα εισάγει στο νέο Σύστημα στοιχεία που θα κριθούν απαραίτητα και που θα του 

παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ από άλλες εφαρμογές εκτός του «ΕΡΜΗ» με αντίστοιχες διαδικασίες 

μετάπτωσης. 

2.4.7.  Θα μελετήσει, θα προμηθεύσει, θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε παραγωγική 

λειτουργία τον απαραίτητο για την επίτευξη των χρόνων απόκρισης λειτουργίας του 

Συστήματος – όπως αυτοί ορίζονται στη διακήρυξη — κεντρικό εξοπλισμό (servers, κλπ.). 
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2.4.8.  Θα προμηθεύσει τις απαραίτητες άδειες για την πρόσβαση χιλίων (1000) τελικών 

εσωτερικών χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ στο Σύστημα που θα εγκαταστήσει. Το λογισμικό που θα 

εγκαταστήσει και οι άδειες που θα προμηθεύσει στον ΔΕΔΔΗΕ  θα πρέπει να καλύπτουν ότι 

απαιτηθεί για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου.  

2.4.9.  Θα απεικονίσει και θα περιγράψει αναλυτικά (τουλάχιστον μέχρι το 3ο επίπεδο 

αποδόμησης) με διαγράμματα ροής όλες τις διαδικασίες-λειτουργίες του Συστήματος σε BPM 

(Business Process Management) λογισμικό εργαλείο που διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ (BlueWorks Live). 

Όλη η πληροφόρηση θα εμφανίζεται σε διαδραστική ιστοσελίδα που θα ενσωματώνει τη 

δυνατότητα μετάβασης μεταξύ επιπέδου 1, 2 και 3. Το λογισμικό θα χρησιμοποιείται από τους 

χρήστες και ως «βάση δεδομένων βοήθειας» (help files) καθώς θα περιέχει αναλυτικά οδηγίες 

για κάθε διαδικασία. 

2.4.10.  Θα προμηθεύσει, θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε λειτουργία λογισμικό 

παρακολούθησης καλής λειτουργίας του Συστήματος. 

2.4.11.  Θα υλοποιήσει το νέο Σύστημα στην πιο πρόσφατη έκδοση του προσφερόμενου 

λογισμικού παραδίδοντάς το μετά από επιτυχή λειτουργία όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 

2.4.12.  Θα υλοποιήσει σύστημα Business Intelligence (ΒΙ) για την πληροφόρηση της 

Διοίκησης και το οποίο θα περιλαμβάνει τα δεδομένα του παραγωγικού συστήματος η 

ενημέρωση των οποίων θα γίνεται σε καθημερινή βάση.  

2.4.13.  Θα υλοποιήσει τη διαδικτυακή πύλη (portal) του νέου Συστήματος (προσβάσιμη από 

υπολογιστή, tablet και όλες τις πλατφόρμες κινητών τηλεφώνων) μέσω της οποίας οι 

ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκτελούν όλες τις λειτουργίες-συναλλαγές που σήμερα 

εκτελούνται με φυσική παρουσία στα πρακτορεία του ΔΕΔΔΗΕ και επιπλέον θα μπορούν να 

επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε συναλλαγή σε ηλεκτρονική μορφή. 

Επιπλέον, οι Καταναλωτές θα μπορούν μέσω της πύλης να καταχωρούν ενδείξεις 

καταμέτρησης και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που τους αφορούν καθώς και τα 

δεδομένα μέτρησης των τελευταίων πέντε (5) ετών. 

2.4.14.  Θα υποβάλει και θα εκτελέσει αναλυτικό σχέδιο ελέγχων (test plan) τόσο για το 

προσφερόμενο Σύστημα όσο και για διαδικασίες του Συστήματος που διαπερνούν παραπάνω 

από ένα module στο προσφερόμενο Σύστημα. Το ίδιο αναλυτικό σχέδιο ελέγχων (test plan) θα 

αφορά και τη διεπαφή του Συστήματος με τρίτες εφαρμογές, όπως αυτές ορίζονται στη 

Διακήρυξη. 

2.4.15.  Θα υποβάλει αναλυτικό σχέδιο ελέγχων όγκου (stress-test) το οποίο και θα 

εκτελέσει ούτως ώστε να δειχτεί η ικανότητα του Συστήματος. 
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2.4.16.  Θα υποβάλει αναλυτικό σχέδιο μετάπτωσης από τον ΕΡΜΗ και από τις πρόσθετες 

υφιστάμενες εφαρμογές που λειτουργεί ο ΔΕΔΔΗΕ στο νέο Σύστημα. Τα δεδομένα από τις 

πρόσθετες εφαρμογές (εκτός του ΕΡΜΗ) θα διατεθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ. Τη μετάπτωση αυτή 

θα υλοποιήσει έχοντας την πλήρη ευθύνη επιτυχούς εκτέλεσης του ως άνω σχεδίου.  

2.4.17.  Θα σχεδιάσει, θα οργανώσει, θα συντονίσει και θα υλοποιήσει την πιλοτική 

λειτουργία του νέου Συστήματος με παράλληλη λειτουργία των υφιστάμενων Συστημάτων και 

σύγκριση των αποτελεσμάτων ώστε να επιβεβαιωθεί η ετοιμότητα χρηστών και Συστήματος για 

την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας. Η πιλοτική-παράλληλη λειτουργία θα διαρκέσει όσο 

απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθούν εξήντα (60) συνεχείς ημερολογιακές ημέρες χωρίς 

λειτουργικά ή τεχνικά προβλήματα του νέου Συστήματος και ταυτόχρονα η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων του νέου Συστήματος και των υφιστάμενων εφαρμογών να είναι αποδεκτή από 

τον ΔΕΔΔΗΕ.  

2.4.18.  Θα εκπονήσει σχέδιο αντιμετώπισης προβλημάτων κατά τη διάρκεια της μετάπτωσης 

από τον ΕΡΜΗ στο νέο Σύστημα. 

2.4.19.  Θα δημιουργήσει κατ’ ελάχιστο πενήντα (50) και κατά μέγιστο διακόσιες (200) 

εξατομικευμένες (custom) καταστάσεις πληροφόρησης («reports») στο παραγωγικό σύστημα 

(online) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ επιπροσθέτως και ανεξάρτητα των 

καταστάσεων που περιλαμβάνονται στο Σύστημα. 

2.4.20.  Θα δημιουργήσει κατ’ ελάχιστον ογδόντα (80) και κατά μέγιστο τριακόσιες (300) 

εξατομικευμένες (custom) καταστάσεις πληροφόρησης («reports») από το Business 

Intelligence (BI) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ επιπροσθέτως και ανεξάρτητα των 

καταστάσεων που περιλαμβάνονται στο Σύστημα. 

2.4.21.  Θα εκπαιδεύσει το σύνολο των τελικών χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ στο νέο Σύστημα για 

την ομαλή λειτουργία του Συστήματος και του ΔΕΔΔΗΕ κατά την περίοδο που έχει ως 

Ανάδοχος την «Πλήρη Ευθύνη Λειτουργίας του Συστήματος». 

2.4.22.  Θα προετοιμάσει τα αναγκαία εγχειρίδια πληροφόρησης και θα παρουσιάσει τις 

λειτουργίες του Συστήματος όσον αφορά την αμφίδρομη επικοινωνία με τους Προμηθευτές και 

τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς, σε εκπροσώπους και στελέχη αυτών, κατά την περίοδο 

που έχει ως Ανάδοχος την «Πλήρη Ευθύνη Λειτουργίας του Συστήματος». 

2.4.23.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης θα αναβαθμίζει το λογισμικό σε νέες εκδόσεις 

όταν αυτές γίνονται διαθέσιμες ενσωματώνοντας κάθε παραμετροποίηση – εξατομίκευση όπως 

αυτό ορίζεται στην ανωτέρω παρ. 2.4.11 και στη Διακήρυξη. 

2.4.24.  Θα παρέχει όλη την απαραίτητη τεχνική εκπαίδευση και σχετική τεκμηρίωση στο 

προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προκειμένου αυτό να είναι σε 
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θέση να υποστηρίζει, να παραμετροποιεί και να λειτουργεί το Σύστημα έως και το πέρας της 

Φάσης ΣΤ. 

2.5.  Φάσεις του Έργου  

Το Έργο διακρίνεται στις παρακάτω Φάσεις: 

ΦΑΣΗ Α – Προετοιμασία του Έργου 

ΦΑΣΗ Β – Σχεδιασμός/Ανάλυση Απαιτήσεων 

ΦΑΣΗ Γ – Υλοποίηση 

ΦΑΣΗ Δ – Πιλοτική – Παράλληλη Λειτουργία 

ΦΑΣΗ Ε – Περίοδος που ο Ανάδοχος έχει «Πλήρη Ευθύνη Λειτουργίας του Συστήματος» 

ΦΑΣΗ ΣΤ – Περίοδος που ο Ανάδοχος έχει «Ευθύνη Εποπτείας του Συστήματος» 

 

2.6.  Συνεισφορά του ΔΕΔΔΗΕ στο Έργο  

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεισφέρει τα παρακάτω για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου: 

2.6.1.  Δημιουργία και στελέχωση Ομάδων Εργασίας που θα εργαστούν με τον Ανάδοχο για 

την επιτυχή υλοποίηση του σε όλες τις φάσεις του Έργου. 

2.6.2.  Εξειδικευμένο προσωπικό. Η συμμετοχή του προσωπικού αυτού δεν θα μειώσει το 

τίμημα του έργου αλλά ούτε και την ευθύνη του αναδόχου. Το πιο πάνω προσωπικό θα 

εκπαιδευτεί στα νέα συστήματα,  εργαλεία και περιβάλλοντα, θα συμμετέχει στην ανάπτυξη και 

παραμετροποίηση του Συστήματος και θα είναι ο κύριος φορέας της μεταφοράς τεχνογνωσίας 

στον ΔΕΔΔΗΕ.  

2.6.3.  Χώρο στις εγκαταστάσεις του με είκοσι (20)  θέσεις εργασίας. Κάθε θέση εργασίας 

θα διαθέτει γραφείο, κάθισμα, προσωπικό υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο, εκτυπωτή και 

μια τηλεφωνική γραμμή. 

2.6.4.  Τους χώρους για την εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού. 

2.6.5.  Το ωράριο εργασίας του προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ είναι 08:00 έως 16:00. Ο Ανάδοχος 

εφόσον επιθυμεί μπορεί να παραμείνει στους χώρους της ΔΕΔΔΗΕ και πέραν αυτού του 

ωραρίου μετά από συνεννόηση και παρουσία προσωπικού ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ.  

2.6.6.  Υπεύθυνο Έργου. Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ορίσει 

«Υπεύθυνο Έργου» και «Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου»,  οι οποίοι θα συντονίζουν εκ μέρους 
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του ΔΕΔΔΗΕ την προσπάθεια υλοποίησης του νέου συστήματος. Το γεγονός αυτό δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του όπως ορίζονται στη Σύμβαση. 

2.6.7.  Ο ΔΕΔΔΗΕ θα ορίσει Υπεύθυνο για κάθε διαδικασία – λειτουργικότητα - υποσύστημα 

του νέου Συστήματος καθώς και χρήστες κλειδιά (key users) που θα αναλάβουν τη διεξαγωγή 

των δοκιμών λειτουργίας (user acceptance test). 
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Άρθρο 3: Λειτουργικές προδιαγραφές του Έργου 

3.1.  Βασικές λειτουργικές απαιτήσεις 

Οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις του Έργου συνοψίζονται παρακάτω και περιγράφονται 

αναλυτικά στις υποενότητες του παρόντος άρθρου. 

 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και αναδιοργάνωση/ενσωμάτωση των ακόλουθων 

βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών - υποσυστημάτων: 

 

 Διαλειτουργικότητα (οριζόντια, κάθετη και εξωτερική) 

3.2.  Περιγραφή των απαιτούμενων λειτουργιών – διαδικασιών 

Στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα θα περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστον οι 

λειτουργίες-διαδικασίες που σήμερα υλοποιούνται μέσω του ΕΡΜΗ και των περιφερειακών 

εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΔΕΔΔΗΕ (που 

περιγράφονται συνοπτικά στο Παράρτημα 8 του παρόντος Τεύχους) αλλά και νέες λειτουργίες-

διαδικασίες, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας των διαχειριστών δικτύων ηλεκτρικής 

ενέργειας και τις προπαραμετροποιημένες διαδικασίες/λειτουργίες του προτεινόμενου 

λογισμικού. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο «προ-

παραμετροποιημένες τυπικές διαδικασίες»  του κατασκευαστή του λογισμικού για την 

αναδιοργάνωση των διαδικασιών του ΔΕΔΔΗΕ κρατώντας στο ελάχιστο δυνατό την ανάγκη για 

εξατομίκευση («customization»). Οι υφιστάμενες διαδικασίες – λειτουργίες μέσω των οποίων ο 

ΔΕΔΔΗΕ εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες του, παρουσιάζονται ενδεικτικά στο Παράρτημα 4 

του παρόντος Τεύχους. Οι τυχόν εξειδικευμένες (custom) παρεμβάσεις στο προσφερόμενο 

πακέτο θα πρέπει να είναι οι ελάχιστες δυνατές ώστε: 

Υποσύστημα Διαχείρισης Μητρώου Παροχών / Μετρητών / Πελατών  

Υποσύστημα Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων (μη ωριαίων και έξυπνων μετρητών) 

και Διαχείρισης Συλλογής Μετρητικών Δεδομένων 

Υποσύστημα Τεχνικών Εργασιών (workforce management – τεχνικές εργασίες 

υποστήριξης Χρηστών) 

Υποσύστημα Υπολογισμού / Τιμολόγησης Χρεώσεων Δικτύου 

Υποσύστημα Αμφίδρομης σε πραγματικό χρόνο (on-line) Επικοινωνίας με Χρήστες 

Δικτύου και Εμπλεκόμενα Μέρη (όπως ενδεικτικά: Portal Εργολάβων, Portal 

Προμηθευτών, Portal Πελατών, Portal Εμπλεκομένων Μερών) 

Υποσύστημα Εκκαθάρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
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 να διατηρούνται τα πλεονεκτήματα που υποστηρίζονται από το ίδιο τα πακέτο 

 να ελαχιστοποιηθούν τα μελλοντικά κόστη συντήρησης και η πολυπλοκότητα του έργου  

 να μεγιστοποιηθεί η ποιότητα της εφαρμογής 

 Όπου η εκάστοτε λειτουργική απαίτηση καλύπτεται από έτοιμο λογισμικό προϊόν (module), 

πρέπει να προσφερθεί το έτοιμο λογισμικό προϊόν (module). 

Στο νέο Σύστημα θα πρέπει να είναι δυνατή η παραμετροποίηση, η προσαρμογή στις βέλτιστες 

πρακτικές που θα προτείνει ο Ανάδοχος, η κατάλληλη διασύνδεση μεταξύ των διαδικασιών – 

λειτουργιών ή/και των Μητρώων καθώς και η προσθήκη νέων διαδικασιών όποτε αυτό 

απαιτείται. 

 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφερθούν ποιες είναι οι λειτουργίες που απουσιάζουν 

από το προσφερόμενο πακέτο και θα αναπτυχθούν εκτός του προσφερόμενου πακέτου. Πρέπει 

ν’ αναφερθούν: 

 τα εργαλεία για την παραμετροποίηση και εξατομίκευση που συνοδεύουν το πακέτο, 

 τα εργαλεία αναφοράς για τον καθορισμό της μορφής των αναφορών και 

δημιουργία/διανομή αναφορών, 

 πώς θα συνδεθεί η νέα λειτουργικότητα που ενδεχομένως αναπτυχθεί με το προσφερόμενο 

λογισμικό, 

 ποια μέθοδος θ’ ακολουθηθεί, 

 πώς θα εξασφαλισθούν οι νέες εκδόσεις χωρίς να χρειάζεται επανάληψη η προσπάθεια 

εξατομίκευσης. 

Κατά την εκτέλεση του Έργου οι λειτουργίες που δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν με 

παραμετροποίηση του προσφερόμενου πακέτου, αλλά μόνο με εξατομικευμένη ανάπτυξη 

(custom) θα πρέπει να υποβληθούν εγκαίρως και με την κατάλληλη τεκμηρίωση προς έγκριση 

στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργικών απαιτήσεων της ενότητας 3.1 οι λειτουργίες-

διαδικασίες κατηγοριοποιούνται στις εξής βασικές κατηγορίες οι οποίες περιγράφονται σε 

υψηλό επίπεδο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Διαχείριση Μητρώων Παροχών / Μετρητών / Χρηστών / Μετρητικών Δεδομένων / 

Προμηθευτών 

 Διαδικασίες που σχετίζονται με τους Χρήστες του Δικτύου   

 Διαδικασίες που αφορούν στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 Διαδικασίες που αφορούν στην εκπλήρωση ρυθμιστικών υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ  προς 

την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 Διαδικασίες που αφορούν στον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) 

 Εσωτερικές διαδικασίες 
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 Διαδικασίες που αφορούν στους εργολάβους του ΔΕΔΔΗΕ 

 Διαδικασίες που αφορούν σε δημόσιους φορείς 

3.3.   Διαχείριση Μητρώων Παροχών / Μετρητών / Χρηστών / Μετρητικών   

  Δεδομένων 

Τα υφιστάμενα Μητρώα περιγράφονται ενδεικτικά στο Π1.3 του παρόντος Μέρους. Στο νέο 

Σύστημα θα πρέπει να είναι δυνατή η προσθήκη νέων Μητρώων ή/και πεδίων στα 

περιγραφόμενα Μητρώα. 

3.3.1.  Μητρώο παροχών 

Σε αυτό θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Διεύθυνση παροχής 

 Ισχύς παροχής 

 Δήμος ή Δημοτικό Διαμέρισμα 

 Ηλεκτρικό Σύστημα  

 Στοιχεία καταμέτρησης  

 Επίπεδο τάσης 

 Κατηγορία Χρήστη 

 Είδος παροχής 

 Τρόπος σύνδεσης 

 Τρόπος μέτρησης 

 Παρακολούθηση ιστορικότητας  

 Κωδικός Κατηγορίας παροχής Καταναλωτών ΜΔΝ (βλ. Π1.3 του παρόντος Μέρους) 

3.3.2.  Μητρώο Χρηστών 

Σε αυτό θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Στοιχεία Χρηστών (πχ. φορολογικά, τραπεζικά, επικοινωνίας, κλπ.) 

 Κατηγορία χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας 

 Στοιχεία εκπροσώπησης (Προμηθευτής, τρόπος εκπροσώπησης, κλπ.) 

 Παρακολούθηση ιστορικότητας  

 Τυχόν ένταξη σε ειδικά τιμολόγια (πχ. Κοινωνικό Τιμολόγιο) και παρακολούθηση 

ιστορικότητας 
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 Τυχόν ένταξη σε ειδικές κατηγορίες Καταναλωτών (πχ. ευάλωτοι Καταναλωτές) και 

παρακολούθηση ιστορικότητας 

 Κωδικός Κατηγορίας παροχής Καταναλωτών ΜΔΝ (βλ. Π1.3 του παρόντος Μέρους) 

3.3.3.  Μητρώο μετρητών 

Σε αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Διεύθυνση θέσης εγκατάστασης 

 Τεχνικά στοιχεία (είδος μετρητή) 

 Ιστορικότητα εγκατάστασης και μεταβολών 

 Διασύνδεση δεδομένων μετρητών (net-metering, κλπ.) 

3.3.4.  Μητρώο μετρητικών δεδομένων 

Οι μετρήσεις που συλλέγονται από τους μετρητές θα υπόκεινται εντός του νέου Συστήματος σε 

έλεγχο, διόρθωση ή εκτίμηση εάν είναι αναγκαίο. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύπτουν τα 

τελικά πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα. 

 

Το Μητρώο μετρητικών δεδομένων θα περιλαμβάνει το σύνολο των μετρητικών δεδομένων με 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης (τηλεμέτρηση, σύστημα 

καταμέτρησης κλπ.) και είδους μετρητικής διάταξης. Για κάθε περίοδο καταμέτρησης θα 

διατηρούνται ιστορικά όλα τα δεδομένα των πραγματικών μετρήσεων, των εκτιμήσεων και των 

αναδρομικών τροποποιήσεων. Τα μετρητικά δεδομένα σχετίζονται και αναφέρονται άμεσα στο 

μητρώο μετρητών και έμμεσα στο μητρώο παροχών.  

Το νέο Σύστημα θα υποδέχεται στοιχεία καταμέτρησης από το κέντρο τηλεμέτρησης, από το 

IVR, από το portal, από sms, από φορητούς μετρητές κλπ. Το Σύστημα θα πρέπει να 

αναγνωρίζει την πηγή της καταμέτρησης και να χαρακτηρίζει ανάλογα την καταμέτρηση. 

Ειδικότερα, από το κέντρο τηλεμέτρησης θα λαμβάνει και θα διατηρεί αναλυτικά στοιχεία 

καταμέτρησης (καμπύλες, ενδείξεις, μηνιαία σύνολα κλπ). Δηλαδή, το Σύστημα θα διατηρεί 

στην καρτέλα κάθε μετρητή όλα τα στοιχεία καταμέτρησης με πλήρη ανάλυση.  

Το Σύστημα, σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων μετρήσεων, θα υλοποιεί τους αλγορίθμους 

εκτιμήσεων, ανάλογα με την κατηγορία των μετρήσεων, που θα οριστούν από τον ΔΕΔΔΗΕ. Τα 

πιστοποιημένα στοιχεία καταμέτρησης θα προωθούνται μέσω του Συστήματος στους 

Προμηθευτές σε αναλυτική και σε συγκεντρωτική μορφή. 

3.3.5.  Μητρώο Προμηθευτών 

Σε αυτό θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Στοιχεία Προμηθευτών (πχ. φορολογικά, τραπεζικά, επικοινωνίας, κλπ.) 

 Παρακολούθηση ιστορικότητας δραστηριότητας του κάθε Προμηθευτή 
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 Ηλεκτρικό Σύστημα στο οποίο  δραστηριοποιείται ο κάθε Προμηθευτής 

3.4.   Διαδικασίες – λειτουργίες 

3.4.1.  Διαδικασίες που αφορούν στους Χρήστες του Δικτύου 

 οι νέες συνδέσεις Καταναλωτών / Παραγωγών 

 η τροποποίηση υφιστάμενων παροχών Χρηστών  

 οι μετατοπίσεις δικτύων 

 η ένταξη σε ειδικά τιμολόγια (πχ. Κοινωνικό Τιμολόγιο) 

 η ένταξη σε ειδικές κατηγορίες Καταναλωτών (πχ. ευάλωτοι Καταναλωτές) 

 η διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων πληροφόρησης Χρηστών και η καταγραφή των 

αντίστοιχων χρόνων διαχείρισης 

 η ενημέρωση των Χρηστών για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, καθώς και για τις 

βλάβες και την πορεία αποκατάστασης αυτών 

 ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net-metering) 

3.4.2.  Διαδικασίες που αφορούν στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 Κοινοποίηση μετρητικών δεδομένων των Καταναλωτών ΜΤ, τηλεμετρούμενων και μη 

μετρητών Καταναλωτών ΧΤ, αναγκαίων δεδομένων για τον υπολογισμό Δημοτικού Φόρου 

(ΔΦ) – Δημοτικών Τελών (ΔΤ) – Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) των Καταναλωτών 

καθώς και ενημέρωση για την ένταξη Καταναλωτών σε ειδικά τιμολόγια (πχ. κοινωνικό 

τιμολόγιο) ή ειδικές κατηγορίες (πχ. ευάλωτοι Καταναλωτές) στους Προμηθευτές σε 

καθημερινή βάση. 

 Διαχείριση αιτημάτων εκπροσώπησης μέσω του portal Προμηθευτών (νέα εκπροσώπηση 

Καταναλωτή, αίτημα διακοπής ηλεκτροδότησης και ενημέρωση του αποτελέσματος του 

αιτήματος, αλλαγή στοιχείων Καταναλωτή, αλλαγή Χρήστη και χρήσης, έλεγχος Μετρητή, 

εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου λόγω χρέους, παύση εκπροσώπησης, διακοπή 

ηλεκτροδότησης μετά από παύση εκπροσώπησης).  

 Διαδικασία εκ των προτέρων εκτίμησης των ποσοστών εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων 

Δικτύου και κοινοποίηση στους Προμηθευτές σε μηνιαία βάση. 

 Διαδικασία περιοδικής εκκαθάρισης Προμηθευτών για διαφορές μεταξύ εκτιμώμενης και εκ 

των υστέρων καταλογιζόμενης βάσει καταμετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας των πελατών 

των Προμηθευτών που λαμβάνει χώρα κάθε έξι μήνες και κοινοποίηση σε αυτούς. 

 Υπολογισμός Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, χρεώσεων 

Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και Ενιαίου Τέλους Μείωσης Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) 

που αντιστοιχούν στους πελάτες που εκπροσωπούν οι εναλλακτικοί Προμηθευτές και 

κοινοποίηση σε αυτούς σε μηνιαία βάση. 



           Διεύθυνση ΧΧΧ                                                                   ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Πληροφοριακό Σύστημα 

Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου 
 

Σελ. 19 από 63 

    

 

 
 
 
 

 Υπολογισμός μηνιαίων έναντι Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Καταναλωτών που 

εκπροσωπούνται από τον Δεσπόζοντα Προμηθευτή και ετήσια εκκαθάριση. 

 Μετάπτωση Καταναλωτών στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας. 

 Κοινοποίηση στους Προμηθευτές των χρεώσεων για την εκτέλεση εργασιών στις παροχές 

Καταναλωτών που εκπροσωπούνται από αυτούς. 

3.4.3.  Διαδικασίες που αφορούν στην εκπλήρωση ρυθμιστικών υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ 

  προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 Υπολογισμός στατιστικών στοιχείων εξυπηρέτησης αιτημάτων Χρηστών ανά υπηρεσιακή 

μονάδα ΔΕΔΔΗΕ (και συγκεντρωτικά) ανάλογα με το είδος της σύνδεσης για τις εξής 

εργασίες: 

- Κατάρτιση προσφοράς σύνδεσης νέων Χρηστών 

- Μελέτη νέων συνδέσεων Χρηστών 

- Κατασκευή νέων συνδέσεων Χρηστών 

 Υπολογισμός στατιστικών στοιχείων καταγραφής χρόνων εξυπηρέτησης αναφορικά με τις 

εγγυημένες υπηρεσίες προς Καταναλωτές (βάσει της υπ΄αριθμ. 165/2014 απόφασης της 

ΡΑΕ). 

 Καταγραφή υπερβάσεων εγγυημένων υπηρεσιών προς Καταναλωτές. 

 Υπολογισμός στατιστικών στοιχείων για το πλήθος και την κατανάλωση ενέργειας 

Καταναλωτών ανά διοικητική περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ, ανά επίπεδο τάσης και ανά γεωγραφική 

ζώνη (αστική, ημιαστική και περιαστική). 

 Υπολογισμός στατιστικών στοιχείων χαρακτηριστικών της παροχής (άθροισμα 

εγκατεστημένης και συμφωνημένης ισχύος Καταναλωτών ανά διοικητική περιοχή του 

ΔΕΔΔΗΕ). 

 Υπολογισμός στατιστικών στοιχείων για το πλήθος και την κατανάλωση ενέργειας 

Καταναλωτών με ειδικά τιμολόγια (πχ. Κοινωνικό Τιμολόγιο) ή ειδικών κατηγοριών 

Καταναλωτών (πχ. ευάλωτοι Καταναλωτές). 

 Στατιστικά στοιχεία δραστηριότητας Προμηθευτών στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών (πχ. πλήθος και κατανάλωση πελατών ανά Προμηθευτή, ανά 

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ανά επίπεδο τάσης και ανά κατηγορία βιομηχανικών 

Καταναλωτών, πλήθος αποσυνδέσεων λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, στοιχεία για την 

αλλαγή Προμηθευτή ανά Προμηθευτή και ανά κατηγορία Καταναλωτών, στατιστικά στοιχεία 

συνδέσεων, αποσυνδέσεων και επανασυνδέσεων πελατών κλπ.) 

 Στατιστικά στοιχεία εισπράξεων Συμμετοχών Καταναλωτών μέσω των Συστημάτων 

Συμμετοχών Καταναλωτών ΧΤ και ΜΤ καθώς και λοιπών πωλήσεων. 
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3.4.4.  Διαδικασίες που αφορούν στον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) 

 Διαδικασία εκ των προτέρων εκτίμησης των ποσοστών εκπροσώπησης των Μετρητών Ορίων 

Δικτύου για κάθε εναλλακτικό Προμηθευτή και κοινοποίηση στον ΑΔΜΗΕ. 

 Υπολογισμός και κοινοποίηση στον ΑΔΜΗΕ της συνολικής καταλογιζόμενης σε κάθε 

εναλλακτικό Προμηθευτή ποσότητας ενέργειας που αντιστοιχεί στους πελάτες του. 

 Υπολογισμός και κοινοποίηση στον ΑΔΜΗΕ των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, χρεώσεων 

υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και Ενιαίου Τέλους Μείωσης Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) 

που αντιστοιχούν στους πελάτες. 

 Διαδικασία περιοδικής εκκαθάρισης Προμηθευτών για διαφορές μεταξύ εκτιμώμενης και εκ 

των υστέρων καταλογιζόμενης βάσει καταμετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας των πελατών 

των Προμηθευτών που λαμβάνει χώρα κάθε έξι μήνες και κοινοποίηση στον ΑΔΜΗΕ. 

3.4.5.  Εσωτερικές Διαδικασίες 

 Διαχείριση διαδρομών καταμέτρησης μη τηλεμετρούμενων μετρητών. Σχεδιασμός 

διαδρομών καταμέτρησης σύμφωνα με τον κύκλο καταμέτρησης κάθε μετρητή. 

Υπολογισμός ορίων για αποδεκτά δεδομένα «καταμέτρησης» σύμφωνα με ιστορικό 

κατανάλωσης. Επικοινωνία με handhelds μέσω GPRS για τη μεταφόρτωση σε αυτά 

πληροφοριών για τη διαδρομή, τους μετρητές, τις παροχές καθώς και αποδεκτά όρια 

καταμέτρησης του κάθε μετρητή. Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας καταμέτρησης και 

διαχείριση δελτίων αναφοράς καταμέτρησης.  

 Ροή ανάθεσης, προγραμματισμού εκτέλεσης και ημερομηνίας εκτέλεσης εργασιών (μελέτες, 

κατασκευές, συντηρήσεις, βλάβες, αιτήματα) σε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, 

ομάδες/συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και ομάδες/συνεργεία Εργολαβικών Εταιρειών και 

υπολογισμός τελικών χρόνων ολοκλήρωσης των αιτημάτων.  

 Διαχείριση αιτημάτων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ και παρακολούθηση αυτών σε όλα 

τα στάδια στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 

Τήρηση σειράς εξυπηρέτησης αιτημάτων, παρακολούθηση και έλεγχος του διαθέσιμου 

περιθωρίου για κάθε ηλεκτρικό σύστημα και τεχνολογία. Καταγραφή όλων των σταδίων από 

την αρχική αίτηση μέχρι και την ενεργοποίηση των σταθμών. Εξαγωγή σχετικών 

στατιστικών στοιχείων για πληροφόρηση των αρμόδιων αρχών (ΡΑΕ, ΥΠΕΝ). 

 Διαχείριση παραπόνων Καταναλωτών και τρίτων προς τις υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

Παρακολούθηση της διαδικασίας διακίνησης στις αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες του 

ΔΕΔΔΗΕ και καταγραφή χρόνων. 

 Διαχείριση αιτημάτων διακοπής ηλεκτροδότησης, επανασυνδέσεων και επανέλεγχων 

(Απενεργοποίησης και Επανενεργοποίησης Μετρητών Φορτίου). Επίδοση σε συνεργεία 

ΔΕΔΔΗΕ ή εργολάβων και καταγραφή των  αποτελεσμάτων.  

 Διαδικασία ελέγχου, διόρθωσης και εκτίμησης δεδομένων καταμετρήσεων 

(τηλεμετρούμενων και μη τηλεμετρούμενων μετρητών) και παραγωγή μετρητικών 
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δεδομένων για κάθε περίπτωση που αυτό απαιτείται (πχ. βλάβες, ρευματοκλοπές, έλλειψη 

ενδείξεων, κλπ.). 

 Παροχή στοιχείων στο Σύστημα Τιμολόγησης και Εκκαθάρισης των ΜΔΝ (το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται στο νέο Σύστημα). Ειδικά για τα ΜΔΝ, το νέο Σύστημα θα πρέπει να παρέχει 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ροή που περιγράφεται στο Π1.5 

του παρόντος Μέρους (ΡΟΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΦ) στο Σύστημα Τιμολόγησης και 

Εκκαθάρισης των ΜΔΝ, σύμφωνα με τις Μεθοδολογίες των Π1.5 του παρόντος Μέρους. 

 Παρακολούθηση όλων των σταδίων εξέλιξης των περιπτώσεων ρευματοκλοπών, καθώς και 

της οικονομικής τους εκκαθάρισης.  

3.4.6.  Διαδικασίες που αφορούν στους εργολάβους του ΔΕΔΔΗΕ 

 Διαχείριση αιτημάτων διακοπής ηλεκτροδότησης, επανασυνδέσεων και επανέλεγχων από 

τους Προμηθευτές (Απενεργοποίησης και Επανενεργοποίησης Μετρητών Φορτίου). Επίδοση 

σε συνεργεία ΔΕΔΔΗΕ ή εργολάβων και καταγραφή των  αποτελεσμάτων. 

3.4.7.  Διαδικασίες που αφορούν σε δημόσιους Φορείς 

 Εξαγωγή δεδομένων αιτημάτων για ένταξη στο ΚΟΤ σε εβδομαδιαία βάση για την αποστολή 

στους αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, ΓΓΠΣ). Ενημέρωση κατάστασης εξέλιξης αιτημάτων βάσει 

των απαντητικών αρχείων των αρμόδιων φορέων. 

 Αμφίδρομη επικοινωνία με τους Δήμους (portal) που αφορά στις μεταβολές  των στοιχείων 

υπολογισμού των Δημοτικών Τελών – Δημοτικού Φόρου – ΤΑΠ. Ενημέρωση της βάσης 

δεδομένων του νέου Συστήματος μετά από σχετικούς ελέγχους των μεταβολών που 

προκύπτουν από τους Δήμους. 

 Αμφίδρομη επικοινωνία με Φορείς (portal) που αφορούν σε παροχές Χρηστών του Δικτύου, 

όπως πχ. Πολεοδομίες, Μητρώο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Άδειες 

εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών Επιχειρήσεων κλπ. 

3.5.   Διαδικτυακή πύλη (portal) [Χρηστών Δικτύου και λοιπών Ενδιαφερομένων] 

Οι Καταναλωτές θα μπορούν να εκτελούν από τη διαδικτυακή πύλη (portal) του νέου 

Συστήματος όλες τις λειτουργίες/συναλλαγές που τώρα επιτελούνται με φυσική παρουσία σε 

πρακτορείο του ΔΕΔΔΗΕ, στο τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ και στην ιστοσελίδα του 

ΔΕΔΔΗΕ.  

Στην Κεντρική Σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης θα υπάρχει ειδικός σύνδεσμος που θα προτρέπει 

τον Καταναλωτή να εισάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης. Με την πιστοποίηση της 

ταυτότητας του χρήστη θα επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στο σύνολο των επιμέρους 

υπηρεσιών (single sign-on) χωρίς να απαιτείται η πιστοποίηση του χρήστη για κάθε εφαρμογή 

χωριστά.  
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Η διαδικτυακή πύλη (portal) θα είναι προσβάσιμη στους Καταναλωτές μέσα από διαφορετικές 

πλατφόρμες, όπως από υπολογιστή, tablet και όλες τις κινητές πλατφόρμες (π.χ. tablet 

devices, iOS και Android smart phones κλπ.).  

Η κεντρική σελίδα καθώς και οι υποστηρικτικές εφαρμογές θα παρέχουν γραφικές διεπαφές 

στα Ελληνικά (ελληνικοποίηση του Συστήματος). 

Οι Καταναλωτές - εγγεγραμμένοι χρήστες της διαδικτυακής πύλης ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά θα μπορούν:  

 να υποβάλλουν αιτήματα για νέες συνδέσεις Καταναλωτών / Παραγωγών 

 να υποβάλλουν αιτήματα για τροποποίηση υφιστάμενων παροχών Χρηστών  

 να υποβάλλουν αιτήματα για μετατοπίσεις δικτύων 

 να ενημερώνονται για το κόστος των εργασιών που αιτούνται 

 να υποβάλλουν αιτήματα για ένταξη σε ειδικά τιμολόγια (πχ. Κοινωνικό Τιμολόγιο) 

 να υποβάλλουν αιτήματα για ένταξη σε ειδικές κατηγορίες Καταναλωτών (πχ. ευάλωτοι 

Καταναλωτές)  

 να υποβάλλουν παράπονα και αιτήματα πληροφόρησης  

 να ενημερώνονται για την πορεία των υποβληθέντων αιτημάτων τους 

 να ενημερώνονται για την πορεία των πληρωμών που έχουν καταβάλει και να οδηγούνται σε 

φόρμα πληρωμής τραπεζικού συστήματος 

 να ενημερώνονται για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος και για τον χρόνο 

αποκατάστασης μη προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος 

 να καταχωρίζουν ενδείξεις καταμέτρησης 

 να καταχωρίζουν κάθε είδους βλάβες που αφορούν την ηλεκτροδότησή τους  

 να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που τους αφορούν καθώς και σε μετρητικά δεδομένα 

των τελευταίων πέντε (5) ετών. 

Επιπλέον, θα παρέχεται άμεση πρόσβαση σε άλλες υποστηρικτικές εφαρμογές για 

προσωποποιημένη πληροφόρηση, όπως «Νέα», «Ανακοινώσεις» αλλά και σε εκκρεμότητες και 

ειδοποιήσεις του χειριστή, ημερολόγιο υποχρεώσεων κλπ. Μέρος αυτού του περιεχομένου θα 

προσαρμόζεται ανάλογα με τις επιλογές χρήστη. 

Οι Καταναλωτές - εγγεγραμμένοι χρήστες της διαδικτυακής πύλης θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις 

- ενημερώσεις σε σημαντικά ορόσημα (milestones) για θέματα που τους αφορούν όπως πχ. 

την πορεία εξέλιξης των αιτημάτων τους, την πορεία των πληρωμών που έχουν καταβάλει, 

κλπ.: 

 μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 μέσω μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (sms) 
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 μέσω παροχής RSS feeds ή αντίστοιχης τεχνολογίας 

Η ενημέρωση μέσω της ανωτέρω πολυκαναλικής προσέγγισης θα πρέπει να είναι δυνατή και 

για μη εγγεγραμμένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης εάν είναι γνωστά τα στοιχεία 

επικοινωνίας των Καταναλωτών. 

Μέσω του portal, οι Δημοτικές Αρχές θα αποστέλλουν τις μεταβολές των δεδομένων – 

στοιχείων που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ και τα οποία θα παρέχονται στους Προμηθευτές για τον 

υπολογισμό των Δημοτικών Τελών και Φόρων και των Τελών Ακίνητης Περιουσίας, όπως 

περιγράφονται παραπάνω στην υποενότητα 3.4.7.  

Το ίδιο portal θα εξυπηρετεί και την επικοινωνία με τους Προμηθευτές, όπως περιγράφεται 

στην υποενότητα 3.4.2. 

3.6.   Διαλειτουργικότητα 

3.6.1.  Η διαλειτουργικότητα αποτελεί μια κρίσιμη αλλά και σύνθετη συνιστώσα για την 

επιτυχή υλοποίηση και αξιοποίηση του Έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει αφενός 

τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών (υποσυστημάτων) που 

θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος Έργου και αφετέρου τη συμβατότητα της λύσης 

που προτείνει με το περιβάλλον διαλειτουργικότητας των υφιστάμενων συστημάτων της 

Αναθέτουσας Αρχής, αλλά και συστημάτων τρίτων φορέων. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί 

πρέπει να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με απλό και 

αποδοτικό τρόπο με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα που ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ή θα αναπτύξει. Το 

νέο Σύστημα θα πρέπει να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα Πληροφοριακά συστήματα του 

ΔΕΔΔΗΕ και με τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να προδιαγράψει στην 

προσφορά του τον τρόπο και τις τεχνολογίες με τις οποίες υλοποιεί την διαλειτουργικότητα.  

3.6.2.  Τεχνολογικά, η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του πληροφοριακού 

συστήματος για μεταφορά και χρήση της πληροφορίας –που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και 

διακινεί- με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά: 

 Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης 

της πληροφορίας/δεδομένων και της μετα-πληροφορίας / δεδομένων) 

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των πληροφοριών 

(τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με την 

μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο) 

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις πληροφορίες και 

στα δεδομένα (ασφάλεια/ έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται 

για την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας) 
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 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών 

και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες που χρησιμοποιούνται 

για την αναζήτηση πληροφοριών στα πλαίσια των διαλειτουργικών υπηρεσιών) 

3.6.3.  Σημειώνεται ότι στο Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας του Έργου θα προσδιοριστεί 

το σύνολο των Φορέων με τους οποίους θα πρέπει να ανταλλάσσεται πληροφορία και 

υπηρεσίες και τον τρόπο ανταλλαγής της πληροφορίας αυτής, καθώς επίσης και το σύνολο των 

πληροφοριακών συστημάτων / υπηρεσιών με τα οποία θα διαλειτουργήσει. Θα εντοπιστούν και 

θα καταγραφούν πλήρως οι διασυνδέσεις του νέου Συστήματος με τις εφαρμογές των 

υφιστάμενων και των υπό ανάπτυξη ή τροποποίηση πληροφοριακών συστημάτων και θα 

καθοριστεί το είδος της πληροφορίας ή των υπηρεσιών που θα αντλούνται ή θα παρέχονται σε 

καθένα από αυτά.  

Στη συνέχεια περιγράφονται ενδεικτικά τα συστήματα με τα οποία προβλέπεται ότι το Σύστημα 

θα κληθεί να διαλειτουργήσει. 

3.6.4.  Οριζόντια διαλειτουργικότητα 

Η οριζόντια διάσταση σχετίζεται με τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των βασικών επιχειρησιακών 

λειτουργιών (υποσυστημάτων) που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου.  

3.6.5.  Κάθετη διαλειτουργικότητα 

Αφορά στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υποσυστημάτων που αποτελούν αντικείμενο του 

παρόντος έργου με τα υφιστάμενα/υπό ανάπτυξη συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ. 

 Διασύνδεση με το ERP της Επιχείρησης (SAP FI, CO, MM, HCM, SD, PS, PM, HR ) όπως 

απαιτείται για την αυτοματοποίηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών.  

 Διασύνδεση με GIS (Small World) μέσω Oracle spatial. 

 Διασύνδεση με τα συστήματα τηλεμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ για την παραλαβή από αυτά των 

πιστοποιημένων ημερήσιων δεδομένων τηλεμέτρησης (μια εγγραφή ανά μετρητή ανά 15 

λεπτά της ώρας) και των μηνιαίων ενδείξεων. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να διατηρούνται 

ιστορικά στο νέο Σύστημα. 

 Διασύνδεση για αμφίδρομη επικοινωνία με λογισμικό διαχείρισης έξυπνων μετρητών σχετικά 

με την εκτέλεση εντολών στον έξυπνο μετρητή.   

 Διασύνδεση με φορητές μονάδες καταμέτρησης (που θα παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ) για μη ωριαίους 

μετρητές μέσω GPRS. 

 Διασύνδεση με το υφιστάμενο Σύστημα Υποδοχής Ενδείξεων Πελατών - Interactive Voice 

Recognition (IVR) για καταχώρηση από πελάτες μετρητικών δεδομένων μέσω τηλεφώνου.  

 Διασύνδεση με το Σύστημα Τιμολόγησης και Εκκαθάρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας των 

Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεμένων Νήσων (ΜΔΝ) 
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3.6.6.  Εξωτερική διαλειτουργικότητα 

Αφορά στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των υποσυστημάτων που αποτελούν αντικείμενο του 

παρόντος έργου με συστήματα που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν σε τρίτους 

φορείς μέσω web services.  

Επίσης, θα πρέπει να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συστημάτων τρίτων 

Φορέων (πχ. Προμηθευτές) μέσω αρχείων μορφής πχ. xml, κλπ. 
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Άρθρο 4: Τεχνικές προδιαγραφές του Έργου 

4.1.  Μέρη του Εξοπλισμού 

Ο Εξοπλισμός θα αποτελείται από τα εξής μέρη τα οποία είναι ευθύνη του Αναδόχου να 

προμηθεύσει/παρέχει: 

4.1.1.   Κύριο Μηχανογραφικό Κέντρο 

Το Κύριο Μηχανογραφικό Κέντρο θα περιλαμβάνει: 

 Κεντρικούς Εξυπηρετητές (Servers) 

 Την απαραίτητη σύνδεση με το περιβάλλον SAN (Storage Area Network) που διαθέτει ο 

ΔΕΔΔΗΕ 

 Το λογισμικό συστήματος που θα εγκατασταθεί στον κεντρικό εξοπλισμό και ειδικότερα 

(ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά):  

- Το λειτουργικό σύστημα. 

- Το λογισμικό υποστήριξης τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα του πρωτοκόλλου TCP/IP. 

Ο παρεχόμενος εγκατεστημένος κεντρικός εξοπλισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει Σύστημα 

Εξυπηρετητών (Servers), τουλάχιστον τριών επιπέδων Database – Applications – Web που θα 

καλύψει τις ανάγκες των υποσυστημάτων λογισμικού. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τον κάθε 

Server περιλαμβάνονται στην υποενότητα 6.4. Σε κάθε περίπτωση,  το επίπεδο 

χρησιμοποίησης (utilization) των επεξεργαστών και της μνήμης των προσφερόμενων Servers, 

κατά την Παραγωγική Διαδικασία (Φάση E) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 

60% (σε χρονικές περιόδους μετρήσεων διάρκειας λιγότερο των 10 δευτερολέπτων) για 

αριθμό 1.500 χρηστών. Αυτό θα θεωρείται και το τελικό configuration.  Μετά το παραπάνω 

τελικό configuration, στον κάθε Server θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης 

τουλάχιστον 100% σε μνήμη και 50% σε αριθμό CPUs, απαιτώντας μόνο τις CPUs/μνήμη για 

την αναβάθμιση. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει χωρίς πρόσθετο 

κόστος επιπλέον servers. Αυτή πρέπει να είναι και η τελική σύνθεση προκειμένου να γίνει η 

παραλαβή με την ολοκλήρωση της Φάσης E.  

Οι εξυπηρετητές θα πρέπει να καλύψουν τα περιβάλλοντα Παραγωγής, Ανάπτυξης και 

Δοκιμών. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγραφούν λεπτομερώς τόσο το περιβάλλον 

Ανάπτυξης όσο και το περιβάλλον Δοκιμών / Εκπαίδευσης. 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει λεπτομερή περιγραφή της προτεινόμενης 

αρχιτεκτονικής του κεντρικού εξοπλισμού. Το σύστημα εξυπηρετητών θα πρέπει να υλοποιεί τα 

χαρακτηριστικά της απαιτούμενης διαθεσιμότητας, με δυνατότητες ανοχής σφαλμάτων (no 

Single Point of Failure). 
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Οι εξυπηρετητές πρέπει να είναι σύγχρονης αρχιτεκτονικής με επεξεργαστές αρχιτεκτονικής 

64-bit. 

Το λειτουργικό σύστημα των κεντρικών εξυπηρετητών πρέπει να είναι Linux. 

Για τους εξυπηρετητές του περιβάλλοντος Παραγωγικής Λειτουργίας θα πρέπει να υπάρχει 

υλοποίηση τεχνικών clustering ή/και load-balancing/failover σε όλα τα επίπεδα. 

Όλοι οι εξυπηρετητές θα πρέπει να προσφερθούν από τον Ανάδοχο.  

Ακόμη, θα προσφερθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και λογισμικό ώστε να συνδεθεί το όλο 

περιβάλλον σε τοπολογία SAN  με διπλά paths  μέσω οπτικών ινών (π.χ. οπτικές ίνες). 

Πρέπει να προσφερθεί γραφικό εργαλείο διαχείρισης, monitoring και βελτιστοποίησης του όλου 

περιβάλλοντος (system management) με τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Θα πρέπει από ένα 

σημείο διαχείρισης να γίνεται κεντρικό monitoring όλων των πόρων των συστημάτων που 

περιλαμβάνει (χωρίς να περιορίζεται σε αυτά) επεξεργαστές, adapters, kernel, προγράμματα 

και file system. 

Σε περίπτωση που η λύση περιλαμβάνει εικονικές μηχανές, θα πρέπει να προσφερθεί το 

αντίστοιχο εργαλείο διαχείρισης εικονικών μηχανών. 

Λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια του έργου (π.χ. εργαλεία μετατροπής 

δεδομένων ή/και προγραμμάτων) δεν πρέπει να προσφερθεί για μόνιμη χρήση αλλά μόνο τα 

δικαιώματα χρήσης τους για όσο χρόνο διαρκεί το έργο. 

Θα πρέπει να προσφερθεί οποιοδήποτε άλλο  προϊόν λογισμικού κρίνεται απαραίτητο  (με τις 

απαιτούμενες άδειες χρήσης) τόσο για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου όσο και για την 

παραγωγική λειτουργία. 

Θα πρέπει να προσφερθεί οποιοδήποτε επιπρόσθετο λογισμικό ή υλικό (π.χ. drivers, 

middleware, καλώδια σύνδεσης κ.ο.κ) που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία της 

προσφερόμενης υποδομής. 

Επίσης, θα προσφερθεί ο κατάλληλος αριθμός επιδαπέδιου τύπου System Racks (600 x 1200) 

για την εγκατάσταση όλου  του προσφερόμενου εξοπλισμού. Για κάθε προσφερόμενο rack θα 

πρέπει να προσφερθούν δύο “Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19,  

IEC309 Cord”. Τα PDUs  (rack power distribution units) θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα δικτύου 

Ethernet και κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας με το σύστημα BMS, που έχει εγκατασταθεί 

στο datacenter του ΔΕΔΔΗΕ,  μέσω του πρωτοκόλλου TCP/IP και του πρωτοκόλλου SNMP. 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται ο προσφερόμενος αριθμός των racks, ο 

κατασκευαστής και το μοντέλο.  
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Θα πρέπει να προσφερθεί ότι επιπλέον εξοπλισμός ή λογισμικό απαιτείται για τις παραπάνω 

συνδέσεις (π.χ. καλώδια, οπτικές ίνες κλπ). 

4.1.2.   Εφεδρικό Μηχανογραφικό Κέντρο 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει και να εγκαταστήσει (στη Φάση Ε) στο 

Εφεδρικό Μηχανογραφικό Κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ ακριβώς τον ίδιο εξοπλισμό και λειτουργικό 

σύστημα  που αναφέρεται στην υποενότητα 4.1.1 παραπάνω. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση 

καταστροφής του Κύριου Μηχανογραφικού Κέντρου, το Εφεδρικό Μηχανογραφικό Κέντρο θα 

πρέπει να εξυπηρετεί κατά 100% τους on-line χρήστες καθώς και το 100% τυχόν batch 

διαδικασιών.  Επίσης σημειώνεται ότι και στα δύο μηχανογραφικά κέντρα (κύριο και εφεδρικό) 

τα συστήματα αποθήκευσης θα προσφερθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ με δυνατότητα μηχανισμού 

Disaster Recovery ώστε να υλοποιείται σύγχρονο copy (σε επίπεδο block) από τους δίσκους 

του κύριου στους δίσκους του εφεδρικού κέντρου. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα διαθέσει στον Ανάδοχο την γραμμή επικοινωνίας που αυτός θα υποδείξει κατά 

την υλοποίηση του έργου, προκειμένου να υλοποιηθεί ο μηχανισμός disaster recovery. Ο 

Προμηθευτής θα πρέπει να προσδιορίσει  στην προσφορά του το εκτιμώμενο bandwidth. 

Το Εφεδρικό Μηχανογραφικό Κέντρο θα περιλαμβάνει: 

 Κεντρικούς Εξυπηρετητές (Servers) 

 Την απαραίτητη σύνδεση με το περιβάλλον SAN (Storage Area Network) που διαθέτει ο 

ΔΕΔΔΗΕ 

 Το λογισμικό συστήματος που θα εγκατασταθεί στον κεντρικό εξοπλισμό και ειδικότερα 

(ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά):  

- Το λειτουργικό σύστημα. 

- Το λογισμικό υποστήριξης τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα του πρωτοκόλλου TCP/IP. 

4.1.3.   Λογισμικό πακέτο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Το Λογισμικό πακέτο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος θα περιλαμβάνει όλα 

τα απαραίτητα υποσυστήματα (modules) για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Η λύση που θα προσφερθεί πρέπει να καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ, 

όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 και να εναρμονίζονται με τις τεχνικές προδιαγραφές. Θα 

πρέπει να βασίζεται σε όσο το δυνατόν έτοιμα (παραμετροποιήσιμα) λογισμικά προϊόντα και να 

αποφεύγονται οι custom εφαρμογές. 

Το προσφερόμενο  λογισμικό πακέτο μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα λογισμικά 

προϊόντα (modules). 
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Η λειτουργικότητα που θα προσφερθεί πρέπει να είναι πλήρως ελληνοποιημένη και σύμφωνη 

με την Ελληνική νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

Θα πρέπει να προσφερθούν οι απαιτούμενες άδειες χρήσης που θα επιτρέπουν σε 1.000 

χρήστες να χρησιμοποιούν το σύνολο της λειτουργικότητας (όλοι οι χρήστες ταυτόχρονα  

μπορούν να εκτελέσουν το σύνολο των λειτουργιών).  

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των χιλίων (1.000) τελικών χρηστών, οι εκατό (100) είναι 

υφιστάμενοι χρήστες του ERP. Οι διαθέσιμες άδειες του ERP περιγράφονται στην υποενότητα 

2.3.2. 

Οι τρέχοντες επιχειρηματικοί όγκοι του ΔΕΔΔΗΕ  που αναμένεται να υποστηρίζει το Σύστημα 

ανέρχονται σε: 

 Αριθμός παροχών 7.500.000 

 Αριθμός πελατών  5.200.000 

Προαιρετικά μπορεί να προσφερθεί και πρόσθετη λειτουργικότητα η οποία, κατά την κρίση των 

ενδιαφερομένων, είναι ενδιαφέρουσα για τον ΔΕΔΔΗΕ. Οι προαιρετικές συνιστώσες των 

προσφορών πρέπει να περιληφθούν σε χωριστό Πίνακα Προαιρετικών συνιστωσών και όχι στον 

κύριο Πίνακα Υλικών – Υπηρεσιών και Τιμών. 

Το κόστος των προαιρετικών συνιστωσών δεν θα ληφθεί υπόψη για την οικονομική 

αξιολόγηση. Είναι στη κρίση του ΔΕΔΔΗΕ να αξιολογήσει, να διαπραγματευθεί και να 

αποκτήσει όσες από τις προαιρετικές συνιστώσες επιθυμεί. 

Θα πρέπει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού,  να προσκομιστεί βεβαίωση του κατασκευαστή 

του προσφερόμενου λογισμικού πακέτου (ή των λογισμικών πακέτων) που να βεβαιώνει τη 

συνεργασία του με την προσφερόμενη Βάση και με το προσφερόμενο Λειτουργικό Σύστημα. 

4.1.4.   Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΣΔΒΔ) 

Πρέπει να προσφερθεί Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΣΔΒΔ) τελευταίας 

έκδοσης με τις απαιτούμενες άδειες ώστε να εργάζονται στο προσφερόμενο σύστημα 

ταυτόχρονα χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) τελικοί χρήστες (προβλεπόμενος τελικός αριθμός 

τελικών χρηστών Συστήματος). Θα πρέπει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού,  να 

προσκομιστεί βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου λογισμικού πακέτου (ή των 

λογισμικών πακέτων) που να βεβαιώνει τη συνεργασία του με την προσφερόμενη Βάση και με 

το προσφερόμενο Λειτουργικό Σύστημα για τα επόμενα πέντε έτη. 

Πρέπει να προσφερθούν όλα τα εργαλεία διαχείρισης της βάσης καθώς τα διαθέσιμα εργαλεία 

για την διαχείριση backup και recovery. 
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4.2.  Αρχιτεκτονική Συστήματος 

4.2.1.  Περιγραφή αρχιτεκτονικής Συστήματος  

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτήσεις  του κεντρικού εξοπλισμού και 

η σύνθεσή του (configuration), προκειμένου να γίνουν οι προσωρινές παραλαβές.  Σε κάθε 

όμως περίπτωση θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση (αν απαιτηθεί) στη Φάση Ε, ώστε να 

ικανοποιούνται τόσο οι επιδόσεις της παραγράφου 4.4 όσο και οι επιπλέον απαιτήσεις που 

αναφέρονται παρακάτω προκειμένου να γίνει η οριστική παραλαβή. Το σύστημα θα πρέπει, 

κατά προτίμηση, να είναι αρχιτεκτονικής τουλάχιστον τριών επιπέδων (3-tier). Μία ενδεικτική 

απεικόνιση της αρχιτεκτονικής των κεντρικών συστημάτων φαίνεται στο σχήμα 1. 

 

Σχήμα 1: Ενδεικτική απεικόνιση της αρχιτεκτονικής των κεντρικών συστημάτων.  

 

Το επίπεδο SAN παρέχεται από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

Στους σταθμούς εξυπηρέτησης δεδομένων θα αποθηκεύονται τα δεδομένα ώστε να είναι 

προσιτά στο σύνολο των χρηστών (database layer) και στους σταθμούς εξυπηρέτησης 

εφαρμογών θα φιλοξενείται η εφαρμογή (application layer). 

Το Λειτουργικό Σύστημα των Servers θα είναι LINUX. 
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Θα περιλαμβάνεται επίσης Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΣΔΒΔ), 

τελευταίας έκδοσης συμβατής με το λειτουργικό σύστημα και με το προσφερόμενο λογισμικό 

πακέτο. 

Το Σύστημα θα πρέπει να αναλαμβάνει την κατανομή του φόρτου (load balancing) μεταξύ των 

σταθμών εξυπηρέτησης των εφαρμογών καθώς και τη δρομολόγηση των αιτήσεων των 

χρηστών σε διαθέσιμους σταθμούς εξυπηρέτησης (σε περίπτωση αστοχίας). 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφερθούν οι δυνατότητες του προσφερόμενου 

Συστήματος να λειτουργεί σε περιβάλλον intranet, και internet ready (web enabled). Να 

περιγραφεί η αρχιτεκτονική των εφαρμογών. 

Ανάλογα με την προτεινόμενη αρχιτεκτονική, πρέπει να προσφερθεί ο απαραίτητος αριθμός 

εξυπηρετητών (Application Server, Database Server, Web Server, άλλου είδους Server κλπ.) 

που θα είναι εγκατεστημένοι στο μηχανογραφικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ και θα αποτελούν το 

περιβάλλον της Παραγωγικής Λειτουργίας.  

Επίσης, πρέπει να προσφερθεί ο απαραίτητος αριθμός εξυπηρετητών (Servers), παρόμοιος σε 

configuration με το περιβάλλον Παραγωγικής Λειτουργίας, τόσο για το Περιβάλλον Ανάπτυξης 

όσο και για το περιβάλλον Δοκιμών και Εκπαίδευσης. Για τα δύο αυτά περιβάλλοντα δεν 

απαιτούνται μηχανισμοί clustering, load-balancing και failover. 

Στους Servers αυτούς θα τρέχει το περιβάλλον παραγωγής. Κάθε επίπεδο θα αποτελείται από 2 

κατ’ ελάχιστον εξυπηρετητές. Οι εξυπηρετητές αυτοί μπορεί να είναι είτε φυσικά μηχανήματα 

είτε εικονικές μηχανές. Στην περίπτωση που είναι εικονικές μηχανές, θα πρέπει υποχρεωτικά 

να φιλοξενούνται σε διαφορετικές φυσικές μηχανές για λόγους διαθεσιμότητας. 

Επίπεδο Εξυπηρετητών Βάσεων Δεδομένων (Database Servers) 

Αποτελείται από δύο κεντρικούς Database Servers. Για λόγους διαθεσιμότητας, επιβάλλεται να 

υλοποιηθεί clustering με αυτόματη μετάπτωση δεδομένων και εφαρμογών. Οι Servers αυτοί θα 

είναι προσβάσιμοι από τους χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ μέσω των Application Servers του επόμενου 

επιπέδου για τη λειτουργία των εφαρμογών του προσφερόμενου Συστήματος. 

Η προσφερόμενη έκδοση του λειτουργικού συστήματος, καθώς και το προτεινόμενο λογισμικό 

πακέτο θα πρέπει να είναι συμβατά με το προσφερόμενο Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης 

Βάσεων Δεδομένων (ΣΣΔΒΔ).  Θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση των 

κατασκευαστών. 

Επίπεδο Εξυπηρετητών Εφαρμογών (Application Servers) 
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Αποτελείται από δύο (2) κατ’ ελάχιστον κεντρικούς Application Servers για την εξυπηρέτηση 

των εφαρμογών, οι οποίοι θα ανταλλάσσουν δεδομένα με τους Database Servers και θα 

υλοποιούν την «επιχειρησιακή λογική» των εφαρμογών (Business Logic). 

Για λόγους διαθεσιμότητας, θα χρησιμοποιηθεί μηχανισμός load balancing & failover. Ο 

μηχανισμός αυτός διασφαλίζει: 

 Ομοιόμορφη κατανομή φορτίου και session persistency για την καλύτερη εκμετάλλευση των 

πόρων του συστήματος 

 Ανοχή σε βλάβη οποιουδήποτε από τους servers 

 Redundancy στο επίπεδο του ίδιου του load balancing μηχανισμού 

Επίπεδο Εξυπηρετητών Διαδικτύου (Web Servers) 

Αποτελείται από δύο (2) κατ’ ελάχιστον Web Servers. Το επίπεδο αυτό αποτελεί το σημείο 

πρόσβασης των Απλών Χρηστών (Viewers), οι οποίοι μέσω αυτού θα προσπελαύνουν την 

εφαρμογή. 

Για λόγους καλύτερης κατανομής του εισερχομένου φόρτου εργασίας  προς τους Web servers, 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο (2) load balancer appliances, τα οποία θα αναλάβουν την 

κατανομή των χρηστών με βάση το φορτίο κάθε server τη δεδομένη χρονική στιγμή.  

Σημείωση: Οι δύο (2) Εξυπηρετητές Διαδικτύου μπορούν να συμπίπτουν με τους 2 

Εξυπηρετητές Εφαρμογών, εφόσον το επιτρέπει η προσφερόμενη αρχιτεκτονική και 

πληρούνται οι απαιτήσεις επιδόσεων του συστήματος. 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του 

Συστήματος καθώς και η διαγραμματική απεικόνιση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής. Θα 

πρέπει να περιγραφεί και ότι λογισμικό απαιτείται να εγκατασταθεί τόσο στους σταθμούς 

εξυπηρέτησης (Data Servers και Application Servers) όσο και στους σταθμούς εργασίας των 

τελικών χρηστών. Πρέπει να είναι δυνατή η λειτουργία (έστω με περιορισμένες δυνατότητες) 

με τη χρήση και μόνο ενός απλού browser. Στην αρχιτεκτονική πρέπει να φαίνονται ακριβώς 

(κατά τη διάρκεια της τελικής παραγωγικής λειτουργίας) ο προτεινόμενος εξοπλισμός, η 

διάταξη και configuration του κεντρικού εξοπλισμού, ότι συνιστώσες λογισμικού βρίσκονται 

εγκατεστημένες σε κάθε μέρος του εξοπλισμού (κεντρικού και περιφερειακού), η αρχιτεκτονική 

της εφαρμογής. Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει και την XML επικοινωνία με άλλα 

συστήματα. 

4.2.2.  Όρια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής 
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Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγραφούν τα όρια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής 

(μέγιστο πλήθος χρηστών και εάν η προτεινόμενη η λύση μπορεί να τον υποστηρίξει τηρώντας 

τις συμβατικές επιδόσεις χωρίς επιπλέον αναβάθμιση, διαθέσιμες δυνατότητες αναβάθμισης, 

κλπ.). 

4.2.3.  Διαθεσιμότητα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής 

Η αρχιτεκτονική της λύσης πρέπει να εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος (24x7) χωρίς 

προγραμματιστική παρέμβαση. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά 

πως θα επιτυγχάνεται. 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή του τελικού περιβάλλοντος 

της παραγωγικής λειτουργίας (καθημερινή παραγωγική διαδικασία, διαδικασία backup/restore, 

διαδικασία ανάκτησης από καταστροφικό γεγονός, απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό για την 

παραγωγική λειτουργία, διαχείριση και υποστήριξη). 

4.2.4. Άλλα περιβάλλοντα 

Πέραν από το περιβάλλον της Παραγωγικής Λειτουργίας, στην τελική φάση του έργου θα 

πρέπει να υπάρχουν σε λειτουργία και τα εξής ανεξάρτητα περιβάλλοντα: 

 το περιβάλλον Ανάπτυξης και 

 το περιβάλλον Δοκιμών και Εκπαίδευσης  

Τα περιβάλλοντα αυτά όσον αφορά στο λογισμικό θα είναι ανεξάρτητα από το σύστημα 

παραγωγής, αλλά θα είναι πανομοιότυπα με αυτό.  

Σημειώνεται ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητο να γίνεται cloning του 

περιβάλλοντος Παραγωγής στο περιβάλλον Δοκιμών και Εκπαίδευσης στον ελάχιστο δυνατό 

χρόνο. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγραφεί η διαδικασία cloning και τα σχετικά 

εργαλεία. 

4.2.5.  Διασυνδέσεις με άλλα συστήματα 

Το νέο Σύστημα πρέπει να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με 

απλό και αποδοτικό τρόπο με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα που ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ή θα 

αναπτύσσει. Το νέο Σύστημα θα πρέπει να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα Πληροφοριακά 

Συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ ή με τρίτους.  
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4.3.  Τηλεπικοινωνίες Συστήματος 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγραφούν οι τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις και φορτία 

σε kbps ανά συναλλαγή (εισαγωγή στοιχείων, άντληση πληροφοριών, εκτυπώσεις κλπ) ανά 

χρήστη και σταθμό εξυπηρέτησης για χίλιους πεντακόσιους (1.500) τελικούς χρήστες που 

απαιτούνται για την επικοινωνία των απομακρυσμένων σταθμών με τα κεντρικά συστήματα, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι θα αναπτυχθούν σε 200 γραφεία των 1 έως 30 χρηστών και σε 1 call 

center δυναμικότητας έως 200 χρηστών. Η δημιουργία του δικτύου είναι κάτω από την ευθύνη 

του ΔΕΔΔΗΕ και δεν περιλαμβάνεται στο παρόν έργο. 

Όλες οι συνιστώσες του εξοπλισμού θα διαθέτουν διευθύνσεις IP με τις οποίες και θα 

ανταλλάσσουν δεδομένα. Οι ανταλλαγές πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν ώστε 

να λειτουργεί χωρίς συμφόρηση το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Στην τεχνική προσφορά θα 

πρέπει να περιγραφούν οι ανταλλαγές (δεδομένων και άλλων πληροφοριών) μεταξύ σταθμών 

εργασίας, εξυπηρετητών δεδομένων και εξυπηρετητών εφαρμογών. 

Οι σταθμοί εργασίας θα είναι οργανωμένοι σε ένα τοπικό δίκτυο Ethernet - UTP. 

4.4.  Επιδόσεις Συστήματος 

4.4.1.  Απόκριση Συστήματος  

Κατά την ολοκλήρωση του Έργου ο χρόνος απόκρισης των απομακρυσμένων τελικών χρηστών 

για τις on-line διαδικασίες δεν πρέπει να ξεπερνάει τα τρία (3) δευτερόλεπτα για μια (1) 

συναλλαγή καταχώρησης δεδομένων για το 95% των συναλλαγών, και τα τριάντα (30) 

δευτερόλεπτα ως μέσο χρόνο επεξεργασίας συναλλαγών ερωτημάτων στη βάση. Είναι 

υποχρέωση του Αναδόχου να καθορίσει τις απαιτήσεις τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων με τους 

σταθμούς εργασίας προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτούμενες επιδόσεις.  

Αναμένεται πως η συνολική λύση που αποτελείται από την εφαρμογή, το υλικό, το τοπικό 

δίκτυο, το δίκτυο ευρείας περιοχής, το δημόσιο δίκτυο (π.χ. Internet) και τις συσκευές των 

τελικών χρηστών θα διαμορφωθεί ώστε να πληροί αυτές τις απαιτήσεις αναφορικά με το χρόνο 

απόκρισης.  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του μέσα και ευθύνη να εξασφαλίσει στον ΔΕΔΔΗΕ τις 

παραπάνω επιδόσεις. 

4.4.2.  Διαθεσιμότητα Συστήματος  

Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την ελάχιστη αποδεκτή διαθεσιμότητα του εξοπλισμού που 

θα προσφέρει και θα θέσει σε λειτουργία. Η διαθεσιμότητα υπολογίζεται για ένα ημερολογιακό 

έτος (από 01.01 μέχρι 31.12) και ανά τμήμα εξοπλισμού από τον τύπο:  
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όπου: 

Xa = αναμενόμενος χρόνος λειτουργίας 

Xb = χρόνος εκτός λειτουργίας  

Η απαιτούμενη διαθεσιμότητα είναι 99,99% για τον χρόνο λειτουργίας εξοπλισμού και 

λογισμικού.  

Ο χρόνος εκτός λειτουργίας υπολογίζεται από την ώρα αναγγελίας της βλάβης μέχρι την ώρα 

αποκατάστασής της. Δεν υπολογίζεται ο χρόνος εκτός λειτουργίας, που οφείλεται στο 

Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.  

Αντίθετα, συνυπολογίζεται ο χρόνος λειτουργίας των συστημάτων, των οποίων μετριέται η 

διαθεσιμότητα και είναι μέρη αυτού του έργου, που οφείλεται όμως σε ελλείψεις ή προβλήματα 

άλλων υποχρεώσεων του Αναδόχου (π.χ. υποδομή, λοιπός λειτουργικός εξοπλισμός, 

λογισμικό). 

4.5.  Δυνατότητα εξέλιξης του Συστήματος 

Ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να έχει την δυνατότητα να μπορεί να: 

 προσθέτει λειτουργίες στο Σύστημα, 

 τροποποιεί τις λειτουργίες του συστήματος, 

 επεμβαίνει στην αρχική μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, εξατομίκευση και 

παραμετροποίηση. 

 εγκαθιστά τις νέες εκδόσεις του λογισμικού μεταφέροντας και τις παραπάνω εργασίες από 

την προηγούμενη έκδοση του Συστήματος χωρίς επανάληψη των παραμετροποιήσεων, 

εξατομικεύσεων και έργου ανάπτυξης. 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 

είναι δυνατόν να επιτευχθούν τα πιο πάνω.  

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω θα πρέπει να προσφερθούν: 

 Ο πηγαίος κώδικας (source code) για τις περιπτώσεις εξατομικευμένης (custom) ανάπτυξης. 

 Εργαλεία και μέθοδοι μετάπτωσης από μια έκδοση στην επόμενη. 

 Αν ο πηγαίος κώδικας δεν είναι διαθέσιμος, πρέπει να αποδεικνύεται ότι το λογισμικό είναι 

έτσι δομημένο ώστε να μπορούν να προστεθούν ή αντικατασταθούν modules από τον 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 Σε κάθε περίπτωση όλη η απαραίτητη τεκμηρίωση. 
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4.6.   Λειτουργικότητα του Συστήματος 

Το νέο Σύστημα θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του ΔΕΔΔΗΕ 

όπως περιγράφονται στο παρόν τεύχος ακολουθώντας τις «προ-παραμετροποιημένες τυπικές 

διαδικασίες» του κατασκευαστή του λογισμικού. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει  να προσφέρουν 

όλες τις συνιστώσες/υποσυστήματα (modules) του προσφερόμενου λογισμικού προϊόντος 

ώστε να καλύπτονται πλήρως οι λειτουργικές απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ. 

Για να θεωρείται επιτυχής η παραγωγική λειτουργία κατά τη ΦΑΣΗ Ε θα πρέπει υποχρεωτικά: 

 Να καλύπτονται όλες οι λειτουργικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3. 

 Να καλύπτονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4. 

 Να καλύπτονται οι επιδόσεις όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4.4.  

 

4.7.  Προδιαγραφές κλιματισμού του εξοπλισμού του Συστήματος 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να δοθούν απαιτήσεις για τον κλιματισμό του χώρου 

κεντρικών υπολογιστών με περιθώριο ασφαλείας 20% πάνω από την απαιτούμενη ψυκτική 

ικανότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθούν απαιτήσεις για την ισχύ των ηλεκτρικών παροχών 

του προσφερόμενου κεντρικού εξοπλισμού. 

4.8.  Εργαλεία διαχείρισης, ανάπτυξης και εργαλεία για τελικούς χρήστες 

 

O ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει 5 άδειες από το εργαλείο SAP Application Business Analytics Professional 

(ΒΙ) και 170 άδειες Business Objects Suite User. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει είτε να χρησιμοποιήσει το παραπάνω Data Warehouse είτε να 

προσφέρει ξεχωριστό Data Warehouse σύστημα. Οι χρήστες του Data Warehouse θα είναι 300 

απλοί χρήστες, 10 χρήστες με δυνατότητα δημιουργίας reports και 5 developers. 

Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει το εργαλεία εξαγωγής, μετατροπής και φόρτωσης (ETL) που 

βασίζεται στην πλατφόρμα Infosphere Information Server. 

Είναι απαραίτητο να προσφερθούν και εργαλεία για ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας: 

συναλλαγών, batch εργασιών, αναφορών και διασυνδέσεων με άλλα συστήματα. Τα εργαλεία 

αυτά πρέπει να έχουν αίσθηση του λεξικού δεδομένων του συστήματος με τρόπο αυτόματο. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει στο νέο Σύστημα τη δυνατότητα on-line ψηφιοποίησης, 

φορτώματος και αποθήκευσης εγγράφων (και online στο portal), τα οποία θα αντιστοιχίζονται 

σε συγκεκριμένη εγγραφή (πχ. Αίτημα Καταναλωτή, Αριθμό Παροχής κλπ.) και τα οποία θα 

είναι δυνατόν να αναζητούν οι τελικοί χρήστες του συστήματος. Κατά τον σχεδιασμό θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη το σύνολο των παροχών που αναφέρεται στην υποενότητα 1.1.1. 
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Πρέπει να προσφερθεί report generator, που να συνδέεται με το Data WareHouse,  ο οποίος 

θα είναι διαθέσιμος σε επιλεγμένους χρήστες με αυξημένα δικαιώματα, χωρίς όμως γνώσεις 

πληροφορικής και ο οποίος θα παρέχει: 

• Αυτοματοποιημένη παραγωγή και διανομή αναφορών.  

• Ειδικές αναφορές για τη διοίκηση με κρίσιμα συνοπτικά δεδομένα. 
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Άρθρο 5: Χρονοδιάγραμμα, Φάσεις του Έργου και Εγγύηση 

5.1.  Χρονοδιάγραμμα 

5.1.1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός το πολύ είκοσι οκτώ (28) ημερολογιακών μηνών 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη και θέση 

σε παραγωγική λειτουργία του συνόλου των Συστημάτων και Υποσυστημάτων που προβλέπει 

το παρόν έργο και τις συσχετιζόμενες με αυτά υπηρεσίες όπως περιγράφονται αναλυτικά στις 

παρακάτω υποενότητες (Φάσεις Α, Β, Γ, Δ). Κατόπιν ακολουθούν οι Φάσεις Ε και ΣΤ οι οποίες 

διαρκούν κατ’ ελάχιστον δύο (2) και ένα (1) έτος αντίστοιχα. Μετά την οριστική παραλαβή του 

Έργου (ολοκλήρωση της Φάσης ΣΤ) είναι δυνατή η σύναψη Σύμβασης Συντήρησης και 

τεχνικής Υποστήριξης για πέντε (5) έτη με τον Ανάδοχο, εφόσον το επιθυμεί ο ΔΕΔΔΗΕ (βλ. 

υποενότητα 5.4). 

5.1.2.  Προτείνεται η οργάνωση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου να γίνει με 

τμηματικό τρόπο (σε Φάσεις) και με χρήση μεθοδολογίας επαναληπτικής ανάπτυξης λογισμικού 

σε κάθε φάση, διασφαλίζοντας αφενός την έγκαιρη υλοποίηση των επιμέρους παραδοτέων, 

αφετέρου την επίτευξη ποιοτικού αποτελέσματος.  

5.1.3.  Για την υλοποίηση κάθε Φάσης θα λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές και ο 

λειτουργικός και τεχνικός σχεδιασμός τους και οι επικαιροποιήσεις αυτών όπως θα 

καταγράφονται στις επικαιροποιήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου. 

5.1.4.  Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να τεκμηριώσουν στην 

προσφορά τους αφενός την πρόταση οργάνωσης του έργου στις επιμέρους Φάσεις και 

αφετέρου το χρόνο υλοποίησης κάθε Φάσης. 

5.1.5.  Κατά τη διάρκεια των Φάσεων υλοποίησης του Έργου, για την έγκαιρη και έντεχνη 

κατασκευή των οποίων προβλέπονται ποινικές ρήτρες λόγω καθυστερήσεων ολοκλήρωσης της 

κάθε Φάσης, στον χρόνο υπολογισμού δεν θα περιλαμβάνεται ο χρόνος που απαιτείται για την 

παράδοση εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ στοιχείων αιτούμενων από τον Ανάδοχο καθώς και ο χρόνος 

παραλαβής από τον ΔΕΔΔΗΕ συγκεκριμένων παραδοτέων (δηλαδή οι χρόνοι αυτοί θα 

αποτελούν νεκρούς χρόνους του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης). Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να αιτείται την παροχή στοιχείων από τον ΔΕΔΔΗΕ τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν 

τα στοιχεία αυτά καταστούν αναγκαία για τη συνέχιση των εργασιών υλοποίησης του Έργου 

ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή υλοποίηση του Έργου. 
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5.1.6.  Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του έργου παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.  

Φάσεις Έργου 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ≥1 ΕΤΟΣ

A - Προετοιμασία του Έργου

Β – Σχεδιασμός/Ανάλυση Απαιτήσεων

Γ – Υλοποίηση

Δ – Πιλοτική – Παράλληλη Λειτουργία

Ε - Περίοδος που ο Ανάδοχος έχει 

«Πλήρη Ευθύνη Λειτουργίας του 

Συστήματος»

ΣΤ – Περίοδος που ο Ανάδοχος έχει 

«Ευθύνη Εποπτείας του Συστήματος»

≥2 ΕΤΗ

ΜΗΝΕΣ ΕΤΗ

 

5.2.  Περιγραφή των Φάσεων 

5.2.1.  Οι φάσεις υλοποίησης του Έργου, οι σχετικές εργασίες και τα αντίστοιχα παραδοτέα 

περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν.  

Μήνας Έναρξης M1 Μήνας Λήξης M3 

Τίτλος Φάσης Α. Προετοιμασία του Έργου 

Στόχοι Φάσης: 

• Στόχος 1:  Εγκατάσταση στελεχών Αναδόχου στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα.   

    Έναρξη συνεργασίας στελεχών Αναδόχου και ΔΕΔΔΗΕ. 

• Στόχος 2:  Αρχική ανάλυση λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του Έργου.  

Περιγραφή Φάσης: 

Στη φάση αυτή εκτελούνται οι παρακάτω δραστηριότητες προκειμένου να προετοιμαστεί ο 

σχεδιασμός και η ανάλυση απαιτήσεων του  Έργου: 

 

• Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) το οποίο πρέπει να  

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  

- Οργανωτικό Σχήμα/Δομή Διοίκησης Έργου 

- Σχέδιο Επικοινωνίας 

- Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου. Η εκπόνηση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος και 

πλάνου εργασιών του Αναδόχου και του  ΔΕΔΔΗΕ θα υλοποιείται σε λογισμικό MS 
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Project-Server. Το χρονοδιάγραμμα θα επικαιροποιείται σε  μηνιαία βάση ώστε να είναι 

αντικειμενική η παρακολούθηση της πορείας του έργου και οι τυχόν αποκλίσεις. Στο 

χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένες οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για 

δράσεις/αποφάσεις/εγκρίσεις. Οι δράσεις και η πρόοδος στην υλοποίηση των δράσεων 

θα πρέπει να επικαιροποιούνται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση μέχρι την υπογραφή από 

τον ΔΕΔΔΗΕ και από τον Ανάδοχο του Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Συστήματος. 

Κατά τη διάρκεια του Έργου, πρέπει να αναγράφονται στο χρονοδιάγραμμα όλα τα 

στοιχεία/ δεδομένα / εγκρίσεις που  θα ζητηθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ για την υλοποίηση 

του έργου.  

- Διαχείριση Θεμάτων  

- Εκτίμηση/Διαχείριση Κινδύνων 

- Διασφάλιση/Έλεγχος Ποιότητας 

- Διαχείριση Αρχείων - Δεδομένων 

- Διαχείριση Αλλαγών  

- Διοικητική Πληροφόρηση 

- Ανάλυση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων του Έργου καθώς 

και οριοθέτηση - αποσαφήνιση του εύρους του Έργου, βάσει της Σύμβασης, της 

Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου. 

- Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος. 

- Μεθοδολογία και προγραμματισμός μετάπτωσης δεδομένων/ μεταφοράς εφαρμογών/ 

ψηφιοποίησης. 

- Μεθοδολογία υλοποίησης διαλειτουργικότητας. Διασύνδεση νέου συστήματος με άλλα 

υφιστάμενα του ίδιου Φορέα ή άλλων Φορέων. 

- Μεθοδολογία καταγραφής δεικτών απόδοσης του συνόλου της λύσης και των 

παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών. 

- Μεθοδολογία, πρόγραμμα και υλικό της εκπαίδευσης. 

- Διαμόρφωση τεχνολογίας (λεπτομερής τεχνική αρχιτεκτονική της λύσης, περιβάλλον 

λειτουργικού συστήματος και πλατφόρμα υλικού, διεπαφές με εξωτερικά συστήματα, 

διαδικασίες λειτουργίας του συστήματος). 

•  Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε  λειτουργία της κεντρικής υποδομής (εξοπλισμός και 

λογισμικό) για τα περιβάλλοντα Ανάπτυξης και Δοκιμών στα γραφεία της ΔΠΛΤ στη 

Αθήνα. 

Παραδοτέα: 
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• Π1.1:  Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). 

• Π1.2: Δύο (2) Μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου (θα συμπεριλαμβάνεται επικαιροποιημένο   

    χρονοδιάγραμμα). 

 

Μήνας Έναρξης M4 Μήνας Λήξης M10 

Τίτλος Φάσης Β. Σχεδιασμός/Ανάλυση απαιτήσεων  

Στόχοι Φάσης: 

• Στόχος 1: Λεπτομερής ανάλυση λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του Έργου και 

Σχεδιασμός Συστήματος.  

• Στόχος 2:  Σχεδιασμός της λειτουργικότητας του Συστήματος έτσι ώστε να καλύπτεται 

το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΔΕΔΔΗΕ με βάση τις βέλτιστες διεθνείς 

πρακτικές και τις προτεινόμενες διαδικασίες από το προσφερόμενο λογισμικό 

πακέτο με χρήση live demo του προσφερόμενου συστήματος. 

Περιγραφή Φάσης: 

Στη φάση αυτή εκτελούνται και με ιδιαίτερη χρήση του συστήματος live demo, οι παρακάτω 

δραστηριότητες προκειμένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός και η ανάλυση απαιτήσεων του 

Έργου: 

 

• Παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας (λειτουργίες/διαδικασίες) του 

Διαχειριστή του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της αμφίδρομης επικοινωνίας με 

Προμηθευτές), των έτοιμων προ-παραμετροποιημένων πεδίων δεδομένων/μητρώων και 

των προπαραμετροποιημένων διαδικασιών και πως αυτές εκτελούνται στο Σύστημα. Η 

παρουσίαση θα γίνει παράλληλα στο περιβάλλον δοκιμών του Συστήματος και στο 

λογισμικό Business Process Management.  

• Καθορισμός και συμφωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ της λειτουργικότητας (πεδία, διαδικασίες, κλπ.) 

του νέου Συστήματος για την κάλυψη των απαιτήσεων. Η συμφωνία θα αποτυπώνεται στο 

λογισμικό «Business Process Management» με όλη την απαραίτητη πληροφόρηση. 

• Ορισμός των δεδομένων που απαιτούνται να μεταφερθούν από τον ΕΡΜΗ (Mainframe IBM 

με λειτουργικό Z/OS και με βάση δεδομένων DB2) σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες νέες 

διαδικασίες στο νέο λογισμικό. Η ιστορικότητα των μετρητικών δεδομένων και η 

ιστορικότητα των παροχών ως προς τους διαδόχους θα πρέπει οπωσδήποτε να μεταφερθεί 

στο νέο Σύστημα.  

  

 

Παραδοτέα: 

•  Π2.1:  Ανάλυση/Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Δεδομένων. Υποβολή της αναλυτικής 

(τουλάχιστον σε 3ο επίπεδο αποδόμησης) περιγραφής όλων των διαδικασιών που θα 



           Διεύθυνση ΧΧΧ                                                                   ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Πληροφοριακό Σύστημα 

Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου 
 

Σελ. 42 από 63 

    

 

 
 
 
 

υλοποιηθούν (αρχή-με-τέλος) εντός του Συστήματος (λειτουργικές περιγραφές)  σε 

μορφή ροής διαδικασιών στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα. Οι διαδικασίες θα 

περιλαμβάνουν αναλυτικά τα έγγραφα και τα πεδία (σε επίπεδο εισαγωγής/εξαγωγής ανά 

βήμα), τις παρεχόμενες αναφορές, τους εμπλεκόμενους ρόλους και αρμοδιότητες, τους 

επιχειρησιακούς κανόνες που θα προκύψουν, τις διεπαφές (interfaces) με τα υπόλοιπα 

συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ και οτιδήποτε άλλο είναι αναγκαίο. Όλη η πληροφόρηση θα 

εμφανίζεται σε διαδραστική ιστοσελίδα που θα δίνει τη δυνατότητα μετάβασης μεταξύ 

επιπέδου 1, 2 και 3. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαδικασιών απαιτείται επίσης να 

περιγράφονται, δεδομένου ότι η τεκμηρίωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί ως Συμφωνία 

μεταξύ Αναδόχου και ΔΕΔΔΗΕ για την αυτοματοποίηση της παρεχόμενης λύσης και θα 

λειτουργήσει ως η Βιβλιοθήκη των Σεναρίων Ελέγχου (τόσο της λειτουργικότητας όσο και 

της ολοκλήρωσης) του νέου Συστήματος. Απαιτείται επίσης να υποστηρίζεται η 

διασύνδεση με (ή η αναφορά σε) εξωτερικά έγγραφα (word/excel/pdf) που θα 

εμπλουτίζουν την ανάλυση των διαδικασιών. Η περιγραφή που θα παραχθεί στο 

παραπάνω περιβάλλον απαιτείται να τεκμηριώνει ανά βήμα τη λειτουργικότητα που θα 

παρέχει το Σύστημα που θα υλοποιηθεί. 

• Π2.2: Τεύχος Ανάλυσης Απαιτήσεων Χρηστών. Τεκμηριωμένη ιεράρχηση Ανάλυσης 

Απαιτήσεων Χρηστών, βάσει επιχειρησιακών- χρονικών επιταγών και βαθμού εφικτότητας 

υλοποίησης / επιχειρησιακής αξιοποίησής τους 

• Π2.3: Αμφίδρομη επικοινωνία ΔΕΔΔΗΕ με τους Προμηθευτές. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει 

στον ΔΕΔΔΗΕ τις ροές διαδικασιών για την αμφίδρομη επικοινωνία του ΔΕΔΔΗΕ με τους 

Παρόχους Η/Ε ομοίως με το Π.1.1. και επιπρόσθετα οι διαδικασίες αυτές και όλη η 

αναγκαία πληροφόρηση θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω διαδραστικής παρουσίασης σε 

ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ στην Ελληνική γλώσσα. Σημειώνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ θα υποβάλει στη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) το κείμενο προς έγκριση και θα αναρτήσει στην 

ιστοσελίδα του τις διαδικασίες. Αναμένεται ότι η ΡΑΕ θα θέσει την πρόταση για τις ροές 

διαδικασιών για την επικοινωνία του ΔΕΔΔΗΕ με τους Προμηθευτές σε δημόσια 

διαβούλευση. Ο Ανάδοχος θα επικαιροποιήσει τις διαδικασίες επικοινωνίας του ΔΕΔΔΗΕ με 

τους Προμηθευτές καθώς και το αντίστοιχο γραπτό κείμενο σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

ΡΑΕ μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης. 

• Π2.4: Έγγραφο Διαμόρφωσης Συστήματος το οποίο θα περιλαμβάνει: 

- Καθορισμό του προφίλ χρήστη για όλους τους λειτουργικούς τομείς. 

- Καθορισμό των δομών κεντρικών δεδομένων / δεδομένων συναλλαγών. 

- Καθορισμό των παραμέτρων για τη διαμόρφωση συστήματος όλων των υπομονάδων 

εφαρμογών και εργαλεία αναφορών. 

- Αναφορές Συστήματος για κάθε λειτουργία / υποσύστημα. 

• Π2.5: Πλάνο Μετάπτωσης ανά ενότητα δεδομένων από τον ΕΡΜΗ και από άλλες 

εφαρμογές στο οποίο θα εμφανίζεται η αφετηρία και ο προορισμός κάθε πεδίου (source-

target) και ειδικότερα θα περιλαμβάνει: 
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- Το εύρος των ηλεκτρονικών δεδομένων του ‘παλαιού συστήματος’ προς μετάπτωση, με 

κριτήρια την ποιότητα και χρησιμότητά τους, την εφικτότητα και τους κινδύνους 

μετάπτωσής τους με βάση το Σχέδιο Μετάπτωσης (όπως αυτό έχει προκύψει από την 

Ανάλυση Απαιτήσεων). 

- Τον σχεδιασμό των διαδικασιών μετάπτωσης (προγράμματα προσπέλασης – ανάκτησης 

-‘καθαρισμού’ δεδομένων και αναδιάρθρωσης-αποθήκευσης τους σε δομές της/των 

‘νέας/νέων’ εφαρμογής/ων) με βάση το Πλάνο  Μετάπτωσης. 

• Π2.6: Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου. Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία και τις δοκιμές 

ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο των παραλαβών του Έργου. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει 

να προβλέπεται η εκτέλεση: 

 αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unit tests), 

 δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests), 

 δοκιμών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests),  

 δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests), 

 δοκιμών χρηστικότητας και προσβασιμότητας εφαρμογών.  

 

• Π2.6: Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος με λίστα σημείων ελέγχου της 

ασφάλειας του Συστήματος που θα παρακολουθούνται σε όλη τη διάρκεια του Έργου. 

• Π2.7: Σχέδιο κατάρτισης και εκπαίδευσης. Πλήρες τεύχος οργάνωσης της διαδικασίας 

εκπαίδευσης, κατάρτιση του προγράμματος εκπαίδευσης, του υλικού που θα 

δημιουργηθεί, της μεθοδολογίας με βάση την οποία θα γίνει η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και της διαδικασίας πιστοποίησης. 

• Π2.8: Έξι (6) Μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου (θα συμπεριλαμβάνεται επικαιροποιημένο   

    χρονοδιάγραμμα). 
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Μήνας Έναρξης M11 Μήνας Λήξης M24 

Τίτλος Φάσης Γ. Υλοποίηση 

Στόχοι Φάσης: 

• Στόχος 1:  Παραμετροποίηση / προσαρμογή / ανάπτυξη του Συστήματος στο περιβάλλον 

    Ανάπτυξης. 

• Στόχος 2:  Μεμονωμένος έλεγχος (unit testing) εφαρμογών (με βάση σενάρια ελέγχου  

      μεμονωμένης λειτουργικότητας).  

• Στόχος 3:  Ενοποίηση υποσυστημάτων σε ‘τελική/ές’ εφαρμογή/ές (System Integration). 

•  Στόχος 4: Έλεγχος ορθότητας λειτουργίας ενοποιημένης/ων εφαρμογής/ών (εφαρμογή 

     σεναρίων ελέγχων). 

• Στόχος 5:  Μεμονωμένος έλεγχος (System testing) εφαρμογής (με βάση σενάρια    

      ελέγχου ενοποιημένης λειτουργίας). 

• Στόχος 6:  Πλήρης τεκμηρίωση των υποσυστημάτων της/των εφαρμογής/ών, για όλα τα 

     υπό ανάπτυξη υποσυστήματα ή/και εφαρμογές για τα οποία και θα παραδοθεί 

     υποχρεωτικά και ο πηγαίος κώδικας. Τεκμηρίωση  χρήσης εφαρμογής/ών  

     (user manuals). 

Περιγραφή Φάσης: 

Στη φάση αυτή εκτελούνται οι παρακάτω δραστηριότητες προκειμένου να υλοποιηθεί το 

Έργο: 

 

• Υλοποίηση (παραμετροποίηση, προσαρμογή, ανάπτυξη) στο περιβάλλον Ανάπτυξης των 

μητρών,  των επιχειρησιακών διαδικασιών και των διασυνδέσεων όπως έχουν αποτυπωθεί 

στο λογισμικό «Business Process Management» και εγκριθεί στη Φάση Β. 

• Μετάπτωση απαραίτητου υποσυνόλου στοιχείων για δοκιμαστικούς λόγους από τον ΕΡΜΗ  

στο ΣΥΣΤΗΜΑ. 

• Φόρτωση των απαιτούμενων στοιχείων από πρόσθετες εφαρμογές στο Σύστημα.  

 Εκπόνηση σεναρίων δοκιμών. Όλα τα σενάρια ελέγχου, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν 

όλες τις λειτουργικές περιοχές, θα σχεδιασθούν από τον Ανάδοχο του έργου και θα 

εγκριθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να θέσει υπ’ όψιν του ΔΕΔΔΗΕ τα 

τελικά σενάρια ελέγχου για έγκριση το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη 

εκτέλεσης δοκιμών λειτουργίας.  Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να απαντήσει στον Ανάδοχο για 

το αν εγκρίνει τα σενάρια ελέγχου το αργότερο 10 ημέρες από την ημερομηνία 

παραλαβής τους. 

 Εκτέλεση δοκιμών χρηστών (user acceptance test) σε κάθε λειτουργία και οριζόντια 
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διαδικασία σε όλα τα συστήματα σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης.   

 Διορθώσεις στο Σύστημα ή στις διαδικασίες όπως κριθεί αναγκαίο για την ορθή λειτουργία 

του Συστήματος. 

 Κατάρτιση επιχειρησιακού και λειτουργικού σχεδίου Πιλοτικής-Παράλληλης  λειτουργίας 

του συνόλου της  εφαρμογής και των πινάκων αναφορών που θα εκδοθούν από το 

Σύστημα ώστε να συγκριθούν με τα υφιστάμενα Συστήματα και να  επαληθευτεί η ορθή 

λειτουργία του νέου Συστήματος. 

Παραδοτέα: 

• Π3.1:  Σενάρια Δοκιμών. 

• Π3.2: Πλήρως υλοποιημένο όλο το Σύστημα (όλη η λειτουργικότητα), ελεγμένο από τον 

ΔΕΔΔΗΕ (βάσει καθορισμένων επαναλήψιμων δοκιμών ελέγχου), έτοιμο για υποδοχή 

πραγματικών δεδομένων (από μετάπτωση ή καταχώρηση). 

• Π3.3: Τεχνική τεκμηρίωση η οποία θα περιλαμβάνει:  

- Την αναλυτική τεχνική περιγραφή της δομής του Συστήματος, διαγράμματα ροής, την 

αναλυτική περιγραφή του σχήματος της βάσης δεδομένων, της διασύνδεσης του 

Συστήματος με τρίτα συστήματα. 

- Οδηγίες τελικών χρηστών, οδηγίες διαχείρισης, οδηγίες ασφάλειας, οδηγίες 

εγκατάστασης, οδηγίες συντήρησης 

- Οδηγίες που αφορούν στη διαχείριση χρηστών (ρόλοι χρηστών, διαχείριση κωδικών, 

δικαιώματα πρόσβασης, κλπ). 

- Εγχειρίδια κατασκευαστών. 

- Λειτουργική τεκμηρίωση (για την καθημερινή λειτουργία του συστήματος). 

- Υποστηρικτική τεκμηρίωση (για τη διαχείριση σφαλμάτων, κινδύνων, απροόπτων κλπ.) 

• Π3.4:  Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας. Υποβολή επιχειρησιακού και λειτουργικού Σχεδίου 

Πιλοτικής-Παράλληλης λειτουργίας του συνόλου  της εφαρμογής και των Πινάκων 

Αναφορών που θα εκδοθούν από το Σύστημα ώστε συγκριθούν με τα υφιστάμενα 

Συστήματα και να επαληθευτεί η ορθή λειτουργία του νέου Συστήματος.  

• Π3.5:  Πηγαίος κώδικας και XML Schemas 

• Π3.6: Δέκα τρεις (13) Μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου (θα συμπεριλαμβάνεται       

    επικαιροποιημένο  χρονοδιάγραμμα). 
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Μήνας Έναρξης M25 Μήνας Λήξης M28 

Τίτλος Φάσης Δ. Πιλοτική – Παράλληλη Λειτουργία 

Στόχοι Φάσης: 

• Στόχος 1:  Πιλοτική-Παράλληλη λειτουργία των υφιστάμενων Εφαρμογών, του ΕΡΜΗ  

     και του νέου Συστήματος. 

• Στόχος 2:  Εκπαίδευση τελικών χρηστών Συστήματος. 

• Στόχος 3:  Έλεγχος καλής λειτουργίας Συστήματος. 

Περιγραφή Φάσης: 

Στη Φάση αυτή εκτελούνται οι παρακάτω δραστηριότητες προκειμένου να λειτουργήσει το 

Σύστημα πιλοτικά: 

•  Η Πιλοτική-Παράλληλη λειτουργία των υφιστάμενων Εφαρμογών, του ΕΡΜΗ και του νέου 

Συστήματος θα γίνει σε έως δύο συγκεκριμένες Διοικητικές Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ οι 

οποίες θα καθοριστούν από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η Πιλοτική-Παράλληλη λειτουργία του νέου 

Συστήματος και των υφιστάμενων εφαρμογών θα διαρκέσει όσο απαιτείται μέχρι να 

ολοκληρωθούν εξήντα (60) ημέρες χωρίς λειτουργικά ή τεχνικά προβλήματα του νέου 

Συστήματος και η σύγκριση των αποτελεσμάτων του νέου Συστήματος και των 

υφιστάμενων εφαρμογών να είναι αποδεκτή από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει την 

ευθύνη για την έκδοση αναφορών από τις υφιστάμενες εφαρμογές. Σε περίπτωση 

διαφορών ανάμεσα στα δύο συστήματα, ο Ανάδοχος θα προβεί στις αναγκαίες βελτιώσεις. 

• Εκτέλεση Πλάνου Μετάπτωσης Δεδομένων για την/τις Διοικητική/ές Περιοχή/ές ΔΕΔΔΗΕ 

όπου θα εκτελεστεί η πιλοτική-παράλληλη λειτουργία στο νέο Σύστημα. 

• Εκπαίδευση χρηστών Πιλοτικής-Παράλληλης Λειτουργίας και όλων των  τελικών χρηστών 

απ’ ευθείας από τον Ανάδοχο. 

• Εγκατάσταση κεντρικής υποδομής (κεντρικός εξοπλισμός και λογισμικό) του 

περιβάλλοντος Παραγωγής στα γραφεία της ΔΠΛΤ στην Αθήνα για έναρξη παραγωγικής 

λειτουργίας. 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας Συστήματος. Θα πρέπει να διασφαλιστεί: 

- Ότι όλα τα αυτόνομα λειτουργικά μέρη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και δεν 

φέρουν τεχνικά ή λογικά σφάλματα. 

- Η ορθή επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των λογισμικών του Συστήματος. 

- Η ορθή επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων του Συστήματος με τα άλλα συστήματα 

σύμφωνα με τις διεπαφές που έχουν υλοποιηθεί. 

- Η συνολική λειτουργικότητα, οι διεπαφές χρήστη, η ασφάλεια, η επιτυχής εγκατάσταση 
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και η απόδοσή του. 

- Η διαδικασία backup και recovery της Σχεσιακής βάσης. 

- Η διαδικασία δημιουργίας κλώνου στο περιβάλλον δοκιμών (από το περιβάλλον 

Παραγωγής). 

- Η Παραγωγική διαδικασία, η λήψη αντιγράφων ασφαλείας, το tuning, οι διαδικασίες 

ελέγχου για την ομαλή καθημερινή διαδικασία. 

- Η πραγματοποίηση των όποιων ρυθμίσεων, παραμετροποιήσεων, προσαρμογών, 

τροποποιήσεων κρίνονται απαραίτητες για τη  βελτίωση της απόδοσης του συστήματος 

συνολικά (fine tuning). 

- Οι δοκιμές όγκου (stress test), οι batch ροές και ταυτόχρονη on line χρήση από 1.500 

χρήστες μέσω προγράμματος προσομοίωσης του Αναδόχου. 

- Ο έλεγχος αυτόματης λειτουργίας λογισμικού και εξοπλισμού στο disaster recovery site 

του ΔΕΔΔΗΕ μετά από σχεδιασμένη παύση λειτουργίας του Κεντρικού Εξοπλισμού.  

• Εκτέλεση Δοκιμαστικής Μετάπτωσης όλων των Δεδομένων του ΕΡΜΗ και των 

περιφερειακών εφαρμογών για έναρξη παραγωγικής λειτουργίας. 

Παραδοτέα: 

• Π4.1:  Έκθεση Τεκμηρίωσης Επιτυχούς Πιλοτικής Λειτουργίας. Πλήρως ελεγμένη/ες 

εφαρμογή/ές σε συνθήκες λειτουργίας που προσομοιώνουν τις πραγματικές 

(εκμετάλλευση πλήρους λειτουργικότητας από κρίσιμη κοινότητα χρηστών, 

χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα). Τελική/ές εφαρμογή/ές (περιβάλλον, 

λειτουργικότητα, δεδομένα) σε εντατική χρήση και εξαντλητικό έλεγχο από επιλεγμένη 

κοινότητα πλήρως εκπαιδευμένων χρηστών. Υποβολή στον ΔΕΔΔΗΕ αναφορών νέου 

Συστήματος για σύγκριση με αναφορές υφιστάμενων Αναφορών. Τεύχος αποτελεσμάτων 

Πιλοτικής Λειτουργίας, με τεκμηριωμένη (συνοπτική) εισήγηση για την επιχειρησιακή 

ετοιμότητα του συστήματος, προς έγκριση ΔΕΔΔΗΕ. Περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναφορικά 

με καταγραφή των συμβάντων ενεργειών υποστήριξης, τεκμηρίωση πρόσθετων 

προσαρμογών σε λογισμικό και εξοπλισμό και τεκμηρίωση σφαλμάτων. 

• Π4.2: Έκθεση Εκπαίδευσης του συνόλου των τελικών χρηστών και Έκθεση Αξιολόγησης 

εκπαιδευόμενων.  

• Π4.3: Λειτουργική και Τεχνική Τεκμηρίωση. Επικαιροποιημένες όλες οι διαδικασίες, οδηγίες 

και ό, τι άλλο είναι απαραίτητο για την κατανόηση του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ από τους χρήστες 

και από τους διαχειριστές του. Σχέδιο ανάκαμψης από καταστροφές που θα περιλαμβάνει 

τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη διάσωση των 

δεδομένων, την επαναφορά του συστήματος και γενικά τη συνέχιση της παραγωγικής 

λειτουργίας σε περίπτωση φυσικής ή άλλης καταστροφής. Αρχιτεκτονική του συνολικού 

Συστήματος στην πλήρη, τελική  του μορφή. Παράδοση όλων των εγχειριδίων λειτουργίας 



           Διεύθυνση ΧΧΧ                                                                   ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Πληροφοριακό Σύστημα 

Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου 
 

Σελ. 48 από 63 

    

 

 
 
 
 

και συντήρησης του υλικού και λογισμικού εξοπλισμού καθώς και των σχηματικών 

διαγραμμάτων του τεχνικού εξοπλισμού. 

• Π4.4: Μετάπτωση και Δοκιμές Ελέγχου. Επιτυχής εκτέλεση  Μετάπτωσης του συνόλου 

των Δεδομένων. Επιτυχής εκτέλεση όλων των τεχνικών και λειτουργικών δοκιμών. 

Επιτυχής εκτέλεση των stress tests (batch ροές, ταυτόχρονη λειτουργία 1.500 χρηστών) 

μέσω προγράμματος προσομοίωσης. 

• Π4.5: Τρεις (3) Μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου (θα συμπεριλαμβάνεται  επικαιροποιημένο 

χρονοδιάγραμμα). 

 

Μήνας Έναρξης M29 Μήνας Λήξης M53 

Τίτλος Φάσης 
Ε - Περίοδος που ο Ανάδοχος έχει «Πλήρη Ευθύνη Λειτουργίας του 

Συστήματος» 

Στόχοι Φάσης: 

• Στόχος 1:  Πλήρης λειτουργία του Συστήματος για τουλάχιστον δύο (2) έτη με ευθύνη  

     του Αναδόχου.  

• Στόχος 2:  Επίτευξη απρόσκοπτης λειτουργίας επί τρεις (3) συνεχείς μήνες. 

 

Περιγραφή Φάσης: 

 

Η περίοδος «Πλήρης Ευθύνη Λειτουργίας του Συστήματος» αρχίζει μετά τη «Δήλωση 

Ετοιμότητας για την έναρξη της Φάσης Ε» του Αναδόχου και την αποδοχή της από τον 

ΔΕΔΔΗΕ. Μαζί υποβάλλεται και η «Δήλωση Ετοιμότητας» για υπογραφή Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής Παραλαβής  των απαιτούμενων αδειών στο σύνολό τους τόσο του Λογισμικού 

Πακέτου όσο και της Βάσης Δεδομένων. Προκειμένου να ξεκινήσει η ΦΑΣΗ Ε θα πρέπει να 

έχει γίνει από τον ΔΕΔΔΗΕ η προσωρινή παραλαβή του συνόλου των απαιτούμενων αδειών 

τόσο του Λογισμικού Πακέτου όσο και της Βάσης Δεδομένων. 

Η περίοδος θα διαρκέσει κατ ελάχιστον δύο (2) έτη και υπό την προϋπόθεση ότι το τελευταίο 

τρίμηνο δεν θα παρουσιαστεί κανένα λειτουργικό ή τεχνικό πρόβλημα τηρώντας τους 

χρόνους απόκρισης και επιδόσεις που ορίζει η Σύμβαση. Σε περίπτωση ύπαρξης 

προβλημάτων, η περίοδος αυτή παρατείνεται μέχρι να ολοκληρωθεί τρίμηνο χωρίς να 

παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα. Η απουσία προβλημάτων κατά το τελευταίο τρίμηνο θα 

πιστοποιηθεί από Μηνιαία αναφορά λειτουργικών προβλημάτων/διορθώσεων που θα 

συντάσσει ο Ανάδοχος, Μηνιαία αναφορά τεχνικής λειτουργίας που θα εκδίδει το Σύστημα και 

Μηναία αναφορά προβλημάτων επικοινωνίας που θα συλλέγει ο ΔΕΔΔΗΕ από τους 

Προμηθευτές και τους χρήστες του Συστήματος. 

Κατά τη Φάση Ε ο Ανάδοχος έχει πλήρη Ευθύνη Λειτουργίας Λογισμικού, Εξοπλισμού και 

ομαλής λειτουργίας Επιχειρησιακών διαδικασιών που διεξάγονται μέσα από το νέο Σύστημα 

με αποκλειστικά  δικούς του πόρους. Συντονίζει τους χρήστες ως προς την ορθή εκτέλεση 
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των διαδικασιών του Συστήματος. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 20 στελέχη 

εγκατεστημένα στον ΔΕΔΔΗΕ καθ όλη την περίοδο αυτή. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει 

«Επικεφαλής Λειτουργίας» που θα συντονίζει το όλο έργο.  Ο ΔΕΔΔΗΕ εποπτεύει και 

ενημερώνεται για την λειτουργία του Συστήματος. Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν 

αλλαγές/βελτιώσεις/πρόσθετη λειτουργικότητα («change requests»), εκπαιδεύσεις και ότι 

άλλο προταθεί / ζητηθεί είτε από το ΔΕΔΔΗΕ είτε από τον Ανάδοχο κατά την περίοδο αυτή με 

σκοπό την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος και των Επιχειρησιακών 

Διαδικασιών που αποβλέπουν στην ορθή λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ και εξυπηρέτηση πελατών 

και Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς κανένα 

πρόσθετο κόστος πέρα του τιμήματος της Σύμβασης.  Εξαιρούνται αλλαγές που θα κληθεί να 

κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ λόγω ρυθμιστικών ή νομικών απαιτήσεων που προέκυψαν μετά την έναρξη 

της Φάσης Ε, οι οποίες θα συμφωνηθούν από τα δύο μέρη βάσει του τιμοκαταλόγου 

Πρόσθετων Υπηρεσιών.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Ανάδοχος έχει όλες τις 

συμβατικές υποχρεώσεις της συντήρησης αδειών χρήσης χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση για 

το ΔΕΔΔΗΕ. 

Στη φάση αυτή εκτελούνται οι παρακάτω δραστηριότητες προκειμένου να λειτουργήσει το 

Σύστημα υπό την πλήρη ευθύνη του Αναδόχου: 

• Εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού σε δεύτερη τοποθεσία στην 

Ελλάδα που θα υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ για disaster recovery. 

•  Εκτελείται η καθημερινή λειτουργία του συστήματος αποκλειστικά με προσωπικό του 

Αναδόχου (Batch ροές, υποστήριξη των τελικών χρηστών, διαχείριση του συστήματος),   

αντιμετωπίζονται και επιλύονται όποια προβλήματα παρουσιαστούν (επιχειρησιακής 

λειτουργίας, λειτουργίας του συστήματος ή επιδόσεων του συστήματος) αποκλειστικά από 

το προσωπικό αυτού. 

• Ο Ανάδοχος συντονίζει, καθοδηγεί και επανεκπαιδεύει τους τελικούς χρήστες (λόγω μη 

ικανοποιητικών κύκλων εκπαίδευσης ή/και αναβάθμισης λογισμικού).  

• Ο Ανάδοχος δημιουργεί και στελεχώνει με δικούς του πόρους σε εγκαταστάσεις που θα 

του παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης χρηστών λαμβάνοντας 

αιτήματα βοήθειας κατευθείαν από τους χρήστες και επιλύοντάς τα, πάντα με δικούς του 

πόρους.  

• Εφόσον ζητηθεί από τους χρήστες, ο Ανάδοχος προσφέρει επιτόπια υποστήριξη στους 

χρήστες σε οποιαδήποτε σημείο της Ελλάδος. 

• Ο Ανάδοχος Καθοδηγεί / εκπαιδεύει τους διαχειριστές πληροφορικών συστημάτων του 

ΔΕΔΔΗΕ (administrators, operators, help desk κλπ ) στην εκτέλεση των προβλεπόμενων 

εργασιών για την υποστήριξη του λογισμικού και του εξοπλισμού. 

• Ο Ανάδοχος επικοινωνεί με τους Προμηθευτές για επιβεβαίωση ορθής αμφίδρομης 

επικοινωνίας και επιλύει τυχόν προβλήματα που παρουσιάζει το νέο Σύστημα. 

• Ο Ανάδοχος τηρεί αρχείο καταγραφής προβλημάτων και λύσεων με λεπτομέρειες σχετικά 
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(Χρόνος καταχώρησης και επίλυσης του προβλήματος, τρόπος επίλυσης, προσωπικό του 

ΔΕΔΔΗΕ που ανέφερε το πρόβλημα, κατηγορία κλήσης κλπ). Σε περίπτωση που κατά 

διάρκεια της Φάσης αυτής εμφανιστούν προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται 

κάποιες από τις τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει 

άμεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές (με δικιά του 

ευθύνη και κόστος), ώστε το Σύστημα να λειτουργεί σωστά σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων του συστήματος σύμφωνα με τις λειτουργικές και τεχνικές 

προδιαγραφές. Κάθε πρόβλημα που επιλύεται θα τεκμηριώνεται γραπτά από τον ανάδοχο 

(αίτια, συμπτώματα και τρόπος επίλυσης) και θα αποτελεί αντικείμενο εκπαίδευσης του 

προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ. 

• Ο Ανάδοχος ελέγχει την καλή λειτουργία όλων των στοιχείων του εξοπλισμού και 

προχωρεί σε αντικατάσταση / συντήρηση των ελαττωματικών στοιχείων με δικιά του 

ευθύνη και κόστος. 

• Ο Ανάδοχος διατηρεί επικαιροποιημένες όλες τις διαδικασίες/πληροφορίες που έχουν 

καταχωρηθεί στο λογισμικό «Business Process Management» για τις λειτουργίες του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

• Ο Ανάδοχος διατηρεί επικαιροποιημένες όλες τις διαδικασίες/πληροφορίες που έχουν 

καταχωρηθεί στο λογισμικό «Business Process Management» για την αμφίδρομη 

επικοινωνία του ΔΕΔΔΗΕ με τους Προμηθευτές Η/Ε 

• Ο Ανάδοχος εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία τυχόν νέες εκδόσεις οποιουδήποτε 

λογισμικού του Συστήματος με ενσωμάτωση κάθε παραμετροποίησης και εξατομίκευσης, 

με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ. 

• Ο Ανάδοχος μεταφέρει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τη λειτουργία και διαχείριση του 

Συστήματος σε στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ. 

• Στο πρώτο τρίμηνο της Φάσης Ε θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί ο απαιτούμενος 

εξοπλισμός και λογισμικό στο Disaster Recovery (DR) site που θα υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ, 

ενώ ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει παραδώσει αναλυτικό disaster recovery plan. 

•  Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί δύο (2) 

επιτυχείς δοκιμές λειτουργίας στο DR site με όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα, οπότε 

και θα γίνει η προσωρινή παραλαβή του εξοπλισμού και λογισμικού στο DR site. 

Παραδοτέα: 

• Π5.1:  Μηνιαίες αναφορές. Μηνιαία αναφορά λειτουργικών προβλημάτων / διορθώσεων 

που θα συντάσσει ο Ανάδοχος και Μηνιαία αναφορά τεχνικής λειτουργίας που θα εκδίδει 

το Σύστημα. 

• Π5.2: Επικαιροποίηση διαδικασιών. Επικαιροποιημένες όλες τις διαδικασίες/πληροφορίες 

που έχουν καταχωρηθεί στο λογισμικό «Business Process Management» για τις 

λειτουργίες του ΔΕΔΔΗΕ. Επικαιροποιημένες όλες τις διαδικασίες/πληροφορίες που έχουν 
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καταχωρηθεί στο λογισμικό «Business Process Management» για την αμφίδρομη 

επικοινωνία του ΔΕΔΔΗΕ με τους Προμηθευτές. 

• Π5.3: Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του κεντρικού εξοπλισμού. 

• Π5.4: Παραληφθέν ποσοτικά και ποιοτικά λογισμικό, ελεγμένο σε λειτουργία βάσει των 

όρων της Διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου με πλήρη τεκμηρίωση. 

• Π5.5: Τεκμηρίωση Παραγωγικής Διαδικασίας. Εγχειρίδια τελικών χρηστών, Εγχειρίδια 

διαχειριστών, Παραγωγικές διαδικασίες (batch ροές, διαδικασίες backup και restore, 

διαδικασίες DR), τεκμηρίωση για τα προσφερόμενα λογισμικά πακέτα με την παράδοση 

του λογισμικού, αναλυτική τεκμηρίωση της προσφερόμενης βάσης (σχήμα, πίνακες, πεδία, 

σχέσεις κλπ.). 

• Π5.6: Πιστοποίηση ότι όλα τα λογισμικά λειτουργούν στην πιο πρόσφατη έκδοση. 

• Π5.7: Είκοσι τέσσερεις (24) Μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου (θα συμπεριλαμβάνεται 

 επικαιροποιημένο  χρονοδιάγραμμα). 

 

Μήνας Έναρξης M54 Μήνας Λήξης M66 

Τίτλος Φάσης 
ΣΤ - Περίοδος που ο Ανάδοχος έχει «Ευθύνη Εποπτείας του 

Συστήματος» 

Στόχοι Φάσης: 

• Στόχος 1:  Πλήρης λειτουργία του Συστήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος με εποπτεία 

     του Αναδόχου.  

• Στόχος 2:  Επίτευξη απρόσκοπτης λειτουργίας επί έναν (1) μήνα. 

 

Περιγραφή Φάσης: 

 

Η περίοδος «Ευθύνη Εποπτείας του Συστήματος» αρχίζει αμέσως μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση και υπογραφή Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Φάσης Ε. Η περίοδος θα διαρκέσει 

κατ ελάχιστον ένα (1) έτος και εφόσον τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες δεν παρουσιαστεί 

κανένα λειτουργικό ή τεχνικό πρόβλημα τηρώντας τους χρόνους απόκρισης και επιδόσεις 

που ορίζει η Σύμβαση. Σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων, η περίοδος αυτή παρατείνεται 

μέχρι να ολοκληρωθούν τριάντα συνεχείς (30) ημέρες χωρίς να παρουσιαστεί κανένα 

πρόβλημα. 

Η απουσία προβλημάτων θα πιστοποιηθεί από τη  Μηνιαία αναφορά λειτουργικών 

προβλημάτων/διορθώσεων που θα συντάσσει ο ΔΕΔΔΗΕ, τη  Μηνιαία αναφορά τεχνικής 

λειτουργίας που θα εκδίδει το Σύστημα και τη  Μηναία αναφορά προβλημάτων επικοινωνίας 



           Διεύθυνση ΧΧΧ                                                                   ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Πληροφοριακό Σύστημα 

Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου 
 

Σελ. 52 από 63 

    

 

 
 
 
 

που θα συλλέγει ο ΔΕΔΔΗΕ από τους Προμηθευτές Η/Ε και τους χρήστες του Συστήματος. 

Την περίοδο αυτή  ο ΔΕΔΔΗΕ έχει πλήρη  Ευθύνη Λειτουργίας Λογισμικού, Εξοπλισμού και 

ομαλής λειτουργίας Επιχειρησιακών διαδικασιών που διεξάγονται μέσα από το νέο Σύστημα 

με ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥΣ. 

Ο Ανάδοχος παρέχει στελέχη για επιτόπια και εξ’ αποστάσεως υποστήριξη. 

Στη φάση αυτή εκτελούνται οι παρακάτω δραστηριότητες προκειμένου να λειτουργήσει το 

Σύστημα υπό την ευθύνη εποπτείας του Αναδόχου: 

• Παροχή επιτόπιας υποστήριξης και εποπτείας τεσσάρων (4) στελεχών του Αναδόχου τις 

εργάσιμες ώρες στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ. Τα στελέχη θα έχουν τους παρακάτω ρόλους: 

- (α) Τεχνική Εποπτεία Συστήματος (1 άτομο) 

- (β) Λειτουργική Εποπτεία Κυρίου Συστήματος (2 άτομα) 

- (γ) Λειτουργική Εποπτεία Αμφίδρομης Επικοινωνίας με Προμηθευτές (1 άτομο). 

• Παροχή λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης εξ αποστάσεων για επίλυση προβλημάτων 

που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η επιτόπια υποστήριξη του Αναδόχου εντός 

εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. 

• Επικαιροποιηση τεκμηρίωσης σε περιπτώσεις τροποποίησης του συστήματος κατά τη 

διάρκεια διορθώσεων του Συστήματος από τον Ανάδοχο. 

Παραδοτέα: 

• Π6.1:  Μηνιαία αναφορά τεχνικής λειτουργίας που θα εκδίδει το Σύστημα. 

• Π6.2: Πιστοποίηση ότι όλα τα λογισμικά λειτουργούν στην πιο ενημερωμένη έκδοση. 

• Π6.3: Δώδεκα (12) Μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου (θα συμπεριλαμβάνεται        

    επικαιροποιημένο  χρονοδιάγραμμα). 

5.3.  Περίοδος Εγγύησης, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη έως την Οριστική 

Παραλαβή 

5.3.1. Εγγύηση και συντήρηση του νέου Συστήματος 

Μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου (ολοκλήρωση και της Φάσης ΣΤ), όλος ο 

προσφερόμενος εξοπλισμός και λογισμικό βρίσκονται σε εγγύηση. Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου εγγύησης μέχρι την οριστική παραλαβή της ΦΑΣΗΣ ΣΤ, η συντήρηση του εξοπλισμού 

και λογισμικού στο σύνολό του καθώς και η τεχνική υποστήριξη σε βλάβες εξοπλισμού και 

λογισμικού θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου χωρίς οικονομική επιβάρυνση του 

ΔΕΔΔΗΕ.  
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5.3.2. Τεχνική υποστήριξη στη χρήση του νέου Συστήματος 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οργανώσει, στελεχώσει με δικό του προσωπικό και 

λειτουργήσει: 

 ένα (1) κύριο Κέντρο Απομακρυσμένης Υποστήριξης στην Αθήνα το οποίο θα υποστηρίζει 

πλήρως όλους τους τελικούς χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της Φάσης Ε. Το 

κύριο Κέντρο Απομακρυσμένης Υποστήριξης θα εγκατασταθεί σε χώρο του ΔΕΔΔΗΕ. 

 πέντε (5) περιφερειακά Κέντρα Απομακρυσμένης Υποστήριξης (2 στην Αθήνα, 1 στην 

Θεσσαλονίκη, 1 στην Πάτρα και 1 στη Λαμία) τα οποία θα υποστηρίζουν όλους τους 

τελικούς χρήστες των επιμέρους Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ για τους τρεις (3) πρώτους 

μήνες της Φάσης Ε. Τα περιφερειακά Κέντρα Απομακρυσμένης Υποστήριξης θα 

εγκατασταθούν στις έδρες των Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ. 

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται η οργάνωση των κέντρων 

Απομακρυσμένης Υποστήριξης και η περιγραφή του μέσου παρακολούθησης της απόκρισης 

στις τηλεφωνικές κλήσεις των τελικών χρηστών. 

5.3.3. Τεχνική υποστήριξη σε βλάβες εξοπλισμού και λογισμικού 

Μετά από ειδοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ ο Προμηθευτής θα στέλνει έναν ή περισσότερους τεχνικούς 

στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Οι τεχνικοί αυτοί θα 

αναλαμβάνουν εργασία συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών του υλικού, διάγνωση και 

αποκατάσταση προβλημάτων του λογισμικού και γενικά επιδιόρθωση των βλαβών.  

Στην περίπτωση βλαβών εξοπλισμού ο Ανάδοχος θα αποκαθιστά το πρόβλημα στις 

εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, είτε επί τόπου είτε με προσωρινή αντικατάσταση μέρους του 

εξοπλισμού. Η αρχική διαπίστωση και ο κατά το δυνατόν εντοπισμός του όποιου προβλήματος 

παρουσιαστεί, θα γίνεται από το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ που χρησιμοποιεί το Σύστημα, ο δε 

Ανάδοχος θα ειδοποιείται από τον ΔΕΔΔΗΕ για να επέμβει.  

Σε περίπτωση που η όποια βλάβη δεν καταστεί δυνατό να επισκευαστεί επί τόπου από τον 

Ανάδοχο μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία αποκατάστασης λειτουργίας και απαιτείται η 

μεταφορά του σε συνεργείο του κατασκευαστή προς επισκευή/συντήρηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαθιστά προσωρινά τον απομακρυνθέντα εξοπλισμό με εφεδρικό 

εξοπλισμό που θα διατηρεί προς τούτο ο ίδιος, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία 

του συστήματος και η απαιτούμενη διαθεσιμότητά του, άλλως θα επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες. 

Σε περίπτωση κακής λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογής, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα 

τα απαραίτητα μέτρα για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης.  

Από την αναγγελία της βλάβης, πρέπει μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ωρών να επισκεφθεί 

τις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ εξειδικευμένος εκπρόσωπός του ο οποίος αφ' ενός μεν να 

εξασφαλίσει την προσωρινή συνέχιση της εκμετάλλευσης του μεγαλύτερου δυνατού μέρους 
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του συστήματος και αφ' ετέρου να επιληφθεί της προσπάθειας πλήρους αποκατάστασης της 

λειτουργίας.  

Διευκρινίζεται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

5.3.4. Ρήτρες βλαβών  

Διακρίνονται οι παρακάτω χαρακτηριστικοί χρόνοι: 

- t0: χρονική στιγμή ειδοποίησης του προμηθευτή από τον ΔΕΔΔΗΕ. Από αυτή τη χρονική 

στιγμή αρχίζει να μετράει η κατά περίπτωση προθεσμία αποκατάστασης της λειτουργίας του 

συστήματος ή της επισκευής / συντήρησης του εξοπλισμού. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο οποιαδήποτε στιγμή εντός του 24ώρου.  

-  t1: Η χρονική στιγμή αποκατάστασης της λειτουργίας του τμήματος. Αυτή μπορεί να γίνει 

είτε με επί τόπου επισκευή της βλάβης είτε με προσωρινή αντικατάσταση της συσκευής με 

άλλη ιδιοκτησίας του αναδόχου. Στην περίπτωση της αντικατάστασης, αυτή πρέπει να γίνεται 

χωρίς μείωση των επιδόσεων του συστήματος. 

- t2: Η χρονική στιγμή θέσης σε επιτυχή επαναλειτουργία του αντικατασταθέντος από τον 

Ανάδοχο εξοπλισμού στην αρχική του θέση. 

Οι αντίστοιχες προθεσμίες είναι: 

o (t1 - t0): 4 ώρες 

o (t2 - t0) = ένας (1) ημερολογιακός μήνας 

Σε περίπτωση που η όποια βλάβη δεν καταστεί δυνατό να επισκευαστεί επί τόπου από τον 

Ανάδοχο μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία αποκατάστασης λειτουργίας, θα επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες από την Προκήρυξη ποινικές ρήτρες. 

5.3.5. Εγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισμικού  

Η συντήρηση περιλαμβάνει την παροχή και την εγκατάσταση (σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) των νέων εκδόσεων του προσφερόμενου πακέτου. Οι 

νέες εκδόσεις εννοούνται έτοιμες για χρήση, μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα, 

εξατομικευμένες και παραμετροποιημένες. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον ΔΕΔΔΗΕ για την ύπαρξη νέων 

εκδόσεων σε διάστημα το πολύ δύο (2) μηνών από την ανακοίνωσή τους από τον 

κατασκευαστή. Η γνωστοποίηση πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει: 

 περιγραφή των χαρακτηριστικών της νέας έκδοσης 

 περιγραφή των αλλαγών σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση 

 δέσμευση ότι ο Ανάδοχος θα συνεχίζει την υποστήριξη της παλιάς έκδοσης για τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) μήνες μετά την αναγγελία της νέας έκδοσης. 
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Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματική παρουσίαση των 

πλεονεκτημάτων, που προσφέρει η νέα έκδοση, και των πιθανών προβλημάτων, που θα 

προκαλέσει η τυχόν εγκατάστασή της. 

Εφόσον ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίσει να προχωρήσει στην εγκατάσταση των νέων εκδόσεων και το 

γνωρίσει εγγράφως στον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος –μετά από προηγούμενη σχετική συνεννόηση 

με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΔΕΔΔΗΕ– είναι υποχρεωμένος το 

αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την απόφαση του ΔΕΔΔΗΕ, να ολοκληρώσει την 

εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του λογισμικού. Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να εγκαταστήσει τουλάχιστον μία αναβάθμιση του λογισμικού κατά τη Φάση Ε, η 

οποία θα περιλαμβάνει και επανεκπαίδευση των τελικών χρηστών στη νέα έκδοση. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιγράψει αναλυτικά τα βήματα υλοποίησης της 

αναβάθμισης. 

Οι επεμβάσεις θα υλοποιούνται αρχικά στο περιβάλλον Ανάπτυξης ή/και στο περιβάλλον 

Δοκιμών / Εκπαιδεύσεων. 

Η αναβάθμιση αρχικά θα πραγματοποιείται στο περιβάλλον Δοκιμών όπου και θα γίνεται 

πλήρης σειρά ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση στο περιβάλλον Παραγωγικής 

Λειτουργίας.  

Η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων στο περιβάλλον Παραγωγικής Εκμετάλλευσης θα πρέπει 

να γίνεται κατά τρόπο που να δημιουργεί την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στην κανονική 

λειτουργία του Συστήματος. 

5.4.  Εκπαίδευση 

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια αυτού του έργου, πρέπει να προσφέρει όλη εκείνη την εκπαίδευση 

που απαιτείται στο λογισμικό ώστε το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ να καταστεί ικανό στη χρήση, 

υποστήριξη, συντήρηση και διαχείριση του νέου Συστήματος.  

Η εκπαίδευση στην υποστήριξη, συντήρηση και διαχείριση του νέου Συστήματος συνίσταται 

στην παροχή όλης της απαραίτητης τεχνικής εκπαίδευσης – εντός και εκτός χώρας - και 

σχετικής τεκμηρίωσης στο προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

προκειμένου αυτό να είναι σε θέση να υποστηρίζει, να παραμετροποιεί και να λειτουργεί το 

Σύστημα τόσο κατά  την περίοδο που ο Ανάδοχος έχει την Πλήρη Ευθύνη Λειτουργίας του 

Συστήματος όσο και μετά την οριστική παραλαβή. 

Η εκπαίδευση στη χρήση του νέου Συστήματος από τους τελικούς χρήστες συνίσταται στη 

διοργάνωση σεμιναρίων σε ομάδες εκπαιδευόμενων τελικών χρηστών οι οποίες θα αριθμούν 

12 άτομα. Τα σεμινάρια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την ολοκλήρωση της φάσης Δ 

και θα διοργανωθούν σε εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να 

περιγραφούν οι απαιτήσεις των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης. Το 40% της εκπαίδευσης θα 

πραγματοποιηθεί εκτός Αττικής (στην Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λαμία) ενώ το υπόλοιπο 60% 
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στην Αττική. Η εκπαίδευση που εντάσσεται στο προσφερόμενο τίμημα του Έργου αντιστοιχεί 

σε τουλάχιστον 1.000 εκπαιδευτικές ομαδο-ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων θα 

εκπαιδευθεί το σύνολο των εκπαιδευόμενων οι οποίοι εκτιμάται ότι θα αριθμούν τους χίλιους 

(1.000) τελικούς χρήστες.  

Εάν ζητηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ επιπλέον εκπαιδευτικός χρόνος, εξαιρουμένης της 

επανεκπαίδευσης λόγω της αναβάθμισης του λογισμικού και χαρακτηρισμού ως μη 

ικανοποιητικών ορισμένων κύκλων εκπαίδευσης κατά τα κατωτέρω, τότε ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να την παράσχει με μοναδιαίο τίμημα το οποίο θα περιλαμβάνεται στον Πίνακα 

Πρόσθετων Εργασιών της Οικονομικής Προσφοράς (κόστος ανά εκπαιδευτική ομαδο-ημέρα για 

το σύνολο των εκπαιδευόμενων). 

Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πλήρως τις λειτουργίες-

διαδικασίες του νέου Συστήματος στις οποίες θα εκπαιδευθούν. Μετά το πέρας του κάθε 

σεμιναρίου θα πρέπει να συντάσσεται Έκθεση Εκπαίδευσης και Έκθεση αξιολόγησης των 

εκπαιδευόμενων. Μετά την ολοκλήρωση του κάθε σεμιναρίου ο ΔΕΔΔΗΕ θα εκτιμήσει τα 

αποτελέσματα για να διαπιστώσει αν ο στόχος έχει επιτευχθεί. Τα σεμινάρια που θα 

χαρακτηριστούν μη ικανοποιητικά θα επαναληφθούν το συντομότερο με δαπάνη του 

Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να καθορίσει τις μεταβολές που πρέπει 

να γίνουν στα σεμινάρια και να ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο.  

Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο κατάλληλο 

διαμορφωμένο περιβάλλον Δοκιμών / Εκπαιδεύσεων (Test / Training) που ο Ανάδοχος θα έχει 

εφοδιάσει με τα κατάλληλα δεδομένα και να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στα 

πλαίσια της εκπαίδευσης δεν επηρεάζει τα άλλα περιβάλλοντα, ούτε απειλεί την ακεραιότητα 

των δεδομένων. Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει τους κατάλληλους εκπαιδευτές, να 

προγραμματίσει και ετοιμάσει τη διδακτέα ύλη, να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τα 

απαραίτητα βοηθήματα (εγχειρίδια) και να παρέχει κάθε άλλη διευκόλυνση που θα διασφαλίζει 

την ποιότητα της εκπαίδευσης.  

Οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα: 

 Κατανόηση και υψηλό επίπεδο γνώσης του υλικού και λογισμικού και εμπειρία στον 

προγραμματισμό, συντήρηση και λειτουργία του η οποία θα είναι πιστοποιημένη από τον 

κατασκευαστή του λογισμικού.  

 Πολύ καλή γνώση της γλώσσας, στην οποία θα γίνουν τα μαθήματα.  

Το γενικό πρόγραμμα σεμιναρίων θα υποβληθεί μαζί με την τεχνική προσφορά. Θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:  

 Περιγραφή του σεμιναρίου. 
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 Διάρκεια σε ημέρες.  

 Αντικειμενικοί σκοποί.  

 Γλώσσα Διδασκαλίας.  

 Απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία (προαπαιτούμενα) των εκπαιδευομένων.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προετοιμάσει τα απαραίτητα βοηθήματα και έντυπα οδηγιών των 

σεμιναρίων. Κάθε βοήθημα πρέπει να καλύπτει πλήρως την ύλη του αντίστοιχου σεμιναρίου και 

να είναι γραμμένο με κατανοητό και παιδαγωγικό τρόπο, σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα.  

Μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου, τα διάφορα βοηθήματα, βιβλία και έντυπο υλικό, δισκέτες, 

βιντεοκασέτες, CDs, DVDs κλπ, θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του ΔΕΔΔΗΕ.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα ανατύπωσης του εκπαιδευτικού υλικού για χρήση 

αποκλειστικά του προσωπικού της, μέσα στους χώρους εργασίας του.  

Επιπλέον, τα βοηθήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική τεχνική τεκμηρίωση.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει την απαραίτητη ποσότητα του ειδικού εξοπλισμού και 

εργαλείων για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας κάθε σεμιναρίου.  

Η γλώσσα των σεμιναρίων, των βιβλίων και βοηθημάτων τους θα είναι η ελληνική. Κατ' 

εξαίρεση σε εξειδικευμένα τεχνικά μαθήματα μπορεί να είναι η αγγλική. 
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Άρθρο 6:  Πίνακες Συμμόρφωσης 

6.1.  Γενικές Απαιτήσεις  

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.1.1 

Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα θα περιλαμβάνει τις 
διαδικασίες-λειτουργίες του 
υφιστάμενου συστήματος ΕΡΜΗΣ καθώς 
και των 17 περιφερειακών εφαρμογών 
που περιγράφονται στην υποπαράγραφο 
2.3.3.  

Ναι   

6.1.2 

Προμήθεια απαραίτητου αριθμού 
αδειών. Εκτίμηση για χίλιες (1000) 
άδειες. 

Ναι   

6.1.3 
Δυνατότητα παραμετροποίησης 

διαδικασιών–λειτουργιών. 
Ναι   

6.1.4 
Προσαρμογή στις βέλτιστες πρακτικές 
που θα προτείνει ο Ανάδοχος. 

Ναι   

6.1.5 

Δυνατότητα προσθήκης νέων 
διαδικασιών που θα απαιτηθούν κατά το 
διάστημα υλοποίησης του έργου. 

Ναι   

6.1.6 
Χρονοδιάγραμμα, Φάσεις και Παραδοτέα 
Έργου σύμφωνα με το άρθρο 5. 

Ναι   

6.1.7 

Έγγραφα πλήρους συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις των άρθρων 7 και 12 του 
Μέρους Α (Όροι της Διακήρυξης). 

Ναι   

6.2.   Λειτουργικές απαιτήσεις Συστήματος 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Όνομα 

Λογισμικού 

Προϊόντος 

(Module) ή 

Custom 

Ανάπτυξη 

Απαιτούμενοι 

ανθρωπομή-

νες σε 

περίπτωση 

Custom 

Ανάπτυξης 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.2.1 

Διαχείριση Μητρώου Παροχών. 
Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποπαραγράφου 
3.3.1. 

Ναι  

 

 

6.2.2 

Διαχείριση Μητρώου Χρηστών. 
Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποπαραγράφου 
3.3.2. 

Ναι  

 

 

6.2.3 

Διαχείριση Μητρώου μετρητών. 
Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποπαραγράφου 
3.3.3. 

Ναι  
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Όνομα 

Λογισμικού 

Προϊόντος 

(Module) ή 

Custom 

Ανάπτυξη 

Απαιτούμενοι 

ανθρωπομή-

νες σε 

περίπτωση 

Custom 

Ανάπτυξης 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.2.4 

Διαχείριση Μητρώου 
μετρητικών δεδομένων. Πλήρης 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της υποπαραγράφου 3.3.4. 

Ναι  

 

 

6.2.5 

Διαχείριση Μητρώου 
Προμηθευτών. Πλήρης 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της υποπαραγράφου 3.3.5. 

Ναι  

 

 

6.2.6 

Διαδικασίες που σχετίζονται με 
τους Χρήστες του Δικτύου. 
Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποπαραγράφου 
3.4.1.   

Ναι  

 

 

6.2.7 

Διαδικασίες που αφορούν στους 
Προμηθευτές Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. Πλήρης 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της υποπαραγράφου 3.4.2.   

Ναι  

 

 

6.2.8 

Διαδικασίες που αφορούν στην 
εκπλήρωση ρυθμιστικών 
υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ 
προς την ΡΑΕ. Πλήρης 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της υποπαραγράφου 3.4.3.   

Ναι  

 

 

6.2.9 

Διαδικασίες που αφορούν στον 
ΑΔΜΗΕ. Πλήρης συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις της 
υποπαραγράφου 3.4.4.   

Ναι  

 

 

6.2.10 

Εσωτερικές Διαδικασίες. Πλήρης 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της υποπαραγράφου 3.4.5.   

Ναι  
 

 

6.2.11 

Διαδικασίες που αφορούν στους 
εργολάβους του ΔΕΔΔΗΕ. 
Πλήρης συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της υποπαραγράφου 
3.4.6.   

Ναι  

 

 

6.2.12 

Διαδικασίες που αφορούν σε 
δημόσιους Φορείς. Πλήρης 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της υποπαραγράφου 3.4.7.   

Ναι  

 

 

6.2.13 

Διαδικτυακή πύλη (portal) 
Καταναλωτών. Πλήρης 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 3.5.   

Ναι  

 

 

6.2.14 

Διαλειτουργικότητα. Πλήρης 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 3.6.   

Ναι  
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6.3.   Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.3.1 

Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 4.2 και των 
υποπαραγράφων αυτής. 

Ναι   

6.4.   Τεχνικές απαιτήσεις Εξυπηρετητών 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

6.4.1.1 
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο 

Ναι   

6.4.1.2 
Να αναφερθούν ISO και λοιπά 
κατασκευαστικά standards 

Ναι   

6.4.2 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

   

6.4.2.1 Πλεονάζοντα στοιχεία Ναι   

6.4.2.2 Hot-plug στοιχεία Ναι   

6.4.2.3 

Επαναδιαμόρφωση της διάταξης του 
συστήματος σε περίπτωση αστοχίας 
επιμέρους στοιχείων του (π.χ. μνήμης, 
επεξεργαστή) 

Ναι   

6.4.2.4 
Αυτόματη ενημέρωση του διαχειριστή σε 
περίπτωση βλάβης 

Ναι   

6.4.2.5 Redundant τροφοδοτικό Ναι   

6.4.2.6 

Θα πρέπει να υπάρχει σύστημα 
πρόγνωσης βλαβών το οποίο κατ’ 
ελάχιστον να παρακολουθεί τα 
παρακάτω συστήματα : 

 Επεξεργαστές ,  

 μνήμη 

 Δίσκους αποθήκευσης,  

 Τροφοδοτικά 
 Ανεμιστήρες 

 

Ναι   

6.4.2.7 
Άλλα χαρακτηριστικά υψηλής 
διαθεσιμότητας 

Ναι   

6.4.3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ    
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.4.3.1 Αριθμός επεξεργαστών ≥ 2   

6.4.3.2 Μέγιστος Αριθμός επεξεργαστών ≥ 4   

6.4.3.3 
Addressability (bit) επεξεργαστών 64-
bit 

Ναι   

6.4.3.4 
Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική των 
επεξεργαστών 

Ναι   

6.4.3.5 
Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας 
(GHz) 

Ναι   

6.4.3.6 
Να αναφερθεί το μέγεθος της μνήμης 
cache 

Ναι   

6.4.4 ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

6.4.4.1 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) ≥ 128   

6.4.4.2 
Δυνατότητα επαύξησης προσφερόμενης 
μνήμης χωρίς αλλαγή του configuration 

100%   

6.4.4.3 

Υποστήριξη χαρακτηριστικών 
διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων 
τύπου ECC. Να αναφερθούν τα τεχνικά 
λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά της 
προσφερόμενης μνήμης 

Ναι   

6.4.5 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΔΙΣΚΩΝ 

   

6.4.5.1 Αριθμός σκληρών δίσκων ≥ 2   

6.4.5.2 Υλοποίηση Mirroring Ναι   

6.4.5.3 
Ζητούμενη ωφέλιμη χωρητικότητα 
σκληρών δίσκων (GB) 

≥ 600   

6.4.5.4 
Σχετικά με τους σκληρούς δίσκους, 
ζητούνται: 

   

6.4.5.4.1 Να αναφερθεί ο τύπος διαύλου Ναι   

6.4.5.4.2 Ταχύτητα περιστροφής (rpm) ≥ 15.000   

6.4.6 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

6.4.6.1 

Να δοθούν οι επιδόσεις του συστήματος 
με βάση τα benchmarks 
SPECint_rate2006_base & 
SPECfp_rate base2006 

Ναι   
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.4.7 
ΘΥΡΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

   

6.4.7.1 Οδηγός DVD Ναι   

6.4.7.2 
Κάρτες LAN Ethernet 100/1000 Mbps, 
Full duplex, auto sensing 

≥ 4   

6.4.7.3 Θύρες ανά Ethernet Card ≥ 2   

6.4.7.4 Κάρτες HBA FC 8 Gbps (A) ≥ 2   

6.4.7.5 Θύρες ανά HBA (A) ≥ 2   

6.4.7.6 Κάρτα HBA FC 8Gbps (B) ≥ 1   

6.4.7.7 Θύρες ανά HBA (B) ≥ 1   

6.4.7.8 
Kάρτα απομακρυσμένης πρόσβασης με 
web-based GUI που προσφέρει virtual 
console 

Ναι   

6.4.7.9 
Ελεύθερες θύρες για μελλοντική 
επεκτασιμότητα 

≥ 1   

6.4.8 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

6.4.8.1 

Να δοθεί συνοδευτικό λογισμικό για την 
Παρακολούθηση και Διαχείριση του 
συστήματος συνολικά και να 
αναφερθούν: 
τα στοιχεία του συστήματος (π.χ. Hard 
Disks, cpu, memory) που είναι δυνατόν 
να παρακολουθούνται οι δυνατότητες 
παρακολούθησης και διαχείρισης που 
καλύπτει 

Ναι   

6.5.  Απαιτήσεις επιδόσεων Συστήματος 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.5.1 
Απόκριση Συστήματος σύμφωνα με την 
παρ. 5.1.1 

>3s για το 
95% 

  

6.5.2 
Διαθεσιμότητα Συστήματος σύμφωνα με 
την παρ. 5.1.2 

>99,99%   
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6.6.  Απαιτήσεις δυνατότητας εξέλιξης Συστήματος 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.6.1 
Δυνατότητα προσθήκης λειτουργιών στο 
Σύστημα 

Ναι   

6.6.2 
Δυνατότητα τροποποίησης λειτουργιών 
στο Σύστημα 

Ναι   

6.6.3 
Δυνατότητα επέμβασης στην αρχική 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 

Ναι   

6.6.4 

Δυνατότητα εγκατάστασης των νέων 
εκδόσεων του λογισμικού χωρίς 
επανάληψη των παραμετροποιήσεων, 
εξατομικεύσεων και έργου ανάπτυξης 

Ναι   

6.7.  Εργαλεία διαχείρισης, ανάπτυξης και εργαλεία για τελικούς χρήστες 

Συστήματος 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.7.1 
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 4.8. Ναι   

6.8.  Απαιτήσεις εκπαίδευσης 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.8.1 
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 5.4 Ναι   

6.9.  Απαιτήσεις εγγύησης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

6.9.1 
Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
της υποπαραγράφου 5.3 Ναι   


