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Πληροφορίες: Δ. Οικονόμου 

Τηλέφωνο       : 210-8916263                              ΠΡΟΣ : Κεντρική Ένωση                   

e-mail             : d11e@hcaa.gr   Επιμελητηρίων Ελλάδος         

       Ακαδημίας 6. τκ 10671 Αθήνα 

             (Μέσω e-mail: keeuhcci@uhc.gr)  

                   

                               

                

 

ΘΕMA: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Σας διαβιβάζουμε περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια νέας βάσης δεδομένων 

ORACLE, μετεγκατάσταση στη νέα βάση δεδομένων των εφαρμογών μισθοδοσίας & 

προσωπικού της ΥΠΑ. 

Παρακαλούμε να την γνωστοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας. 
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                             

-Μία (1) περίληψη Διακήρυξης                           

               

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:    

Δ11/Ε                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση    : Παλαιός Πύργος                                                                                       

Πρώην Ανατολικού Αερολιμένα  

166 77, Ελληνικό 

Με εντολή Διοικητού 

Η  Αν. Προϊστάμενη Δ/νσης 

Οικονομικού-Εφοδιασμού 

                  Ε. Θεοδοσίου 
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ΘΕΜΑ : Περίληψη διακήρυξης. 
 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την 

«Προμήθεια νέας βάσης δεδομένων ORACLE, μετεγκατάσταση στη νέα βάση δεδομένων των εφαρμογών μισθοδοσίας & 

προσωπικού της ΥΠΑ». 

Ο  επαναληπτικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 

Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον συστημικό διαγωνισμό με α/α 173667 

CPV : 48611000-4 «Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων» και  72320000-4 «Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων» 

Προϋπολογισμός: α) Προμήθεια νέας Βάσης Δεδομένων / Σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (49.600,00€) 

β) Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης παραμετροποίησης της νέας ΒΔ των νέων εργαλείων ανάπτυξης ORACLE FORMS & 

REPORTSπρος αντικατάσταση των υπαρχόντων και μετάπτωσης εφαρμογής Προσωπικού – Μισθοδοσίας της ΥΠΑ/ Σαράντα εννέα 

χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (49.600,00€). 

Συνολική δαπάνη: € 99.200,00 
 

Η ισχύς των προσφορών ορίζεται σε 365 ημέρες. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών :     20-10-2022      και ώρα 15:00. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :                     04-11-2022     και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:      10-11-2022     και ώρα 10:00. 

Τόπος παράδοσης : Στις εγκαταστάσεις των σχετικών υποδομών της ΥΠΑ, κατόπιν ειδικότερων οδηγιών που θα δοθούν από την 

Διευθύνουσα της οικείας Σύμβασης, Οργανική μονάδα της ΥΠΑ (Δ10). 

Χρόνος παράδοσης:  Το έργο θα ολοκληρωθεί σε σαράντα (45) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Πιο 

συγκεκριμένα, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω σχεδιάγραμμα: 

Φάση 1η: Με την υπογραφή της σύμβασης και εντός 15 ημερών 

Προμήθεια αδειών / Εγκατάσταση εμπορικού λογισμικού 

Π.1.1: Υλικό τεκμηρίωσης εγκατάστασης  

Π.1.2: Άδειες εμπορικού λογισμικού (όπου απαιτείται) 

Φάση 2η: Με την υπογραφή της σύμβασης και εντός ενός μήνα 

- Αναβάθμιση εφαρμογών Μισθοδοσίας και Προσωπικού 

- Μετάπτωση δεδομένων του συνόλου των εφαρμογών της υπάρχουσας υποδομής 

Π2.1: Υλικό τεκμηρίωσης αναβάθμισης και μετάπτωσης δεδομένων 

Φάση 3η: Μετά την ολοκλήρωση της 2ης φάσης και εντός μιας εβδομάδας 

Πιλοτική Λειτουργία/ Εκπαίδευση σε APEX 

Π3.1: Αποτελέσματα Πιλοτικής Λειτουργίας  

Π3.2: Εκπαιδευτικό υλικό και παρουσιολόγιο εκπαίδευσης 

Φάση 4η: Μετά την ολοκλήρωση της 3ης φάσης και εντός μιας εβδομάδας 

Τελική μετάπτωση 

Π4.1: Αποτελέσματα μετάπτωσης 

Χρόνος παραλαβής : 1 μήνας από την παράδοση. 

Γλώσσα : Ελληνική 

Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ: € 1.600,00. 

Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 4% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ. 

Για την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή 

καλής λειτουργίας του συστήματος ίσου με το 3% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.    

Εγγύηση καλής λειτουργίας: Ένα (1) έτος  

Δικαίωμα συμμετοχής : 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 25 του Ν. 4412/16, 

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νόμου. 

Τρόπος Πληρωμής : Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής : 

α) Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση  ισόποσης 

εγγύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 §7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 

μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των 

υλικών. 

                           
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

      Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

                 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ/κή Διεύθυνση : Παλαιός Πύργος                                                                                 

                               Πρώην Ανατολικού Αερολιμένα  

                              16777, Ελληνικό 

Πληροφορίες :        Δ. Οικονόμου 

Τηλέφωνο :            210 - 8916263 

e-mail :                  d11e@hcaa.gr    
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας ποσοστού 4% για 

υλικά και 8% για εργασίες επί του καθαρού ποσού (Ν. 2198/94, άρθρο 24, ΦΕΚ 43/Α/  22-03-1994). 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΠΑ έτους 2022, ΑΛΕ 3140301001 και 

2420903001, βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών : 

α) Πρωτόκολλο οριστικής (ποιοτικής – ποσοτικής) παραλαβής, β) Τιμολόγιο, γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας, δ) Παραστατικό διακίνησης αγαθών, ε) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη. 

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα (ΥΠΑ) στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή 

www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» όπου δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη 

Διακήρυξη μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» α/α 173667) και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ: 

6Δ6Θ465ΧΘΞ-Β0Π).                           

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, τηλ. 

210 8916263 (Δ. Οικονόμου).             

                                                                                     H Αν. Προϊσταμένη  Δ/νσης 

                Οικονομικού & Εφοδιασμού 

 Ε. Θεοδοσίου                                                                                                                                                   
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