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1

Σύνοψη

Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) είναι ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας για θέματα σχετικά
με την προώθηση και εφαρμογή της Πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα. Η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια
των δειγματοληπτικών ελέγχων εγγράφων διαγωνισμών προμηθειών, έργων και υπηρεσιών
πληροφορικής που διενεργεί, παρατήρησε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι μεταγενέστερες της αρχικής
ανάθεσης συμβάσεις για εργασίες αναβάθμισης ή επέκτασης ή αγοράς συμπληρωματικών υπηρεσιών
πληροφορικής, ανατίθενται απευθείας στους Ανάδοχους των αρχικών συμβάσεων, χωρίς
ανταγωνιστική διαδικασία.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις, ως επί το πλείστον, δεν επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα από
πλευράς τιμής και ποιότητας, γεγονός το οποίο, εκ πρώτης όψεως, απορρέει από την αδύναμη
διαπραγματευτική θέση στην οποία βρίσκεται το δημόσιο, ως αποτέλεσμα της έλλειψης
ανταγωνισμού, λόγω της εξάρτησής του από τον Ανάδοχο.
Στόχος του συγκεκριμένου ελέγχου ήταν να συγκροτηθεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των υπό
αναφορά συμβάσεων, έτσι ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο η απευθείας ανάθεση μεταγενέστερων
συμβάσεων στους Ανάδοχους των αρχικών συμβάσεων αποτελεί συνήθη πρακτική του Τμήματος και,
ακολούθως, να αξιολογηθεί κατά πόσον η πρακτική αυτή αποτελεί την πιο αποτελεσματική, αποδοτική
και οικονομική επιλογή για επίτευξη των στόχων που τίθενται σε κάθε περίπτωση.
Ο έλεγχος χωρίστηκε στις ακόλουθες τρείς ενότητες.

Στην 1η Ενότητα αξιολογήσαμε το πλαίσιο στο οποίο προωθούνται, σχεδιάζονται, υλοποιούνται,
συντηρούνται και αναβαθμίζονται τα έργα πληροφορικής στο δημόσιο, καθώς και ο ρόλος και
αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων.
Στη 2η Ενότητα συλλέξαμε στοιχεία συμβάσεων και διενεργήσαμε στατιστική ανάλυση, με σκοπό
την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων.
Στην 3η Ενότητα, αφού καθορίσαμε το δείγμα ελέγχου, αξιολογήσαμε για κάθε περίπτωση κατά
πόσο η απευθείας ανάθεση μεταγενέστερων συμβάσεων στον αρχικό Ανάδοχο αποτελούσε την
οικονομικότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επιλογή.
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Η κυριότερη πρόκληση και χρονοβόρα διαδικασία του ελέγχου ήταν η εξασφάλιση των
απαραίτητων στοιχείων και τεκμηρίων που αφορούσαν στις συμβάσεις όλων των Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΠΣ) που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατά την περίοδο Ιουνίου 2018 – Ιανουαρίου 2020. Σημειώνεται ότι την
1η Μαρτίου 2020 μεσολάβησε η ίδρυση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής
Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ), στο οποίο μεταφέρθηκε το ΤΥΠ, διατηρώντας ωστόσο όλες τις υφιστάμενες
αρμοδιότητές του. Κατ’ επέκταση, τα συμπεράσματα, ευρήματα και συστάσεις που προέκυψαν
από τον έλεγχο αφορούν στο ΥΕΚΨΠ.
Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε προκύπτει ότι η χρήση μη ανταγωνιστικών διαδικασιών στις
περιπτώσεις αναβάθμισης/επέκτασης συστημάτων πληροφορικής θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να
αποφεύγεται, αφού συνήθως αυτή δεν αποτελεί την πιο αποτελεσματική, αποδοτική και
οικονομική επιλογή.
Στις πλείστες περιπτώσεις η διάρκεια και το κόστος της αρχικής σύμβασης δεν είναι
αντιπροσωπευτικά της πραγματικής ζωής ενός έργου πληροφορικής, με αποτέλεσμα το ΤΥΠ να
καταφεύγει στη σύναψη μεγάλου αριθμού μεταγενέστερων συμβάσεων με τον ίδιο Ανάδοχο
ακολουθώντας τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Παρόλο που η χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης είναι σε ορισμένες, κατ’ εξαίρεση
περιπτώσεις, θεμιτή, εντούτοις ο έλεγχος μας καταδεικνύει ότι στην πράξη η διαδικασία αυτή
τυγχάνει κατάχρησης, χωρίς να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα για το δημόσιο
συμφέρον.
Παράλληλα, οι αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης των
τεχνολογιών πληροφορικής εμποδίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των συμβάσεων των
έργων πληροφορικής.
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Οι σημαντικότερες συστάσεις του ελέγχου είναι οι ακόλουθες:


Το ΤΥΠ να αναθεωρήσει την πάγια πρακτική που ακολουθεί για περιορισμό της διάρκειας των
συμβολαίων συντήρησης στα 5 χρόνια. Η διάρκεια των συμβολαίων να καθορίζεται ξεχωριστά
ανά περίπτωση, στη βάση της αναμενόμενης ζωής του συστήματος.



Ο υπολογισμός της Αντικειμενικής Εκτίμησης Κόστους (ΑΕΚ) να γίνεται στη βάση τιμών που θα
λαμβάνονται από προηγούμενες συμβάσεις με τον ίδιο Ανάδοχο, άλλες παρόμοιες συμβάσεις
και έρευνα αγοράς.



Το ΤΥΠ να καθορίσει μια ομοιόμορφη διαδικασία αλλαγών για τα υφιστάμενα συστήματα (π.χ.
περιπτώσεις τροποποιήσεων, αναβαθμίσεων, επεκτάσεων).



Το ΤΥΠ να υιοθετήσει και να εφαρμόζει συστηματικά κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες, με
τα οποία να διασφαλίζεται η χρήση ανοικτών τεχνολογιών/πρωτόκολλων επικοινωνίας, η
ασφάλεια και η διαλειτουργικότητα των ΠΣ στο δημόσιο.



Οι ιδιοκτήτες των υφιστάμενων ΠΣ (Κυβερνητικά Τμήματα), με τη βοήθεια των
εμπειρογνωμόνων του ΤΥΠ, να καθορίζουν ξεκάθαρα τις απαιτήσεις τους για τροποποιήσεις,
αναβαθμίσεις, επεκτάσεις των συστημάτων τους, ώστε το αρμόδιο όργανο που θα αποφασίζει
για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, να λαμβάνει απόφαση στη βάση πλήρους και ορθής
πληροφόρησης.



Στις περιπτώσεις όπου, μετά την απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
για τροποποίηση, αναβάθμιση ή/και επέκταση ενός υφιστάμενου ΠΣ, προκύψουν αλλαγές
από τις αρχικές απαιτήσεις, το ΤΥΠ να εφαρμόζει μια ομοιόμορφη διαδικασία αξιολόγησης
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των επιπτώσεων των αλλαγών αυτών και, αν χρειάζεται, να επαναξιολογείται η αρχική
απόφαση.


Το ΤΥΠ να καθορίσει δείκτες επίδοσης για υλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων,
οι οποίοι να στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους και των απαιτούμενων
χρονοδιαγραμμάτων υπογραφής της σύμβασης.



Στις περιπτώσεις που το ΤΥΠ αιτείται έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
για τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων ΠΣ και επικαλείται τεχνικούς
λόγους, αυτοί να τεκμηριώνονται αντικειμενικά και να παρατίθεται σύγκριση όλων των
πιθανών σεναρίων.



Το ΤΥΠ να αναθεωρήσει τα όρια που έχουν καθοριστεί για τη διενέργεια μελέτης κόστουςοφέλους, ώστε να αντικατοπτρίζουν το συνολικό κόστος για όλη την αναμενόμενη διάρκεια
ζωής των έργων.

Σε πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αρ. 8711/20 και ημερ.
9.7.2020, αναγνωρίστηκε ότι η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού θα αποτελέσει
ουσιώδη συνιστώσα της αντίδρασης της ΕΕ στην οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία
COVID-19, κάτι το οποίο τονίστηκε και στην κοινή δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της 26ης Μαρτίου 2020.
Παράλληλα, στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου EUCO 10/20, ημερ. 21.7.2020,
αναφορικά με το ενισχυμένο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021–2027, προβλέπεται ότι για την
εκταμίευση ποσών από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εθνικά σχέδια ανάκαμψης, τα οποία θα συμβάλλουν
αποτελεσματικά στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση, τα
ποσά που θα διατεθούν μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους
€672,5 δις, είναι δεσμευμένα για χρήση για την περίοδο 2021–2023.
Οι πιο πάνω αποφάσεις καταδεικνύουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα αποτελέσει βασική
προτεραιότητα της ΕΕ στο προσεχές μέλλον. Στα πλαίσια αυτά, η Υπηρεσία μας προσβλέπει στην
πλήρη αξιοποίηση των ευρημάτων του ελέγχου και στην υιοθέτηση των συστάσεών μας, προς
άμεση άρση των στρεβλώσεων που υπάρχουν, ώστε, μέσω των κατάλληλων πλέον διαδικασιών,
να διασφαλιστεί η μέγιστη αξιοποίηση των πιο πάνω σχεδίων.
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Εισαγωγή

To ΤΥΠ αποτελούσε Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ από την 1η Μαρτίου του 2020
μεταφέρθηκε και συνιστά Τμήμα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής
Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ). Είναι ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας για θέματα σχετικά με την προώθηση
και εφαρμογή της Πληροφορικής και της η-Διακυβέρνησης στον Δημόσιο Τομέα, καθώς και την
εκπροσώπηση της Κύπρου στην ΕΕ και σε άλλα διεθνή συνέδρια για θέματα πληροφορικής.
Αποστολή του Τμήματος είναι ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η διαχείριση και
η συντήρηση εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που εκσυγχρονίζουν
τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων προς το κοινό
υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους
λειτουργίας και την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.
Για την εκπλήρωση των πιο πάνω στόχων, μεταξύ άλλων, το ΤΥΠ έχει υπό την ευθύνη του την
προκήρυξη διαγωνισμών που αφορούν στην υλοποίηση διάφορων έργων πληροφορικής που
προορίζονται για τα διάφορα Τμήματα του δημοσίου, καθώς και τη διαχείριση των συμβάσεων
που συνάπτονται για τον σκοπό αυτό. Επιπρόσθετα, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, το
Τμήμα αναλαμβάνει την υλοποίηση συμπληρωματικών εργασιών που αφορούν στη συντήρηση,
αναβάθμιση, επέκταση ή/και αγορά πρόσθετων υπηρεσιών .
Η ανάθεση των συμπληρωματικών αυτών εργασιών υλοποιείται συνήθως, είτε με τροποποίηση
της εν ενεργεία σύμβασης που υπάρχει με τον εκάστοτε Ανάδοχο, είτε με την υπογραφή νέας
σύμβασης με τον ίδιο Ανάδοχο με τη χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Το νομοθετικό
πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις αποτελείται από τους πιο κάτω Νόμους και Κανονισμούς:
α.
Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή
Θέματα Νόμος του 2016 (Ν.73(Ι)/2016).
β.
Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών
Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων
Κανονισμοί του 2016 (ΚΔΠ 138/2016).
Το Άρθρο 72 του Νόμου Ν.73(Ι)/2016 καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες οι συμβάσεις μπορούν
να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους, ενώ ο Κανονισμός ΚΔΠ 138/2016 προβλέπει, μεταξύ
άλλων, τη σύσταση και τη λειτουργία αρμοδίων οργάνων χειρισμού τροποποιήσεων της σύμβασης,
αλλαγών και απαιτήσεων-συντονιστής της σύμβασης, Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και
Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ), Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), και περιλαμβάνει τα όρια
εξουσίας του κάθε οργάνου.
Η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών ελέγχων εγγράφων διαγωνισμών προσφορών,
έργων και υπηρεσιών πληροφορικής που διενεργεί και της εξέτασης των αλλαγών και απαιτήσεων των
σχετικών συμβάσεων, διαπίστωσε ότι σε αρκετές περιπτώσεις, οι εργασίες αναβάθμισης ή επέκτασης
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ΠΣ ή αγοράς συμπληρωματικών υπηρεσιών πληροφορικής, ανατίθενται απευθείας στους Ανάδοχους
των αρχικών συμβάσεων, χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία.
Παρόλο που η χρήση των διαδικασιών αυτών είναι σε ορισμένες, κατ’ εξαίρεση, περιπτώσεις που
προνοούνται στη νομοθεσία, θεμιτή, εντούτοις παρατηρήσαμε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν
επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα από πλευράς τιμής και ποιότητας, το οποίο, εκ πρώτης
όψεως, απορρέει από την αδύναμη διαπραγματευτική θέση στην οποία βρίσκεται το δημόσιο, ως
αποτέλεσμα της εξάρτησής του από τον Ανάδοχο.
Ο διαχειριστικός έλεγχος, που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας, επικεντρώθηκε στον τρόπο
διαχείρισης των συμβάσεων των έργων πληροφορικής και συγκεκριμένα στις διαδικασίες που
ακολουθεί το Τμήμα για την ανάθεση των συμβάσεων που ακολουθούν της αρχικής, καθώς και στη
διαμόρφωση των αρχικών συμβάσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εδάφιο (3) του άρθρου 24 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού
Δικαίου Νόμου (Ν.158(I)/1999) επιβάλλει όπως τα λεπτομερή πρακτικά που αφορούν στην
κατακύρωση δημοσίων συμβάσεων δημοσιοποιούνται, για σκοπούς διαφάνειας, στην ιστοσελίδα
του συλλογικού οργάνου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ότι γενικά στα θέματα
δημοσίων συμβάσεων προβλέπεται πλήρης διαφάνεια και δημόσια ανακοίνωση των
προσφοροδοτών και των τιμών που έχουν προσφέρει, έχουμε διατηρήσει τα ονόματα των
προσφοροδοτών στους διαγωνισμούς που έχουμε εξετάσει.
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3

Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία

3.1

Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της
Δημοκρατίας.
Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει εν
ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς χρηματικών
διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Δημοκρατία ή που
δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα να
επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς και τους χώρους όπου
φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε άλλη εξουσία ή εκτελεί
οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του αναθέτονται δια Νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου
Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών της
Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε Κονδυλίου οφείλει να
διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης τού οικείου Προϋπολογισμού, στη
βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).
Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους,
όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων, στον Γενικό Ελεγκτή
κοινοποιούνται στοιχεία που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, περιλαμβανομένων
εγγράφων προκήρυξης διαγωνισμών, αποφάσεις αρμοδίων οργάνων, υπογραμμένες συμβάσεις κ.ά.
Επιπλέον, ο Γενικός Ελεγκτής συμμετέχει ως ανεξάρτητος παρατηρητής σε συνεδρίες αρμοδίων
οργάνων (π.χ. Επιτροπών Αλλαγών και Απαιτήσεων, Συμβουλίων Προσφορών, Επιτροπών
Αξιολόγησης, Διαχειριστικών Επιτροπών), όπου μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του και να ζητεί όπως
αυτές καταγράφονται στα πρακτικά ή στην έκθεση αξιολόγησης.
Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος
(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή,
περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή
προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.
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3.2

Σκοπός του ελέγχου

Να αξιολογηθεί κατά πόσον η επιλογή μη ανταγωνιστικών διαδικασιών στις περιπτώσεις
αναβάθμισης/επέκτασης συστημάτων πληροφορικής, αποτελεί την πιο αποτελεσματική,
αποδοτική και οικονομική επιλογή για επίτευξη των στόχων που τίθενται σε κάθε περίπτωση.
Επιπλέον, να εξεταστεί αν οι αρχικές συμβάσεις των εν λόγω συστημάτων είχαν διαμορφωθεί
κατάλληλα.
3.3

Μεθοδολογία

3.3.1

Πρότυπα ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου
Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών
αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει.
Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι
έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που
εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών
Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη πολιτικοποιημένος
Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα σε
τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης
(“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”).
Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός
ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου. Επιπρόσθετα, τα ISSAIs
περιλαμβάνουν αριθμό κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τη διενέργεια ειδικών ελέγχων.
Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται, κυρίως, από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων:








ISSAI 100 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα.
ISSAI 300 – Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου.
ISSAI 400 – Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης.
ISSAI 3000 – Πρότυπο Διαχειριστικού Ελέγχου.
ISSAI 3100 – Κατευθυντήρια γραμμή για έννοιες διαχειριστικών ελέγχων.
ISSAI 3200 – Κατευθυντήρια γραμμή για τη διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων.
ISSAI 5300 – Κατευθυντήρια γραμμή για τη διενέργεια ελέγχων ΠΣ.

Σημειώνεται ότι κατά το 2019 τα πρότυπα ISSAI 3100 και ISSAI 3200 έχουν μετονομαστεί σε GUID
3910 και GUID 3910 αντίστοιχα και το ISSAI 5300 έχει αντικατασταθεί με το GUID 5100.
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Το ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις βασικές
έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και τις αρχές
που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους τους
ελέγχους του δημοσίου τομέα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των Ανώτατων
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και
διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας
εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την
επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους και η αρχή της
αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.
Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο
ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι
συμμόρφωσης διενεργούνται αξιολογώντας κατά πόσο οι δραστηριότητες, οι χρηματοοικονομικές
συναλλαγές και οι πληροφορίες συμμορφώνονται, από κάθε άποψη, με τις αρχές που διέπουν την
ελεγχόμενη οντότητα. Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό τους
αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισροών (τα
οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι αναγκαία για την
υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους
παραλήπτες ή αποδέκτες) και του αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).
Η κατευθυντήρια γραμμή ISSAI 5300 αναφέρει ότι ο έλεγχος ΠΣ ορίζεται ως η εξέταση και θεώρηση
των ΠΣ και των σχετικών δικλίδων ασφαλείας, με στόχο την απόκτηση διαβεβαίωσης ή τον
εντοπισμό παραβιάσεων, σε σχέση με τις αρχές της νομιμότητας, αποδοτικότητας, οικονομίας και
αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με τη κατευθυντήρια γραμμή, οι έλεγχοι ΠΣ που διεξάγονται από
τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα, μπορούν να διεξαχθούν στα πλαίσια ενός οικονομικού ελέγχου
(π.χ. αξιολόγηση της ορθότητας των δεδομένων που στηρίζονται σε ΠΣ και χρησιμοποιούνται για
τον καταρτισμό και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων), ενός ελέγχου συμμόρφωσης (π.χ.
εξέταση συμμόρφωσης των ΠΣ με Νόμους/Κανονισμούς και αξιολόγηση των εσωτερικών δικλίδων
ασφάλειας) και ενός διαχειριστικού ελέγχου (π.χ. αξιολόγηση κατά πόσον τα ΠΣ ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των χρηστών τους και κατά πόσον εισάγουν αχρείαστους κινδύνους στον οργανισμό).
Ως βάση για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας ελέγχου και των θεμάτων στα οποία επικεντρώθηκε
ο έλεγχος, χρησιμοποιήθηκε κυρίως η κατευθυντήρια γραμμή ISSAI 5300. Σχετική καθοδήγηση
λήφθηκε από το πλαίσιο ITAF (IT Assurance Framework) του οργανισμού ISACA (Information
Systems Audit and Control Association) καθώς και από το πλαίσιο διακυβέρνησης τεχνολογιών
πληροφορικής COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies).
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3.3.2

Ελεγκτική προσέγγιση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του ελέγχου, ο έλεγχος χωρίστηκε σε τρείς ενότητες.
Στην 1η Ενότητα κατανοήσαμε και αξιολογήσαμε το πλαίσιο στο οποίο προωθούνται, σχεδιάζονται,
υλοποιούνται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται τα ΠΣ στο δημόσιο, καθώς και ο ρόλος και
αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων.
Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με τη Διοίκηση του ΤΥΠ και με το αρμόδιο
προσωπικό του Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ) και του Τμήματος Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (ΤΗΕ), καταρτίστηκαν ερωτηματολόγια από την ομάδα ελέγχου, έγιναν επιτόπιες
επισκέψεις και επισκοπήθηκαν έγγραφα και διαδικασίες, προκειμένου αφενός να κατανοήσουμε
και αφετέρου να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του πλαισίου
διακυβέρνησης και διαχείρισης των τεχνολογιών πληροφορικής στο δημόσιο.

Στην 2η Ενότητα συγκροτήσαμε ένα σύνολο 39 ΠΣ και αξιολογήθηκε κατά πόσον οι αρχικές
συμβάσεις που συνάφθηκαν από το ΤΥΠ ήταν αντιπροσωπευτικές της πραγματικής ζωής των
συστημάτων αυτών και κατά πόσο η απευθείας ανάθεση των μεταγενέστερων συμβάσεων στους
αρχικούς Ανάδοχους αποτελεί συνήθη πρακτική του Τμήματος.
Για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού, τον Αύγουστο του 2018 ζητήσαμε από 11 Υπουργεία
πληροφόρηση σχετικά με το ιστορικό των συμβάσεων για όλα τα συστήματα πληροφορικής τους.
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι απαντήσεις που λήφθηκαν δεν περιλάμβαναν την πληροφόρηση που
ζητήθηκε και ως εκ τούτου χρειάστηκε να ζητηθούν εκ νέου, με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να
καταστεί χρονοβόρα.
Για να προχωρήσει ο έλεγχος, η συλλογή των πληροφοριών σταμάτησε στις αρχές του 2019 και
λήφθηκαν υπόψη μόνο όσα στοιχεία είχαν ληφθεί μέχρι τότε, τα οποία και πάλιν δεν ήταν πλήρη. Από
τις καταστάσεις που μας αποστάλθηκαν από τα Υπουργεία, συγκεντρώσαμε στοιχεία για πέραν των
100 συστημάτων εκ’ των οποίων, ωστόσο, μόνο τα 39 πληρούσαν τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από
την ομάδα ελέγχου. Σημειώνεται ότι η συνολική αξία των συμβάσεων των 39 συστημάτων καλύπτει
περίπου το 73% της συνολικής αξίας των συμβάσεων που μας είχαν σταλεί μέχρι τότε. Αναλυτικός
πίνακας με τα 39 αυτά συστήματα παρατίθεται στο Παράρτημα 2.2.
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Στην 3η Ενότητα, αφού καθορίσαμε το δείγμα ελέγχου, αξιολογήσαμε για κάθε περίπτωση κατά
πόσο η απευθείας ανάθεση μεταγενέστερων συμβάσεων στον αρχικό Ανάδοχο αποτελούσε την
οικονομικότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επιλογή.
Το δείγμα αποτελείτο από 9 συμβάσεις για επτά (7) ΠΣ (περιλαμβανομένων οριζόντιων και
κάθετων συστημάτων) τόσο από κεντρικά όσο και από αποκεντρωμένα Υπουργεία/Τμήματα/
Υπηρεσίες. Πληροφορίες για τα κεντρικά και τα αποκεντρωμένα Υπουργεία/Τμήματα /Υπηρεσίες
βρίσκονται στο Παράρτημα 2.1.
Για να αξιολογηθεί κατά πόσο η διαδικασία ανάθεσης έγινε σύμφωνα με τις αρχές της
οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, καθορίστηκαν ερωτήματα ελέγχου για
κάθε αρχή, τα οποία απαντήθηκαν για κάθε ένα από τα 7 συστήματα που περιλήφθηκαν στο δείγμα.
Τα συγκεκριμένα ερωτήματα που εξετάστηκαν παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα 2.3 της
παρούσας έκθεσης.
Η μεθοδολογία και οι διαδικασίες ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν συμφωνήθηκαν με τη
Διευθύντρια του ΤΥΠ.
Ο έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία και πληροφορίες που υποβλήθηκαν κυρίως από το ΤΥΠ και από
άλλες ελεγχόμενες οντότητες, που συλλέχθηκαν μέσω επισκόπησης συστημάτων, εγγράφων,
μελετών και αλληλογραφίας, καθώς και προσωπικών συνεντεύξεων προσωπικού των ελεγχόμενων
οργανισμών.
Τα ευρήματα και συμπεράσματα της έκθεσης υποβλήθηκαν για σχόλια και απόψεις στο ΤΥΠ.
3.4

Ερωτήματα ελέγχου

To βασικό ερώτημα ελέγχου ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσον η επιλογή μη ανταγωνιστικών
διαδικασιών στις περιπτώσεις αναβάθμισης/επέκτασης συστημάτων πληροφορικής, αποτελεί την
πιο αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική επιλογή για επίτευξη των στόχων που τίθενται σε
κάθε περίπτωση και να εξεταστεί αν οι αρχικές συμβάσεις των εν λόγω συστημάτων είχαν
διαμορφωθεί κατάλληλα.
Για να απαντηθεί το πιο πάνω ερώτημα χρειάστηκε να αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν
τις σχετικές αποφάσεις του ΤΥΠ και ακολούθως να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο το Τμήμα
καταλήγει σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Για τον σκοπό αυτό, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει,
έχουν δημιουργηθεί τρείς βασικές ενότητες για τις οποίες έχουν τεθεί συγκεκριμένα ερωτήματα
ελέγχου, τα οποία παρατίθενται πιο κάτω:
Ενότητα 1 - Διακυβέρνηση και διαχείριση τεχνολογιών πληροφορικής
Κατά πόσο το πλαίσιο στο οποίο προωθούνται, σχεδιάζονται, υλοποιούνται, συντηρούνται και
αναβαθμίζονται τα πληροφοριακά συστήματα στο δημόσιο είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό.
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Ενότητα 2 - Ανάλυση συμβάσεων έργων πληροφορικής
Κατά πόσο οι αρχικές συμβάσεις έργων πληροφορικής που συνάπτονται από το ΤΥΠ είναι
αντιπροσωπευτικές της αναμενόμενης ζωής του έργου και αν η απευθείας ανάθεση των
μεταγενέστερων συμβάσεων στους αρχικούς Ανάδοχους αποτελεί συνήθη πρακτική.
Ενότητα 3 - Αξιολόγηση διαδικασιών σύναψης μεταγενέστερων συμβάσεων
Κατά πόσο η απευθείας ανάθεση μεταγενέστερων συμβάσεων στον αρχικό Ανάδοχο αποτελούσε
την οικονομικότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επιλογή.
3.5

Κριτήρια ελέγχου

Στη βάση των όσων αναφέρονται στην Εισαγωγή, αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά
στον υπό αναφορά έλεγχο, τα κριτήρια ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν για να απαντηθούν τα πιο
πάνω ερωτήματα περιλαμβάνονται για κάθε ενότητα αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4.
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4

Ευρήματα και συστάσεις

4.1

Ενότητα 1 - Διακυβέρνηση και διαχείριση τεχνολογιών πληροφορικής

Στην ενότητα αυτή αξιολογήσαμε κατά πόσον το πλαίσιο στο οποίο προωθούνται, σχεδιάζονται,
υλοποιούνται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται τα πληροφοριακά συστήματα στο δημόσιο είναι
αποτελεσματικό και αποδοτικό. Ο έλεγχος διαχωρίστηκε στις ακόλουθες τέσσερεις υποενότητες.
4.1.1

Στρατηγική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Κριτήρια ελέγχου
Αξιολογήσαμε κατά πόσο η Κυβέρνηση διαθέτει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την εφαρμογή
των ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα, καθώς και κατάλληλες σχετικές διαδικασίες για την εκπόνηση,
έγκριση, υλοποίηση και διαχείριση της στρατηγικής αυτής και κατά πόσον η στρατηγική συνάδει
με τις στρατηγικές επιδιώξεις και στόχους της Κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, εξετάσαμε τα ακόλουθα:





Κατά πόσο υπάρχει μια εγκεκριμένη στρατηγική, η οποία υιοθετήθηκε από το υψηλότερο
δυνατό επίπεδο.
Κατά πόσο στη στρατηγική αυτή οι επιχειρησιακοί στόχοι της Κυβέρνησης μεταφράζονται σε
στόχους τεχνολογιών πληροφορικής.
Κατά πόσο η στρατηγική προνοεί για την διαθεσιμότητα και επάρκεια των πόρων
πληροφορικής ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.
Κατά πόσο η στρατηγική αναθεωρείται και ενημερώνεται τακτικά.

Αναλυτικά οι πληροφορίες της υπό-ενότητας παρατίθενται στο Παράρτημα 2.1-1 της Έκθεσης.
Ευρήματα και συστάσεις
α.

Απουσία στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Η Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η οποία εκπονήθηκε από το ΤΥΠ στη βάση
σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ), δεν εγκρίθηκε επίσημα από το Συμβούλιο
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ) και το ΥΣ, εφόσον τόσο το Εκτελεστικό Συμβούλιο
Μηχανογράφησης (ΕΣΜ), όσο και το ΣΗΔ, επικεντρώθηκαν στην έγκριση υλοποίησης των έργων,
παρά στο γενικό πλαίσιο που καθορίζεται από τη Στρατηγική. Η μη έγκριση μιας ολοκληρωμένης
στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση από το ανώτερο πολιτικό επίπεδο καταδεικνύει
απουσία οράματος, αρχών και στόχων.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι στο Στρατηγικό Σχέδιο Δημοσιονομικής Πολιτικής της Κυβέρνησης για
την τριετία 2019–2021 περιλαμβάνονται αναφορές στην εν λόγω Στρατηγική για την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι δεν έχει τύχει έγκρισης ούτε το τριετές σχέδιο
δράσης του ΣΗΔ.
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Σύσταση: Το ΥΕΚΨΠ να καθορίσει και υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση στον δημόσιο τομέα, η οποία θα περιλαμβάνει το όραμα, τις γενικές
αρχές και στόχους, καθώς και τις κατάλληλες οργανωτικές δομές, πρότυπα και διαδικασίες που
θα επιτρέψουν την επίτευξη των ευρύτερων στρατηγικών στόχων της Κυβέρνησης.
β.

Επικάλυψη στρατηγικών στόχων

Διαπιστώσαμε επικάλυψη μεταξύ των στρατηγικών στόχων που περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή
Στρατηγική της Κύπρου (2012–2020), τη Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2014) και το
Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τα έτη 2019-2021. Επιπρόσθετα,
διαπιστώνεται ότι οι στρατηγικοί στόχοι που έχουν καθοριστεί κατά καιρούς στα έγγραφα αυτά
δεν επαναξιολογούνται, ώστε να διασφαλιστεί ότι συνάδουν με στόχους που καθορίζονται σε
νεότερα στρατηγικά έγγραφα. Παράλληλα δεν καταγράφεται πώς οι στόχοι συσχετίζονται με τις
ευρύτερες στρατηγικές επιδιώξεις της Κυβέρνησης, όπως αυτές περιγράφονται στο Στρατηγικό
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής.
Σύσταση: Το ΥΕΚΨΠ να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν επικαλύψεις στόχων μεταξύ των
στρατηγικών εγγράφων που υιοθετούνται. Σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται ότι οι
στρατηγικοί στόχοι για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνάδουν και εξυπηρετούν τους
ευρύτερους στόχους και στρατηγικές επιδιώξεις της Κυβέρνησης.
γ.

Χρήση μη αντικειμενικών κριτηρίων για την προτεραιοποίηση έργων

Στους όρους εντολής του ΣΗΔ αναφέρεται ότι το ΣΗΔ είναι υπεύθυνο για την έγκριση της
υλοποίησης έργων πληροφορικής/ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αξίας €300.000 και άνω, στη βάση
των προτεραιοτήτων που θα τεθούν σε ένα τριετές σχέδιο δράσης. Επίσης, αναφέρεται ότι η
προτεραιότητα αποφασίζεται στη βάση της διαθεσιμότητας πιστώσεων, των ανθρώπινων πόρων
και στη βάση της αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Πέραν του ότι το τριετές σχέδιο δράσης δεν έχει επίσημα εγκριθεί, παρατηρείται ότι το ΣΗΔ
εγκρίνει έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χωρίς να έχει προηγηθεί συγκριτική αξιολόγηση και
προτεραιοποίηση των έργων, στη βάση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, όπου θα αξιολογούνται
αντικειμενικά κριτήρια τα οποία αντικατοπτρίζουν τους στρατηγικούς στόχους της Κυβέρνησης.
Ως αποτέλεσμα της απουσίας θεσμοθετημένων διαδικασιών προτεραιοποίησης, έχουν εγκριθεί
έργα τα οποία δεν είχαν αξιολογηθεί ως έργα υψηλής προτεραιότητας στη στρατηγική
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Σημειώνεται ότι με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 10.6.2020, το ΣΗΔ έχει
καταργηθεί και οι αρμοδιότητές του έχουν μεταφερθεί στο ΥΕΚΨΠ.
Σύσταση: Το ΥΕΚΨΠ να καθορίσει και να εφαρμόσει διαδικασία με την οποία τα υποψήφια προς
έγκριση έργα θα προτεραιοποιούνται στη βάση αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων.
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δ.

Απουσία αντιπροσωπευτικών δεικτών επίδοσης

Διαπιστώσαμε ότι το ΣΗΔ δεν έχει καθορίσει δείκτες επίδοσης για υλοποίηση του σχεδίου δράσης
του. Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν καθοριστεί δείκτες επίδοσης για την υλοποίηση
της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου (2012-2020).
Όσον αφορά στο ΤΥΠ, στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών ο δείκτης επίδοσης που
έχει τεθεί για τον Στόχο 1 (Ασφαλής, έγκαιρη και αποδοτική παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής
στους Κυβερνητικούς Οργανισμούς) δίδει αδικαιολόγητη, κατά την άποψή μας, έμφαση σε
δευτερεύοντα συστήματα (email, internet, helpdesk). Η επιλογή των συστημάτων αυτών, κατά την
άποψή μας, δεν είναι αντιπροσωπευτική, καθώς δεν αξιολογείται η συμβολή του ΤΥΠ στα κρίσιμα
συστήματα, τόσο οριζόντια (π.χ. eOAS) όσο και στα επιμέρους συστήματα των Κυβερνητικών
Οργανισμών. Επίσης, ο δείκτης επίδοσης του Στόχου 2 (Παροχή έγκαιρων, ασφαλών και ποιοτικών
η-Υπηρεσιών προς τους πολίτες/επιχειρήσεις και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών)
καταδεικνύει μόνο τη χρήση της πύλης «Αριάδνη» από τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες, κάτι το
οποίο, κατά την άποψή μας, δεν καταμετρά ούτε την ασφάλεια, ούτε την ποιότητα των ηΥπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες/επιχειρήσεις.
Σύσταση: Το ΥΕΚΨΠ να καθορίσει αντικειμενικούς δείκτες επίδοσης που να αφορούν στην
πρόοδο υλοποίησης έργων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης του. Το ΥΕΚΨΠ να
περιλάβει αντιπροσωπευτικούς δείκτες επίδοσης για τις δράσεις που περιλαμβάνονται στη νέα
Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου που εκπονείται και να αναθεωρήσει τους υφιστάμενους
δείκτες του Στρατηγικού Σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΥΠ), ώστε να καταμετρείται
αντιπροσωπευτικά η επίτευξη των στόχων. Για σκοπούς διαφάνειας και λογοδοσίας, γίνεται
εισήγηση όπως το ΥΕΚΨΠ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των δεικτών επίδοσής του, υπό μορφή
ετήσιων εκθέσεων προόδου και απολογισμού εργασιών.
ε.

Ελλιπής πρόοδος έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Με βάση τις πρόσφατες εκθέσεις προόδου του ΣΗΔ, η υλοποίηση έργων φαίνεται να παραμένει σε
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, σε σύγκριση με τους στόχους που είχαν τεθεί. Παράλληλα,
παρατηρείται ότι σε μεγάλο βαθμό, δεν έχουν υλοποιηθεί οι προηγούμενες συστάσεις της
Υπηρεσίας μας (βλ. Ειδική Έκθεση ΣΗΔ/01/2017), αφού η συχνότητα των συνεδριάσεων του ΣΗΔ
παραμένει χαμηλή (12 συνεδρίες σε διάστημα 4 χρόνων), η ετοιμασία εκθέσεων προόδου ανά
τακτά χρονικά διαστήματα δεν έχει θεσμοθετηθεί (ετοιμάστηκαν 3 εκθέσεις προόδου σε 4 χρόνια)
και δεν έχει δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο μητρώο έργων, για διευκόλυνση της
παρακολούθησης προόδου, έγκαιρου εντοπισμού των καθυστερήσεων και άμεσης λήψης
ενεργειών και αποφάσεων όπου χρειάζεται.
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4.1.2

Οργανωτικές δομές και προσωπικό

Κριτήρια ελέγχου
Αξιολογήσαμε κατά πόσον οι υπάρχουσες οργανωτικές δομές και το προσωπικό πληροφορικής των
εμπλεκόμενων φορέων, σε σχέση με την προώθηση των ΤΠΕ, επιτρέπουν την υλοποίηση των
στόχων που έχουν τεθεί.
Μεταξύ άλλων, στην ενότητα αυτή αξιολογήθηκαν τα ακόλουθα:







κατά πόσον τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων και οι εμπλεκόμενοι φορείς, σε σχέση με
την προώθηση ΤΠΕ, είναι τοποθετημένα σε επαρκώς υψηλό επίπεδο, ώστε οι αποφάσεις να
λαμβάνονται αποτελεσματικά
κατά πόσον οι ρόλοι και αρμοδιότητες των φορέων αυτών έχουν καθοριστεί ξεκάθαρα
κατά πόσον οι εμπλεκόμενοι φορείς διαθέτουν κατάλληλα καταρτισμένο και εκπαιδευμένο
προσωπικό και κατά πόσον παρέχουν πρόσβαση σε κατάλληλη εκπαίδευση, στη βάση μιας
ολοκληρωμένης πολιτικής ανάπτυξης δεξιοτήτων
κατά πόσον υπάρχει σχέδιο αναγνώρισης των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών σε
ανθρώπινο δυναμικό.

Αναλυτικά οι πληροφορίες της υπό-ενότητας παρατίθενται στο Παράρτημα 2.1-2 της Έκθεσης.
Ευρήματα και συστάσεις
α.

Ελλείψεις οργανωτικών δομών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων

Παρατηρήσαμε ελλείψεις, όσον αφορά στην κατανομή των ρόλων, των αρμοδιοτήτων και ευθυνών
των φορέων που εμπλέκονται στην προώθηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στο δημόσιο. Συγκεκριμένα,
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:








Ο ρόλος, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του ΤΥΠ δεν έχουν επίσημα καταγραφεί και
υιοθετηθεί από το ΥΣ και δεν έχουν κοινοποιηθεί στα κυβερνητικά Τμήματα.
Δεν έχουν καταγραφεί και υιοθετηθεί με επίσημο τρόπο οι οργανωτικές δομές, ο ρόλος και οι
αρμοδιότητες του κάθε φορέα που εμπλέκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την
έγκριση και υλοποίηση των έργων πληροφορικής.
Ως αποτέλεσμα της απόφασης του ΥΣ με αρ. 85.050, ορισμένες αρμοδιότητες της Ομάδας
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΣΗΔ, οι οποίες περιλαμβάνονται στους όρους εντολής της,
έχουν μείνει αδρανείς.
Οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων του ΣΗΔ παρέμεναν προβληματικοί, αφού η συχνότητα των
συνεδριάσεων ήταν χαμηλή (σε χρονικό διάστημα 4 ετών το ΣΗΔ συνεδρίασε 12 φορές).
Παρά την ολοκλήρωση μελέτης αναδιοργάνωσης του ΤΥΠ το 2017, η οποία διενεργήθηκε από
τον οίκο Partnerschaft Deutschland μετά από εισήγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ), το ΤΥΠ δεν έχει λάβει επίσημα θέση αναφορικά με το περιεχόμενο και τις εισηγήσεις
της και ως εκ τούτου η μελέτη δεν έχει υιοθετηθεί.
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Σύσταση: Το ΥΕΚΨΠ να μεριμνήσει ώστε να καταγραφούν και υιοθετηθούν επίσημα οι ρόλοι και
οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να γνωστοποιηθούν σε όλες τις
Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Τμήματα.
β.

Προβλήματα στελέχωσης εμπλεκόμενων φορέων

Όσον αφορά στην επάρκεια της στελέχωσης των φορέων που εμπλέκονται στη προώθηση και
εφαρμογή των ΤΠΕ στο δημόσιο διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:
 Διαπιστώσαμε προβλήματα στελέχωσης του ΤΥΠ τα οποία σχετίζονται με τη μη συμβατότητα
των Σχεδίων Υπηρεσίας του Τμήματος με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο του 1990 (Ν.224/1990).
 Διαπιστώσαμε ότι, διαχρονικά, το Τμήμα καταφεύγει στην πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου
χρόνου, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου καθίστανται αορίστου, καθώς επίσης και στην
πρόσληψη εμπειρογνωμόνων από τον ιδιωτικό τομέα. Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία
ελέγχου, από τα 195 άτομα προσωπικό πληροφορικής, τα 51 (ή 26%) ήταν έκτακτοι αορίστου
χρόνου (Παράρτημα 2.1, Πίνακας Προσωπικού ΤΥΠ).
 Τα προβλήματα στελέχωσης της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα οποία είχαμε
επισημάνει σε προηγούμενο έλεγχο της Υπηρεσίας μας (Ειδική Έκθεση ΣΗΔ/01/2017), κατά την
ημερομηνία ελέγχου είχαν οξυνθεί αφού η Ομάδα είχε ουσιαστικά διαλυθεί. Σημειώνεται ότι
τον Ιούνιο 2020 το ΣΗΔ καταργήθηκε και οι αρμοδιότητες του μεταφέρθηκαν στο ΥΕΚΨΠ.
Σύσταση: Το ΤΥΠ να διασφαλίσει ότι τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεών του βρίσκονται σε
συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί ΕΤΕΚ Νόμου του 1990 (Ν.224/1990) και τις σχετικές
αποφάσεις του δικαστηρίου, ώστε η στελέχωσή του να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένο
μόνιμο προσωπικό.
Σε σχέση με την πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου το ΤΥΠ να μεριμνήσει για την πλήρη
εφαρμογή του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και
Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(I)/2016) και
τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να μην καθίστανται αορίστου
χρόνου. Σχετικά με την πρόσληψη εμπειρογνωμόνων από τον ιδιωτικό τομέα να εφαρμόζονται
πιστά οι πρόνοιες των εγκυκλίων με αρ. 1517 και 1532 του Υπουργείου Οικονομικών και της
εγκυκλίου με αρ. 1767 του Γενικού Λογιστηρίου.
Όσον αφορά στην στελέχωση των εμπλεκόμενων φορέων το ΥΕΚΨΠ να μεριμνήσει ώστε να γίνει
αναδιοργάνωση του τρόπου εργασίας τους, ώστε να είναι αποδοτικός και αποτελεσματικός.
Όπως μας ενημέρωσε η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, η Διεύθυνση αναγνωρίζει το πρόβλημα της
υποστελέχωσης του Τμήματος και με σωρεία επιστολών και σε συνεχόμενη βάση προωθεί τα
αιτήματα σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς για την στελέχωσή του, ούτως ώστε να είναι σε θέση
να λειτουργεί όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα.
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γ.

Αδυναμίες σε θέματα εκπαίδευσης του ΤΥΠ

Όσον αφορά στη γενική εκπαίδευση του προσωπικού του ΤΥΠ, κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε τα
ακόλουθα:






Παρόλο που στο ΤΥΠ συστάθηκε ομάδα πυρήνα μάθησης, εντούτοις δεν έχει υιοθετηθεί και
κοινοποιηθεί στο προσωπικό η διαδικασία αναγνώρισης των αναγκών εκπαίδευσής τους και ο
τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να υποβάλλονται και εγκρίνονται τα αιτήματα εκπαίδευσης.
Διαπιστώσαμε περιπτώσεις έγκρισης εκπαίδευσης προσωπικού, χωρίς να έχει υποβληθεί
κατάλληλη τεκμηρίωση εκ μέρους τους ή εκ μέρους των προϊσταμένων τους.
Δεν γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από την ΚΑΔΔ.
Δεν υπάρχει προκαθορισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους νεοεισερχόμενους
υπαλλήλους.

Αναφορικά με την ειδική εκπαίδευση του προσωπικού, η οποία αφορά σε συγκεκριμένα
συστήματα/συμβάσεις πληροφορικής, η Υπηρεσία μας έχει παρατηρήσει ότι παρόλο που γίνεται
σημαντική επένδυση σε δεξιότητες τόσο σε θέματα τεχνικά όσο και επιχειρησιακά, εντούτοις
παρατηρείται τάση συγκατάθεσης της Διεύθυνσης του ΤΥΠ σε αιτήματα μετακινήσεων εντός των
κλάδων του Τμήματος σε Λειτουργούς Πληροφορικής, με αποτέλεσμα να χάνεται η τεχνογνωσία
που αποκτήθηκε.
Σύσταση: Το ΤΥΠ να μεριμνήσει για την πιστή τήρηση της διαδικασίας εκπαίδευσης που
προβλέπεται από την ΚΑΔΔ. Επίσης, να μελετηθεί το ενδεχόμενο ετοιμασίας ενός προγράμματος
εκπαίδευσης και κατάρτισης για το νεοεισερχόμενο προσωπικό.
δ.

Αδυναμίες του Κλάδου Προσφορών του ΤΥΠ

Όσον αφορά στις αρμοδιότητες του Κλάδου Προσφορών (Παράρτημα 2.1, Κλάδος Προσφορών),
διαπιστώσαμε τις ακόλουθες αδυναμίες:





Οι αρμοδιότητες δεν είναι καταγραμμένες, ούτε εγκριμένες από τη Διεύθυνση του ΤΥΠ και δεν
έχουν κοινοποιηθεί στο προσωπικό του Τμήματος.
Οι αρμοδιότητες αφορούν μόνο στις προσφορές του ΤΥΠ (Κέντρου) και δεν καλύπτουν τις
αντίστοιχες προσφορές των αποκεντρωμένων Υπουργείων, αλλά ούτε και των συμφωνιώνπλαίσιο του Γενικού Λογιστηρίου. Ως αποτέλεσμα, δεν δημιουργούνται οι απαραίτητες
συνέργειες μεταξύ Τμημάτων.
Παρόλο που στα καθήκοντα του Κλάδου περιλαμβάνεται ετοιμασία των τελικών εγγράφων
δημοσίων συμβάσεων για αγορά αγαθών, συστημάτων, ολικών λύσεων (turnkey solutions) και
υπηρεσιών πληροφορικής, εντούτοις στην πράξη διαπιστώσαμε ότι στις πλείστες περιπτώσεις
τα έγγραφα των διαγωνισμών του ΤΥΠ (Κέντρου), καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές
ετοιμάζονται από τους Λειτουργούς των επιμέρους Τομέων/Κλάδων του ΤΥΠ για τα συστήματα
που τους αφορούν και όχι από τον Κλάδο Προσφορών.
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Δεν υπάρχουν καταγραμμένες διαδικασίες που να διέπουν τις επισκοπήσεις ποιότητας,
περιλαμβανομένων κριτηρίων επιλογής του δείγματος ελέγχου, τη συχνότητα των
επισκοπήσεων, τη θεματολογία, τα κριτήρια του ελέγχου, εκθέσεις/αναφορές και την
αξιοποίηση των ευρημάτων.

Σύσταση: Ο ρόλος του Κλάδου Προσφορών του ΤΥΠ είναι πολύ σημαντικός στην υλοποίηση των
έργων πληροφορικής, από την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, και γίνεται εισήγηση όπως καταγραφούν και εγκριθούν από τη Διεύθυνση
του ΤΥΠ οι αρμοδιότητες και οι στόχοι του Κλάδου, με τρόπο που να είναι μετρήσιμοι με βάση
αντικειμενικά κριτήρια.
Στα πλαίσια αυτά, να αξιολογηθεί κατά πόσον ο Κλάδος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την
ετοιμασία όλων των εγγράφων διαγωνισμών ή τον έλεγχο όλων των εγγράφων διαγωνισμών
προσφορών και πώς διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του.
Επίσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ενιαία και ομοιόμορφη πολιτική για όλους τους
διαγωνισμούς πληροφορικής στον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων
Υπουργείων, των διαγωνισμών συντήρησης και υποστήριξης ΠΣ και των συμφωνιών-πλαίσιο του
Γενικού Λογιστηρίου.
ε.

Απουσία καταγραμμένων εσωτερικών διαδικασιών του ΤΥΠ

Όσον αφορά στις διαδικασίες των υπόλοιπων Τομέων και Κλάδων του ΤΥΠ, διαπιστώσαμε ότι δεν
έχουν καταγραφεί και εγκριθεί επίσημα από τη Διεύθυνση οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι
ευθύνες τους, καθώς και οι διαδικασίες που διέπουν τις εργασίες τους.
Σύσταση: Το ΤΥΠ να μεριμνήσει, ώστε να καταγραφούν και να εγκριθούν επίσημα οι
αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες του κάθε τομέα/κλάδου, καθώς και οι διαδικασίες που
διέπουν τις εργασίες τους.
στ. Αδυναμίες αποκεντρωμένου μοντέλου υπηρεσιών του ΤΥΠ
Το μοντέλο της αποκέντρωσης λειτουργεί σε πιλοτική βάση από το 2007, σύμφωνα με τη σχετική
απόφαση του ΥΣ αρ. 66.041. Έκτοτε έχουν περάσει 12 χρόνια, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει αν θα
μείνει έτσι οριστικά. Για το θέμα αυτό σημειώνουμε τα ακόλουθα:





Μέχρι το 2019 δεν είχε γίνει αξιολόγηση της πιλοτικής λειτουργίας που να καταγράφονται τα
αποτελέσματα του εγχειρήματος αυτού.
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Μονάδων Πληροφορικής των αποκεντρωμένων
Υπουργείων δεν είναι ξεκάθαρα, αφού, ενώ στην απόφαση του ΥΣ προνοείται ότι για θέματα
τεχνικής φύσεως το προσωπικό των Μονάδων καθοδηγείται από τον Διευθυντή του ΤΥΠ, στην
πράξη αυτό δεν συμβαίνει.
Με βάση την απόφαση δεν είναι ξεκάθαρο που λογοδοτούν οι λειτουργοί του ΤΥΠ στα
αποκεντρωμένα Υπουργεία και ποιος προϊστάμενος έχει την τελική ευθύνη.
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Στη σχετική απόφαση δεν καθορίζεται με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται ομοιόμορφη αντιμετώπιση.

Σύσταση: Το ΤΥΠ να επανεξετάσει το μοντέλο αποκέντρωσής του. Στα πλαίσια αυτά να μελετηθεί
κατά πόσον θα ήταν επωφελής η δημιουργία περισσότερων οριζόντιων τομέων με
εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται καλύτερα η ομοιομορφία και η εξειδίκευση
στις εργασίες.
Όπως μας πληροφόρησε η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, τον Δεκέμβριο του 2019 ετοιμάστηκε από το
ΤΥΠ σχετική Έκθεση Αξιολόγησης και Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τερματισμό της
αποκέντρωσης, δεδομένων των νέων εξελίξεων που αφορούν στη Δημιουργία του ΥΕΚΨΠ από την
1η Μαρτίου 2020.
4.1.3

Διαδικασίες και πρότυπα

Κριτήρια ελέγχου
Αξιολογήσαμε κατά πόσον οι πολιτικές και διαδικασίες του ΤΥΠ επιτρέπουν την υλοποίηση των
επιχειρησιακών του στόχων. Πιο συγκεκριμένα εξετάσαμε κατά πόσο στο ΤΥΠ καταγράφονται,
εγκρίνονται και κοινοποιούνται στο προσωπικό κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες και ο βαθμός
στον οποίο εφαρμόζονται στη πράξη.
Μεταξύ άλλων, στην ενότητα αυτή αξιολογήθηκαν οι πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν:
 στην ανάπτυξη νέων έργων πληροφορικής
 στη διαδικασία αλλαγών σε υφιστάμενα έργα πληροφορικής
 στην πολιτική ασφαλείας
Αναλυτικά οι πληροφορίες της υπό-ενότητας παρατίθενται στο Παράρτημα 2.1-3 της Έκθεσης.
Ευρήματα και συστάσεις
α.

Διαχείριση προτύπου ανάπτυξης/αγοράς έργων πληροφορικής

Σε σχέση με τη διαχείριση του Προτύπου 105 του ΤΥΠ που αφορά στην ανάπτυξη έργων
πληροφορικής, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:
 Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί επίσημα για εφαρμογή από τη Διεύθυνση του ΤΥΠ ή το
Υπουργείο Οικονομικών ενώ δεν έχουν εντοπιστεί σχετικές οδηγίες προς τους αρμόδιους
λειτουργούς του ΤΥΠ για την εφαρμογή του.
 Το πρότυπο απευθύνεται μόνο στους λειτουργούς του ΤΥΠ και όχι σε λειτουργούς άλλων
Τμημάτων/Υπηρεσιών/Υπουργείων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη/αγορά συστημάτων
πληροφορικής. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει διασφάλιση ότι ακολουθείται ομοιόμορφη
διαδικασία.
 Δεν έχουν καθοριστεί διαδικασίες ελέγχου και παροχής καθοδήγησης, σε σχέση με την
εφαρμογή του προτύπου.
 Το πρότυπο δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και επίσης δεν έχει δημοσιοποιηθεί στον
ιστότοπο του ΤΥΠ, κάτι που συνίσταται για σκοπούς διαφάνειας διαδικασιών.
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Σύσταση: Το ΤΥΠ να καθορίσει μια συγκεκριμένη oμάδα ή κλάδο που θα έχει την ευθύνη
παροχής σχετικής καθοδήγησης/εκπαίδευσης στο προσωπικό, καθώς και ευθύνη διασφάλισης
της ομοιόμορφης εφαρμογής της μεθοδολογίας σε όλες τις περιπτώσεις ανάπτυξης/αγοράς/
αλλαγής συστημάτων στον δημόσιο τομέα.
β.

Αδυναμίες μεθοδολογίας ανάπτυξης/αγοράς έργων πληροφορικής

Όσον αφορά στη μεθοδολογία ανάπτυξης/αγοράς έργων πληροφορικής διαπιστώσαμε τις
ακόλουθες αδυναμίες:















Η μεθοδολογία δεν περιλαμβάνει (εξαιρεί) τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για
την αγορά υπηρεσιών συντήρησης, υπηρεσιών υποστήριξης και αγορές μηχανογραφικού
εξοπλισμού. Σημειώνουμε ότι οι αγορές αυτές αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας ενός
έργου κατά τον κύκλο ζωής του και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη μεθοδολογία.
Δεν καθορίζεται σαφώς η διαδικασία αλλαγής ενός υφιστάμενου συστήματος (π.χ.
περιπτώσεις τροποποιήσεων, αναβάθμισης, επέκτασης).
Η διαδικασία αλλαγών που αναφέρθηκε από τη Διευθύντρια του ΤΥΠ (Παράρτημα 2.1-3),
υλοποιείται σε μεγάλο βαθμό προφορικά, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση τήρησης σχετικών
τεκμηρίων (π.χ. αξιολόγηση διαθέσιμων επιλογών, πρακτικά συναντήσεων, προκαταρτικές
προσφορές που λήφθηκαν κτλ.) πέραν από το τελικό σημείωμα που υποβάλλεται για έγκριση.
Τα όρια που έχουν καθοριστεί, με τα οποία αποφασίζεται η διενέργεια μελέτης κόστουςοφέλους, δεν αντικατοπτρίζουν το συνολικό κόστος για όλη την αναμενόμενη διάρκεια ζωής
των έργων πληροφορικής.
Δεν υπάρχει εναρμόνιση της διαδικασίας έγκρισης της δαπάνης των έργων με τις πρόνοιες των
Άρθρων 82 – 89 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του
2014. Σχετικές αποκλίσεις έχουν διαπιστωθεί στην Έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
που αποστάλθηκε στον Πρόεδρο του ΣΗΔ τον Ιανουάριο του 2019.
Περιλαμβάνονται αναφορές σε έγγραφα και έννοιες που δεν έχουν υιοθετηθεί, όπως για
παράδειγμα στη Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον διαχωρισμό μεταξύ
στρατηγικών και μη στρατηγικών έργων, καθώς επίσης και αναφορές σε οργανωτικές δομές
που επίσης δεν υιοθετήθηκαν.
Δεν καταγράφονται οι όροι εντολής και οι διαδικασίες λειτουργίας του Συμβουλίου Ελέγχου
Ποιότητας (π.χ. τρόπος διορισμού, κριτήρια συμμετοχής, συμμετοχή παρατηρητών, τρόπος
ελέγχου, κτλ.).
Δεν περιλαμβάνονται διαδικασίες, που αφορούν στη διαχείριση των συστημάτων
πληροφορικής μετά που θα τεθούν σε εφαρμογή (operation).

Σύσταση: Το ΤΥΠ να μελετήσει τις πιο πάνω αδυναμίες και να τροποποιήσει αναλόγως τη
μεθοδολογία ανάπτυξης/αγοράς έργων πληροφορικής.
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γ.

Ευρήματα σε σχέση με το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (eGIF)

Σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (eGIF) επισημαίνουμε τα ακόλουθα:










Το πλαίσιο δεν έχει υιοθετηθεί επίσημα για εφαρμογή με σχετική απόφαση της Διεύθυνσης
του ΤΥΠ, του ΣΗΔ ή του Υπουργείου Οικονομικών.
Διαπιστώσαμε ελλιπή ενημέρωση των διαφόρων κυβερνητικών και ιδιωτικών φορέων που
εμπλέκονται στην ανάπτυξη και αγορά συστημάτων πληροφορικής του δημοσίου για το
πλαίσιο διαλειτουργικότητας και τον τρόπο που πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής.
Δεν παρέχεται τακτική εκπαίδευση και καθοδήγηση στους αρμόδιους λειτουργούς του ΤΥΠ και
σε λειτουργούς άλλων κυβερνητικών οργανισμών για τον τρόπο εφαρμογής του.
Στην πράξη, το πλαίσιο δεν τυγχάνει ευρείας εφαρμογής, ενώ δεν παρακολουθείται επαρκώς
η εφαρμογή του. Σχετική είναι και η τελευταία αξιολόγηση του πλαισίου που διενεργήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (NIFO Factsheet Cyprus 2016), στην οποία διαπιστώνεται ότι η
εφαρμογή των τεσσάρων επιπέδων διαλειτουργικότητας στην Κύπρο βρίσκεται σε χαμηλά
επίπεδα.
Σε ότι αφορά σε συγκεκριμένες πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο για τον τρόπο
εφαρμογής του, διαπιστώσαμε ότι στα πρότυπα διαγωνισμών προσφορών του ΤΥΠ δεν
περιλαμβάνεται πρόνοια για εκπόνηση μελέτης διαλειτουργικότητας, ενώ δεν έχουν τεθεί σε
εφαρμογή οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης συμμόρφωσης των νέων συστημάτων με
το πλαίσιο διαλειτουργικότητας.
Το πλαίσιο δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά.

Σύσταση: Το ΤΥΠ να μελετήσει τα πιο πάνω και να λάβει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει
ότι οι πρόνοιες του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας εφαρμόζονται αποτελεσματικά.
δ.

Ευρήματα σε σχέση με την πολιτική ασφάλειας

Σχετικά με την πολιτική ασφάλειας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:






Η πολιτική δεν έχει υιοθετηθεί επίσημα για υποχρεωτική υλοποίησή της, με σχετική απόφαση
της Διεύθυνσης του ΤΥΠ, του ΥΕΚΨΠ ή του Υπουργείο Οικονομικών.
Η πολιτική δεν έχει γνωστοποιηθεί ευρέως σε όλους τους κυβερνητικούς οργανισμούς και δεν
έχουν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες εφαρμογής της.
Δεν έχουν υιοθετηθεί οι κατάλληλες οργανωτικές δομές και μηχανισμοί, με τις οποίες θα
διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας.
Δεν έχει καθοριστεί διαδικασία αξιολόγησης και ενημέρωσης της πολιτικής.
Η πολιτική δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά.

Σύσταση: Το ΤΥΠ να μελετήσει και ακολούθως να εφαρμόσει κατάλληλες δομές και μηχανισμούς
για διαχείριση και αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας.
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4.1.4

Διαχείριση Προϋπολογισμού

Κριτήρια ελέγχου
Αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της διαδικασίας ετοιμασίας και
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού πληροφορικής της Κυβέρνησης, ώστε να υλοποιούνται οι
επιχειρησιακοί στόχοι που έχουν τεθεί.
Μεταξύ άλλων εξετάσαμε τα ακόλουθα:




Κατά πόσο υπάρχει επαρκής συνεργασία μεταξύ του ΤΥΠ και των ενδιαφερόμενων φορέων,
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων πληροφορικής.
Κατά πόσο υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία, σε σχέση με το κόστος και την αξία των λύσεων
και υπηρεσιών πληροφορικής που λαμβάνονται.
Κατά πόσο η Κυβέρνηση είναι σε θέση να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις κατόπιν
κατάλληλης πληροφόρησης, όσον αφορά στα κόστη και στη χρήση των λύσεων και υπηρεσιών
πληροφορικής.

Αναλυτικά οι πληροφορίες της υπό-ενότητας παρατίθενται στο Παράρτημα 2.1-4 της Έκθεσης.
Ευρήματα και συστάσεις
α.

Μη κεντρική διαχείριση του Προϋπολογισμού πληροφορικής

Η συνολική εικόνα που παρουσιάζεται είναι ότι ο συνολικός Προϋπολογισμός πληροφορικής της
Κεντρικής Κυβέρνησης είναι κατανεμημένος τόσο σε κονδύλια του ΤΥΠ όσο και σε επιμέρους
κονδύλια Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, στα οποία το ΤΥΠ δεν έχει άμεσο έλεγχο. Για
το 2018 η εικόνα του Προϋπολογισμού πληροφορικής της Κυβέρνησης ήταν η ακόλουθη:
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Με την κατανομή αυτή δεν διασφαλίζεται ότι ο Προϋπολογισμός πληροφορικής τυγχάνει κεντρικής
διαχείρισης από επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό και επίσης δεν προωθείται η δημιουργία
κατάλληλων συνεργειών (Παράρτημα 2.1-Αναπτυξιακός Προϋπολογισμός Πληροφορικής 2018).
Επίσης, παρατηρήσαμε ότι το ΤΥΠ δεν έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και διαχείριση
του συνολικού Προϋπολογισμού πληροφορικής της Κεντρικής Κυβέρνησης και δεν διαθέτει
αρμοδιότητα εποπτείας των δαπανών πληροφορικής όλων των Υπουργείων/ Τμημάτων/
Υπηρεσιών.
Σύσταση: Το ΤΥΠ να μεριμνήσει, ώστε στον Κρατικό Προϋπολογισμό να υπάρχει συνολική εικόνα
του Προϋπολογισμού πληροφορικής της Κυβέρνησης, περιλαμβανομένων αναπτυξιακών και
τακτικών δαπανών. Η διαχείριση του συνολικού Προϋπολογισμού πληροφορικής να αναληφθεί
κεντρικά από το ΤΥΠ.
β.

Κονδύλι αναπτυξιακών δαπανών πληροφορικής του ΤΥΠ

Κατά την άποψή μας, το κονδύλι αναπτυξιακών δαπανών του ΤΥΠ (€16,3 εκ. για το 2018) δεν
παρουσιάζεται με αρκετή ανάλυση στον Κρατικό Προϋπολογισμό και ως αποτέλεσμα δεν υπάρχει
η απαιτούμενη διαφάνεια.
Σύσταση: Το ΤΥΠ να μεριμνήσει, ώστε το κονδύλι αναπτυξιακών δαπανών του να χωριστεί σε
σχετικές υποδιαιρέσεις, ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη διαφάνεια και να διευκολύνεται ο
έλεγχος των δαπανών.
γ.

Διαδικασία προεπιλογής έργων πληροφορικής

Για νέα έργα πληροφορικής, με κόστος μεγαλύτερο των €500.000, δεν ακολουθείται η διαδικασία
προεπιλογής που προβλέπεται στο Τμήμα ΧΙ (Άρθρα 82-89) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, όπως προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο ετοιμασίας του
Προϋπολογισμού του Υπουργείο Οικονομικών.
Σχετικές αποκλίσεις συμμόρφωσης έχουν επίσης διαπιστωθεί και στην Έκθεση της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου που αποστάλθηκε στον Πρόεδρο του ΣΗΔ τον Ιανουάριο του 2019.
Σύσταση: Το ΤΥΠ να εφαρμόσει τις σχετικές εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση της
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να βρίσκεται σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
δ.

Αδυναμίες διαδικασίας ετοιμασίας Προϋπολογισμών πληροφορικής Υπουργείων

Στις περιπτώσεις όπου στους Προϋπολογισμούς άλλων Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών
περιλαμβάνονται αναπτυξιακά και τακτικά κονδύλια πληροφορικής, δεν έχει θεσμοθετηθεί
διαδικασία με την οποία λαμβάνεται καθοδήγηση και τεχνογνωσία από το ΤΥΠ. Στην πράξη, η
εμπλοκή του ΤΥΠ παραμένει σε συμβουλευτικό επίπεδο και όταν αυτό ζητηθεί.
Επίσης, στις περιπτώσεις αναπτυξιακών δαπανών, δεν καταγράφεται πως οι δαπάνες συνάδουν με
τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους της Κυβέρνησης για προώθηση των ΤΠΕ στον δημόσιο
τομέα, καθώς και το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος, σημειώνουμε ότι για
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την ετοιμασία των Προϋπολογισμών αυτών δεν αποστέλλεται εγκύκλιος από το ΤΥΠ, όπως
προνοείται στη σχετική ετήσια εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά αντίθετα το ΤΥΠ
ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Σύσταση: Το ΥΕΚΨΠ να επιδιώξει, ώστε να θεσμοθετηθεί ο κεντρικός του ρόλος στην ετοιμασία
των αναπτυξιακών και τακτικών Προϋπολογισμών πληροφορικής όλων των Υπουργείων και
Ανεξάρτητων Υπηρεσιών καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθείται για καθοδήγηση,
αξιολόγηση και έγκριση των προτάσεων των Υπουργείων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
διασφαλίζεται ότι οι δαπάνες αυτές συνάδουν με τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους της
Κυβέρνησης για προώθηση των ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα.
ε.

Μη περίληψη κόστους προσωπικού στην κοστολόγηση έργων

Διαπιστώσαμε ότι στο συνολικό κόστος υλοποίησης νέων και υφιστάμενων έργων πληροφορικής
δεν περιλαμβάνεται το κόστος του προσωπικού, με αποτέλεσμα το πραγματικό κόστος να μην είναι
αντιπροσωπευτικό και να μην υπάρχει η απαιτούμενη διαφάνεια και λογοδοσία.
Σύσταση: Το ΤΥΠ να μεριμνήσει, ώστε στην κοστολόγηση των νέων και υφιστάμενων έργων
πληροφορικής να περιλαμβάνεται και το κόστος του προσωπικού.
στ. Χαμηλή υλοποίηση αναπτυξιακού Προϋπολογισμού πληροφορικής
Η υλοποίηση του συνολικού αναπτυξιακού Προϋπολογισμού πληροφορικής της Κεντρικής
Κυβέρνησης για το 2018 ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (Παράρτημα 2.1-Αναπτυξιακός
Προϋπολογισμός Πληροφορικής 2018).

Σύσταση: Το ΥΕΚΨΠ να μελετήσει τους λόγους της χαμηλής υλοποίησης του Προϋπολογισμού
πληροφορικής της Κεντρικής Κυβέρνησης για το 2018 και να λάβει μέτρα για καλύτερη
υλοποίηση του Προϋπολογισμού επόμενων ετών.
ζ.

Υλοποίηση διαδικασιών
εξειδικευμένο προσωπικό

σύναψης

συμβάσεων

πληροφορικής

από

μη

Στις περιπτώσεις Υπουργείων που έχουν περιλάβει στους δικούς τους Προϋπολογισμούς τις
αναπτυξιακές δαπάνες πληροφορικής, οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υλοποιούνται από
δικό τους προσωπικό, το οποίο ωστόσο δεν διαθέτει ειδίκευση στην πληροφορική και χωρίς την
ουσιαστική συμβολή του ΤΥΠ. Το ίδιο συμβαίνει και σε ορισμένα Αποκεντρωμένα Υπουργεία όπου,
αντί οι διαδικασίες αυτές να υλοποιούνται από τις Μονάδες Πληροφορικής, υλοποιούνται από
προσωπικό των Υπουργείων.
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Όσον αφορά στα συμβόλαια συντήρησης, παρατηρήσαμε ότι, ενώ, συνήθως τα αρχικά συμβόλαια
συντήρησης συνάπτονται από το ΤΥΠ, η επίβλεψη της εκτέλεσης τους γίνεται από τα Υπουργεία,
κάτι το οποίο αποτελεί κίνδυνο ανεπαρκούς επίβλεψης της εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπρόσθετα,
παρατηρήσαμε ότι, μετά τη λήξη των αρχικών συμβάσεων, οι μεταγενέστερες συμβάσεις
συντήρησης συνάπτονται απευθείας από τα Υπουργεία και πάλι από μη εξειδικευμένο προσωπικό,
χωρίς κάποια ουσιαστική εμπλοκή του ΤΥΠ.
Σύσταση: Το ΤΥΠ να επιδιώξει, ώστε να θεσμοθετηθεί ο κεντρικός του ρόλος στην υλοποίηση
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων πληροφορικής που δεν περιλαμβάνονται στον
Προϋπολογισμό του.
η.

Χρήση πιστώσεων συντήρησης για αναβαθμίσεις συστημάτων

Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων (π.χ. Σύστημα EMCS),
όπου, ενώ στόχος ήταν η σύναψη σύμβασης συντήρησης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, λόγω
του μεγάλου ύψους της προσφοράς του Ανάδοχου, στην τελική σύμβαση συμπεριλήφθηκαν και
σημαντικές αναβαθμίσεις του συστήματος οι οποίες θα έπρεπε να είχαν περιληφθεί στον
αναπτυξιακό Προϋπολογισμό του ΤΥΠ.
Σύσταση: Το ΤΥΠ να μεριμνήσει, ώστε ο διαχωρισμός των πιστώσεων μεταξύ αγοράς και
συντήρησης να γίνεται εκ των προτέρων, ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη διαφάνεια.
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4.2

Ενότητα 2 - Ανάλυση συμβάσεων έργων πληροφορικής

Στην ενότητα αυτή αξιολογήσαμε κατά πόσον οι αρχικές συμβάσεις έργων πληροφορικής που
συνάπτονται από το ΤΥΠ είναι αντιπροσωπευτικές της αναμενόμενης ζωής του έργου και αν η
απευθείας ανάθεση των μεταγενέστερων συμβάσεων στους αρχικούς Ανάδοχους αποτελεί
συνήθη πρακτική.
Αναλυτικά οι πληροφορίες της ενότητας παρατίθενται στο Παράρτημα 2.2 της Έκθεσης.
4.2.1

Κριτήρια ελέγχου

Για να απαντηθεί το ερώτημα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια:



Κατά πόσο το κόστος και η διάρκεια της αρχικής σύμβασης προσεγγίζουν το πραγματικό
κόστος και διάρκεια του έργου
Κατά πόσο η ανάθεση μεταγενέστερων συμβάσεων στον αρχικό Ανάδοχο περιορίζεται σε
ελάχιστες, κατ’ εξαίρεση, περιπτώσεις

4.2.2

Συλλογή στοιχείων και καθορισμός συστημάτων για έλεγχο

Τον Αύγουστο του 2018 ζητήσαμε από 11 Υπουργεία πληροφόρηση σχετικά με το ιστορικό των
συμβάσεων για όλα τα συστήματα πληροφορικής τους.
Συγκεκριμένα, για κάθε σύστημα ζητήσαμε τα στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτημα 1 της
Έκθεσης, τα οποία αφορούν, τόσο στην αρχική σύμβαση, όσο και στις μεταγενέστερες συμβάσεις.
Ο όρος αρχική σύμβαση αναφέρεται στην πρώτη σύμβαση ενός έργου και συνήθως περιλαμβάνει
την υλοποίηση/εγκατάσταση, καθώς και μια περίοδο ετών εγγύησης και συντήρησης. Ο όρος
μεταγενέστερες συμβάσεις αναφέρεται στις συμβάσεις οι οποίες ακολουθούν της αρχικής
σύμβασης ενός έργου και αφορούν σε επεκτάσεις, αναβαθμίσεις και συντηρήσεις, τόσο του
λογισμικού όσο και του υλισμικού του.
Σε αρκετές περιπτώσεις, οι απαντήσεις που λάβαμε δεν περιλάμβαναν την πληροφόρηση που
ζητήσαμε, εφόσον, όπως προέκυψε, δεν τηρούνταν ιστορικά στοιχεία και ως εκ τούτου η συλλογή
των στοιχείων ήταν χρονοβόρα.
Για να προχωρήσει ο έλεγχος, η συλλογή των πληροφοριών σταμάτησε στις αρχές του 2019 και
λήφθηκαν υπόψη μόνο όσα στοιχεία είχαν ληφθεί μέχρι τότε.
Η συνολική αξία των συμβάσεων που καταγράφηκαν ανερχόταν σε περίπου €230 εκ. και αφορούσε
σε πέραν των 100 συστημάτων για όλα τα Υπουργεία. Από ανάλυση των στοιχείων που λάβαμε
διαπιστώσαμε ότι 39 συστήματα είχαν τα ακόλουθα κοινά χαρακτηριστικά:




Λήφθηκαν πλήρη στοιχεία για την αρχική σύμβαση και όλες τις μεταγενέστερες συμβάσεις.
Ύπαρξη μεταγενέστερων συμβάσεων.
Κατά την ανάπτυξη του συστήματος υπήρξε άμεση εμπλοκή του ΤΥΠ.

Η συνολική αξία των συμβάσεων των πιο κάτω 39 συστημάτων ανέρχεται σε περίπου €175 εκ.
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ΑΑ

Υπουργείο/Γραφείο/Υπηρεσία

Τμήμα

Σύστημα

1

Ανεξάρτητα Γραφεία

Γενικό Λογιστήριο

Σύστημα e-Procurement

2

Ανεξάρτητα Γραφεία

Γενικό Λογιστήριο

Σύστημα FIMAS

3

Ανεξάρτητα Γραφεία

Γενικό Λογιστήριο

Σύστημα Δημοσίων Δανείων

4

Ανεξάρτητα Γραφεία

Γενικό Λογιστήριο

Σύστημα Συντάξεων

5

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Σύστημα ΕΔΥ

6

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Σύστημα Σήμανσης Ζώων

7

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος

Τμήμα Αλιείας

Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής
και Αναφοράς Αλιευτικών
Δεδομένων (ΗΣΚΑΑΔ)

8

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος

Τμήμα Αλιείας

Λογισμικό έκδοσης και
καταχώρησης αδειών αλιείας και
καταχώρηση δεδομένων αλιείας
(ΣΔΑΠ)

9

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Γεωγραφικό Σύστημα
Πληροφοριών (ΓΣΠ)

10

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Σύστημα τιμολόγησης νερού

11

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Σεισμογραφικό σύστημα

12

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος

Τμήμα Δασών

Σύστημα πώλησης δενδρυλλίων

13

Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και
Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ)Κλάδος Πνευματικής &
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Σύστημα e-filing

14

Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και
Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ)Κλάδος Πνευματικής &
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Σύστημα PNEVMA

15

Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας

Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας
(ΥΚΧ)

Σύστημα Υπηρεσίας Κυπριακής
Χειροτεχνίας

16

Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
και Τουρισμού-Διοίκηση

Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (EKE)

17

Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
και Τουρισμού-Διοίκηση

Σύστημα BI TOOL QLIKVIEW

18

Εξωτερικών

Υπουργείο Εξωτερικών-Διοίκηση

Σύστημα VIS

19

Εσωτερικών

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης

Σύστημα Διαβατηρίων

20

Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Σύστημα TOMIS
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ΑΑ

Υπουργείο/Γραφείο/Υπηρεσία

21

Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

Σύστημα SCORE

22

Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Σύστημα ΖΗΝΩΝ – Λογισμικό

23

Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Σύστημα ΖΗΝΩΝ- Εξοπλισμός

24

Οικονομικών

Τελωνεία

Σύστημα EMCS

25

Οικονομικών

Τελωνεία

Σύστημα ICS

26

Οικονομικών

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού

Σύστημα ΣΑΓ-eOAS

27

Οικονομικών

Τμήμα Φορολογίας

Σύστημα TAXISNET

28

Οικονομικών

Τμήμα Φορολογίας

Σύστημα VAT Refund

29

Οικονομικών

Τμήμα Φορολογίας

Σύστημα Διαχείρισης Φόρων (ΤΕΠ)

30

Οικονομικών

Τμήμα Φορολογίας

Σύστημα ΦΠΑ

31

Οικονομικών

ΤΥΠ

Κυβερνητική Αποθήκη
Πληροφοριών (ΚΑΠ)

32

Οικονομικών

ΤΥΠ

Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος
Ασφαλείας - Αριάδνη

33

Οικονομικών

ΤΥΠ

Σύστημα Help Desk

34

Οικονομικών

Υπηρεσία Έλεγχου Ασφαλιστικών
Εταιρειών

Σύστημα Υπηρεσίας Έλεγχου
Ασφαλιστικών Εταιρειών

35

Οικονομικών

Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και
Προμηθειών

Σύστημα NAVISION

36

Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών - Διοίκηση

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα (ΟΠΣ) ΕΠΣΑ - Εξοπλισμός

37

Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών - Διοίκηση

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα (ΟΠΣ) ΕΠΣΑ - Λογισμικό

38

Υγείας

Υπουργείο Υγείας- Διοίκηση

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Υγείας

39

Υγείας

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Σύστημα Εγγραφής και
Τιμολόγησης Φαρμάκων

4.2.3

Τμήμα

Σύστημα

Ευρήματα και συστάσεις

Από τον ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για τα 39 συστήματα, ο οποίος παρατίθεται στο
Παράρτημα 2.2 προκύπτουν τα ακόλουθα:
α.

Απουσία κεντρικού μητρώου συμβάσεων

Διαπιστώσαμε ότι δεν τηρείται ένα κεντρικό μητρώο συμβάσεων για όλα τα ΠΣ του δημοσίου. Ως
αποτέλεσμα, καθίσταται δύσκολη η αξιολόγηση του σχεδιασμού των συμβάσεων και η εξαγωγή
ολοκληρωμένων συμπερασμάτων.
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Σύσταση: Το ΤΥΠ να δημιουργήσει και να τηρεί μητρώο συμβάσεων για όλα τα ΠΣ του δημοσίου,
ώστε να τηρούνται ιστορικά στοιχεία τα οποία να μπορούν να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό
νέων συμβάσεων έργων πληροφορικής.
β.

Μη αντιπροσωπευτική αξία και διάρκεια αρχικής σύμβασης

Η συνολική αξία των αρχικών συμβάσεων ανέρχεται σε €59.853.213, που αποτελεί περίπου το 34%
του συνολικού κόστους των συμβάσεων ανάπτυξης και συντήρησης των συστημάτων καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής τους.
Η συνολική αξία των μεταγενέστερων συμβάσεων ανέρχεται σε €115.166.844. Δηλαδή, για τις
μεταγενέστερες συμβάσεις δαπανούνται περίπου διπλάσια ποσά, σε σχέση με τα ποσά τα οποία
δαπανούνται στην αρχική σύμβαση.
Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι, η μέση διάρκεια των αρχικών συμβάσεων είναι 4 έτη, ενώ η μέση
διάρκεια ζωής των συστημάτων είναι 14 έτη. Σχεδόν όλα τα συστήματα εξακολουθούν να είναι σε
ισχύ και να καλύπτονται από σύμβαση.

Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αρχική σύμβαση δεν καλύπτει στον καλύτερο βαθμό
την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του συστήματος.
Σύσταση: Το κόστος και η διάρκεια της αρχικής σύμβασης να καθορίζονται με βασικό κριτήριο
την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του έργου. Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
είναι η κρισιμότητα του έργου, η χρησιμότητά του και η αλλαγή στις τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται. Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η πάγια πρακτική που ακολουθείται από το ΤΥΠ,
για περιορισμό της διάρκειας των συμβολαίων συντήρησης στα 5 χρόνια, θα πρέπει να
αναθεωρηθεί και η διάρκεια των συμβολαίων να καθορίζεται ξεχωριστά ανά περίπτωση.
Όπως μας πληροφόρησε η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, το Τμήμα συμφωνεί ότι η διάρκεια των
συμβάσεων έργων πληροφορικής πρέπει να περιλαμβάνει συντήρηση πέραν των 5 ετών και
θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν και 5 χρόνια προαιρετικής συντήρησης.
γ.

Υπολογισμός αξίας έργου για σκοπούς έγκρισης από το ΣΗΔ

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΣ με αρ. 78.837, έργα πληροφορικής (συστήματα) αξίας €300.000
και άνω υποβάλλονται στο ΣΗΔ για έγκριση.
Από τον έλεγχο προκύπτει ότι σε αρκετές περιπτώσεις το συνολικό κόστος για όλη τη διάρκεια της
ζωής του έργου υπερβαίνει το όριο των €300.000.
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Σημειώνεται ότι με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 10.6.2020, το ΣΗΔ έχει
καταργηθεί και οι αρμοδιότητές του έχουν μεταφερθεί στο ΥΕΚΨΠ.
Σύσταση: Στον υπολογισμό της αξίας ενός έργου, για σκοπούς έγκρισής του, να λαμβάνεται
υπόψη το συνολικό αναμενόμενο κόστος του έργου για όλη τη διάρκεια ζωής του.
δ.

Υψηλό ποσοστό ανάθεσης μεταγενέστερων συμβάσεων στον αρχικό Ανάδοχο

Περίπου το 78% του αριθμού των μεταγενέστερων συμβάσεων ανατέθηκε στον Ανάδοχο της
αρχικής σύμβασης. Το ποσό που ανατέθηκε στους ίδιους ανάδοχους ανέρχεται σε €115 εκ. ή 94%
της συνολικής αξίας των μεταγενέστερων συμβάσεων.

Κατά κανόνα, οι μεταγενέστερες αυτές συμβάσεις ανατέθηκαν μέσω της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, δηλαδή με χαμηλά περιθώρια ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού που θα
μπορούσε να οδηγήσει στην εξασφάλιση καλύτερων τιμών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μεταγενέστερες συμβάσεις ανατέθηκαν στον Ανάδοχο της αρχικής
σύμβασης μέσω ανοικτών διαγωνισμών (περίπου 1%). Κατά την άποψή μας, ένας πιθανός λόγος
που οι ανοικτοί διαγωνισμοί για μεταγενέστερες συμβάσεις καταλήγουν στον ίδιο Ανάδοχο είναι
το ότι οι άλλοι Οικονομικοί Φορείς δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε σύστημα το οποίο έχει
αναπτύξει άλλος Ανάδοχος, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές το περιθώριο κέρδους είναι μικρό και
ο κίνδυνος (το ρίσκο) αποτυχίας είναι ιδιαίτερα υψηλός.
Σύσταση: Το ΤΥΠ να επιδιώξει μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης
μεταγενέστερων συμβάσεων, μέσω της προτίμησης ανταγωνιστικών διαδικασιών και, όπου
είναι δυνατόν, μέσω κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών (π.χ. χρήση ανοικτών τεχνολογιών).
Κατά την άποψή μας, τομείς στους οποίους υπάρχει δυνατότητα εμπλοκής άλλων Αναδόχων,
εφόσον υπάρχει περιθώριο κέρδους και δεν υπάρχει μεγάλο ρίσκο αποτυχίας, είναι η αγορά
νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού (αντικατάσταση υφιστάμενου), καθώς και η
εξασφάλιση/συντήρηση αδειών χρήσης έτοιμου εμπορικού λογισμικού (π.χ. άδειες χρήσης
βάσεων δεδομένων και λογισμικού συστήματος).
Κατά την άποψη της Αν. Διευθύντριας του ΤΥΠ, από τη στιγμή που σε ανοικτούς διαγωνισμούς που
έγιναν για μεταγενέστερες συμβάσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον, δεν μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον
σε ανταγωνιστικές διαδικασίες για μεταγενέστερες συμβάσεις γενικά. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με
την ίδια, η χρήση ανοικτών τεχνολογιών σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ενδείκνυται (π.χ. για λόγους
ασφάλειας). Τέλος, μας πληροφόρησε ότι στους τομείς που απαιτείται αγορά νέου
μηχανογραφικού εξοπλισμού (αντικατάσταση υφιστάμενου) γίνεται χρήση ανταγωνιστικών
διαδικασιών όπου αυτό είναι εφικτό και κρίνεται αναγκαίο.
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ε.

Μεγάλος αριθμός μεταγενέστερων συμβάσεων με αυξημένο διοικητικό κόστος

Κατά μέσο όρο ανατέθηκαν περίπου 8 μεταγενέστερες συμβάσεις ανά σύστημα, αριθμός ο οποίος
θεωρείται ψηλός, σε σχέση με τον μέσο όρο διάρκειας ζωής των συστημάτων, που είναι 14 έτη.

Τονίζεται ότι για την ανάθεση μιας σύμβασης απαιτείται υψηλό διοικητικό κόστος, το οποίο δεν
μπορεί να υπολογιστεί και δεν παρουσιάζεται στην παρούσα Έκθεση.
Σύσταση: Το ΤΥΠ να επιδιώξει όπως το κόστος, η διάρκεια και το αντικείμενο της αρχικής
σύμβασης να λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια
ζωής του συστήματος.

33

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΥΠ/01/2020

4.3

Ενότητα 3 - Αξιολόγηση διαδικασιών σύναψης μεταγενέστερων συμβάσεων

Με βάση τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν από την στατιστική ανάλυση, στην ενότητα αυτή
αξιολογήσαμε κατά πόσο η απευθείας ανάθεση μεταγενέστερων συμβάσεων στον αρχικό Ανάδοχο
αποτελούσε την οικονομικότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη επιλογή.
4.3.1

Κριτήρια ελέγχου

Αποτελεσματικότητα
Για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας που ακολουθήθηκε εξετάσαμε κατά
πόσον επιτεύχθηκε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Παράγοντες που λάβαμε υπόψη, μεταξύ άλλων,
αφορούν στο:




κατά πόσο το αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν να περιληφθούν στην τελική σύμβαση οι
ειδικοί στόχοι του Τμήματος, οι οποίοι να συνάδουν με τους στρατηγικούς του στόχους,
κατά πόσο η σύμβαση υπογράφηκε εντός του χρονοδιαγράμματος που ανέμενε το Τμήμα,
κατά πόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν σε συμμόρφωση με το νομικό και
κανονιστικό πλαίσιο, τα σχετικά πρότυπα του ΤΥΠ και τη διαδικασία αλλαγών που αναμένεται
να ακολουθείται από τη Διεύθυνση του ΤΥΠ (Παράρτημα 2.1-3).

Οικονομικότητα
Για αξιολόγηση της οικονομικότητας της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, εξετάσαμε κατά πόσον
στο τελικό συμβόλαιο που υπογράφηκε επιτεύχθηκε ελαχιστοποίηση του κόστους. Στα πλαίσια
αυτά λάβαμε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:




η επάρκεια της έρευνας αγοράς που προηγήθηκε και η ύπαρξη μελετών κόστους-οφέλους,
κατά πόσον εξετάστηκαν εναλλακτικές επιλογές υλοποίησης της σύμβασης (π.χ. ανοικτός
διαγωνισμός, αλλαγές σύμβασης, ανάπτυξη εσωτερικά κτλ),
η μείωση του κόστους που επιτεύχθηκε με τη διαπραγμάτευση, σε σχέση με αυτό που
αναμενόταν αρχικά (ποσοστό απόκλισης από την αντικειμενική εκτίμηση κόστους).

Αποδοτικότητα
Για την αποδοτικότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε αξιολογήσαμε κατά πόσον επιτεύχθηκε
βέλτιστη χρήση των πόρων (π.χ. τελικό κόστος της σύμβασης, χρόνος που δαπανήθηκε από το
προσωπικό, συναντήσεις που έγιναν, εκθέσεις που εκπονήθηκαν κ.λπ.), με τρόπο ώστε να μην
συμβιβάζονται οι ειδικοί στόχοι της σύμβασης, το χρονοδιάγραμμα ανάθεσης της σύμβασης, ο
διαθέσιμος Προϋπολογισμός και η νομιμότητα της διαδικασίας. Ορισμένα από τα κριτήρια που
λάβαμε υπόψη αφορούν στα ακόλουθα:
 κατά πόσον στην τελική σύμβαση περιλήφθηκαν όλες οι απαιτήσεις, όπως αναμενόταν από το
Τμήμα (πληρότητα και ορθότητα),
 κατά πόσον ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από τη στιγμή της
απόφασης για απευθείας ανάθεση ήταν αυτός που αναμενόταν αρχικά (κριτήριο χρονισμού),
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 κατά πόσον η τελική τιμή που επιτεύχθηκε ήταν η βέλτιστη δυνατή, σε σχέση με το αντικείμενο
της σύμβασης.
Σημειώνουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήσαμε δεν αφορούσε στην εκτέλεση της σύμβασης, αλλά
στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη σύναψη της σύμβασης.
4.3.2

Επιλογή δείγματος

Η επιλογή των συστημάτων για έλεγχο έγινε στη βάση χαρακτηριστικών του κάθε συστήματος.
Ειδικότερα, έγινε προσπάθεια συμπερίληψης στο δείγμα, τόσο οριζόντιων όσο και κάθετων
συστημάτων από κεντρικά, καθώς και αποκεντρωμένα Υπουργεία. Συγκεκριμένα, από τα 39
συστήματα, επιλέχθηκαν τα ακόλουθα για έλεγχο:








Σύστημα Διαχείρισης Δημοσίων Δανείων (ΣΔΔΔ) - Ταμείο Δημοσίων Δανείων (ΤΔΔ)
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) - Τμήμα Αναπτύξεων Υδάτων (ΤΑΥ)
Σύστημα Διαβατηρίων - Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ)
Σύστημα TOMIS - Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ)
Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου (ΣΑΓ-eOAS) – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού (ΤΔΔΠ)
Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας (ΑΡΙΑΔΝΗ) – ΤΥΠ
Σύστημα ΥΕΑΕ - Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (YEAE)

Πιο κάτω παρουσιάζονται γραφικές απεικονίσεις όλων των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί καθ’
όλη τη διάρκεια ζωής των 7 συστημάτων που έχουν επιλεγεί, με βάση την πληροφόρηση που
λάβαμε.
Σκοπός της παρουσίασης είναι να διαφανεί η αύξηση του κόστους των μεταγενέστερων
συμβάσεων, σε σχέση με την αρχική σύμβαση κάθε συστήματος. Το συσσωρευτικό κόστος είναι το
άθροισμα του κόστους της αρχικής σύμβασης (πρώτη στήλη) και των μεταγενέστερων συμβάσεων
(επόμενες στήλες). Τα ποσά που παρουσιάζονται είναι σε Ευρώ (€).
Σύστημα Δημοσίων Δανείων
Συσσωρευτικό κόστος
255.723

133.953

152.568

105.878
33.916

1997

2000

2007

Έτος σύμβασης
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Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ)
Συσσωρευτικό κόστος
2.317.826

1.206.779
701.566

773.026

2010

2012

930.066

2013

2014

2018

Έτος σύμβασης

Σύστημα Έκδοσης Διαβατηρίων
Συσσωρευτικό κόστος
11.978.785

9.787.580

10.082.555

10.162.448

10.452.653

2013

2014

2016

2017

4.895.027

2009

2019

Έτος σύμβασης
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8.305.713

7.689.311

7.156.274

7.092.024

5.427.479

5.174.606

4.711.387

4.557.613

4.193.744

3.406.275

3.116.161

2.856.454

2.617.250

2.388.297

2.159.345

833.937

Συσσωρευτικό Κόστος

5.692.773

Σύστημα TOMIS

6.903.264

Έτος σύμβασης
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21.819.629

21.925.421

21.947.421

2012

21.780.113

2011

21.442.929

2004

19.521.899

1997

10.145.638

4.207.759

Συσσωρευτικό Κόστος

19.303.325

Σύστημα Αυτοματοποίησηςς Γραφείου (ΣΑΓ - eOAS)

2013

2015

2016

2017

2018

Έτος σύμβασης

Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας Αριάδνη
Συσσωρευτικό κόστος
6.809.482

6.987.502

2015

2016

6.776.732

2012

Έτος σύμβασης

Σύστημα Υπηρεσίας Έλεγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών
Συσσωρευτικό κόστος
595.408

556.358

637.408

433.621

2007

2013

Έτος σύμβασης
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Για κάθε σύστημα επιλέξαμε για έλεγχο συγκεκριμένες μεταγενέστερες συμβάσεις, οι οποίες
ανατέθηκαν στον αρχικό Ανάδοχο με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Συνολικά από τα 7 συστήματα επιλέξαμε για σκοπούς ελέγχου 9 συμβάσεις. Αναλυτικά ο έλεγχος
που έγινε για κάθε σύμβαση παρατίθεται στο Παράρτημα 2.3 της Έκθεσης.
4.3.3

Ευρήματα

Τα αποτελέσματα του ελέγχου, με βάση τα κριτήρια που τέθηκαν, περιλαμβάνονται για κάθε
σύμβαση/σύστημα αναλυτικά στο Παράρτημα 2.3, και συνοψίζονται πιο κάτω:
ΑΑ

Τμήμα

Σύστημα

Σύμβαση

Αποτελεσματικότητα

Οικονομικότητα

Αποδοτικότητα

1

ΤΔΔ

ΣΔΔΔ

ΤΔΔ 1/2014

ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

2

ΤΑΥ

ΓΣΠ

C.2012/33

ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

3

ΤΑΥ

ΓΣΠ

C.2014/26

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

4

ΤΑΠΜ

ΣΥΣΤ. ΔΙΑΒ.

ΤΑΠΜ 1/2012

ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

5

ΤΟΜ

TOMIS

C.2018/34

ΧΑΜΗΛΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΧΑΜΗΛΗ

6

ΤΔΔΠ

ΣΑΓ-eOAS

C.2011/25

ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

7

ΤΥΠ

ΑΡΙΑΔΝΗ

C.2015/35

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΧΑΜΗΛΗ

8

ΥΕΑΕ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΕΑΕ

C.2016/04

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΧΑΜΗΛΗ

9

ΥΕΑΕ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΕΑΕ

C.2018/42

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

α.

Αποτελεσματικότητα

Από τις 9 διαδικασίες που εξετάσαμε, μόνο οι 4 πληρούσαν σε ικανοποιητικό βαθμό όλα τα
κριτήρια αποτελεσματικότητας που τέθηκαν. Οι λόγοι της χαμηλής αξιολόγησης των υπόλοιπων 5
διαδικασιών συνοψίζονται ως ακολούθως:


Ανεπαρκής καθορισμός απαιτήσεων και χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις η απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λήφθηκε
χωρίς να έχουν καταγραφεί επαρκώς εκ των προτέρων οι απαιτήσεις του Τμήματος. Στις
περιπτώσεις αυτές παρατηρήσαμε ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης οι απαιτήσεις της
σύμβασης διαφοροποιούνταν σημαντικά από το αίτημα που είχε εγκριθεί. Επιπρόσθετα,
σημειώνουμε ότι στις πλείστες περιπτώσεις, τα Τμήματα ζητούσαν άμεση ολοκλήρωση της
διαδικασίας, χωρίς να θέτουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις
αυτές η απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λήφθηκε από το αρμόδιο
όργανο, χωρίς να έχει ενώπιόν του πλήρη και ορθή πληροφόρηση.
Σύσταση: Οι απαιτήσεις των Τμημάτων και τα αναμενόμενα χρονοδιαγράμματα να
καταγράφονται επαρκώς προτού υποβληθεί το αίτημα για έγκριση προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης στο αρμόδιο όργανο, ώστε η απόφαση να λαμβάνεται στη βάση πλήρους και
ορθής πληροφόρησης.
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Επίκληση μη αντικειμενικών τεχνικών λόγων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης το ΤΥΠ
επικαλέστηκε την απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, παρατηρήσαμε ότι οι τεχνικοί
λόγοι δεν τεκμηριώνονται αντικειμενικά. Αυτό καταδεικνύει ενδεχόμενη κατάχρηση των σχετικών
άρθρων της νομοθεσίας που επιτρέπουν την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Τονίζεται ότι, με βάση και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
πρόνοιες της νομοθεσίας, οι οποίες επιτρέπουν παρεκκλίσεις από τους κανόνες που αποσκοπούν
στην εξασφάλιση της δυνατότητας ασκήσεως των αναγνωριζόμενων από τη Συνθήκη της ΕΕ
δικαιωμάτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (π.χ. ίσης μεταχείρισης, μη διάκρισης,
διαφάνειας κ.λπ.), πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικώς, ενώ το βάρος αποδείξεώς του, ότι
συντρέχουν όντως οι έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν την παρέκκλιση, φέρει αυτός που
επικαλείται τις εν λόγω διατάξεις.
Σύσταση: Στις περιπτώσεις επίκλησης τεχνικών λόγων, το ΤΥΠ να προβαίνει σε αντικειμενική και
τεκμηριωμένη ανάλυση των πιθανών σεναρίων που να περιλαμβάνουν εναλλακτικές τεχνικές
λύσεις. Τονίζουμε ότι, με βάση τον Ν.73(Ι)/2016, η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,
λόγω απουσίας ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, μπορεί να γίνει μόνο εάν δεν υπάρχει
εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και αν η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι
αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης. Στα πλαίσια αυτά, θα
πρέπει επίσης όπως, κατά τον σχεδιασμό των τεχνικών προδιαγραφών των ΠΣ, καταβάλλεται
προσπάθεια χρήσης ανοικτών τεχνολογιών και πρωτόκολλων επικοινωνίας.
Σύμφωνα με την Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, οι λόγοι προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
τεκμηριώνονται στις σχετικές προτάσεις και οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις
των Νόμων και Κανονισμών από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα. Όσον αφορά στην εισήγησή μας για
καταβολή προσπάθειας χρήσης ανοικτών τεχνολογιών και πρωτοκόλλων επικοινωνίας κατά τον
σχεδιασμό των τεχνικών προδιαγραφών, η ίδια θεωρεί ότι δεν είναι λύση και ότι δεν είναι λόγος
απουσίας ανταγωνισμού η μη χρήση ανοικτών τεχνολογιών και πρωτόκολλων επικοινωνίας.
β.

Οικονομικότητα

Διαπιστώσαμε ότι μόνο 4 περιπτώσεις πληρούσαν σε ικανοποιητικό βαθμό όλα τα κριτήρια
ελέγχου που τέθηκαν, σε σχέση με την οικονομικότητα, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις η
οικονομικότητα κρίθηκε ότι ήταν χαμηλή. Οι λόγοι της χαμηλής αξιολόγησης για τις υπόλοιπες 5
περιπτώσεις συνοψίζονται ως ακολούθως:


Ανεπαρκής εξέταση εναλλακτικών επιλογών

Σε καμιά περίπτωση δεν έχει εντοπιστεί να έγινε επαρκής και αντικειμενική έρευνα αγοράς ή
οποιαδήποτε άλλη μελέτη κόστους οφέλους, ώστε να καταδειχθεί ότι η διαδικασία
διαπραγμάτευσης ήταν οικονομικά η πιο συμφέρουσα.
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Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώσαμε ότι η τεκμηρίωση που παρατίθεται για την επιλογή
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ήταν ανεπαρκής. Συγκεκριμένα, δεν εντοπίστηκε να είχε
διενεργηθεί ανάλυση σεναρίων/εναλλακτικών επιλογών, όπως για παράδειγμα αλλαγή των
υφιστάμενων συμβολαίων, προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κτλ., από την οποία να προκύπτει
ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης ήταν συμφέρουσα, σε σχέση με άλλες επιλογές.
Σύσταση: Σε κάθε περίπτωση το αίτημα που υποβάλλεται για έγκριση στο αρμόδιο όργανο να
περιλαμβάνει αντικειμενική και τεκμηριωμένη ανάλυση σεναρίων για εναλλακτικές επιλογές/
διαδικασίες ανάθεσης, καθώς και την έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε. Παράλληλα,
εισηγούμαστε όπως το ΤΥΠ αναθεωρήσει τα όρια που έχουν καθοριστεί με τα οποία
αποφασίζεται η διενέργεια μελέτης κόστους-οφέλους, ώστε να αντικατοπτρίζουν το συνολικό
κόστος για όλη την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των έργων.


Χρήση μη αντικειμενικών κριτηρίων για εκτίμηση του κόστους της σύμβασης

Παρά το ότι σε όλες τις περιπτώσεις το κόστος της τελικής σύμβασης ήταν περίπου στα ίδια ή
χαμηλότερα επίπεδα από την ΑΕΚ, σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώσαμε ότι ο υπολογισμός της
ΑΕΚ δεν έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, αφού είτε έγινε σε εξ’ ολοκλήρου λάθος βάση είτε δεν
λήφθηκαν υπόψη οι πραγματικές τιμές της αγοράς, όπως, για παράδειγμα, οι χαμηλότερες τιμές
που είχαν κατακυρωθεί πρόσφατα σε παρόμοιες συμβάσεις.
Σύσταση: Ο υπολογισμός της ΑΕΚ να γίνεται στη βάση τιμών που θα λαμβάνονται από τις
ακόλουθες πηγές: (α) τιμές προηγούμενων συμβάσεων με τον ίδιο Ανάδοχο, (β) τιμές άλλων
συμβάσεων που υπογράφηκαν από το ΤΥΠ ή άλλα Τμήματα για παρόμοιας φύσης εργασίες, και
(γ) τιμές που θα λαμβάνονται από την έρευνα αγοράς που θα γίνεται για συμβάσεις άλλων
Οικονομικών Φορέων πέραν του υφιστάμενου Ανάδοχου. Τα πιο πάνω στοιχεία να
περιλαμβάνονται τεκμηριωμένα στο αίτημα που υποβάλλεται για έγκριση της διαδικασίας
ανάθεσης και της αντίστοιχης δαπάνης.
γ.

Αποδοτικότητα

Διαπιστώσαμε ότι μόνο 2 περιπτώσεις πληρούσαν σε ικανοποιητικό βαθμό όλα τα κριτήρια
ελέγχου που τέθηκαν, σε σχέση με την αποδοτικότητα, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις η
αξιολόγηση ήταν χαμηλή. Οι λόγοι της χαμηλής αξιολόγησης για τις υπόλοιπες 7 περιπτώσεις
συνοψίζονται ως ακολούθως:


Μεγάλος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας

Σε αρκετές περιπτώσεις ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ήταν
δυσανάλογος, σε σχέση με τις ανάγκες του Τμήματος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το διοικητικό
κόστος. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήσαμε ότι η διαδικασία διαμόρφωσης των τελικών
απαιτήσεων ήταν χρονοβόρα, κάτι το οποίο οφείλεται αφενός στην ανεπαρκή καταγραφή των
αρχικών απαιτήσεων και αφετέρου επειδή κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης προέκυπταν
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νέες απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήσαμε καθυστέρηση κατά τη
διαπραγμάτευση της τιμής με τον Ανάδοχο.
Σύσταση: Για σκοπούς αποδοτικότητας, γίνεται εισήγηση όπως καθοριστούν κατάλληλοι δείκτες
επίδοσης, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, να στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού
κόστους.


Μη επίτευξη βέλτιστης τιμής, σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης

Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήσαμε ότι η τιμή που επιτεύχθηκε δεν ήταν η βέλτιστη, αφού
δεν λήφθηκαν υπόψη όλες οι παράμετροι, όπως θα αναμενόταν (έρευνα αγοράς, εξέταση
εναλλακτικών σεναρίων κτλ).
Επίσης, παρατηρήσαμε περιπτώσεις όπου μετά την έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και
της ΑΕΚ, υπήρξαν αλλαγές των απαιτήσεων για τους πιο κάτω λόγους:





η προσφορά του Ανάδοχου ήταν κατά πολύ χαμηλότερη από την ΑΕΚ και υπήρχε δυνατότητα
προσθήκης απαιτήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή λόγω της εξοικονόμησης προς όφελος του
δημοσίου,
η προσφορά του Ανάδοχου ήταν σημαντικά ψηλότερη από την ΑΕΚ και η Αναθέτουσα Αρχή
χρειάστηκε να αναπροσαρμόσει/μειώσει τις αρχικές απαιτήσεις, ώστε να καλύψει το κόστος
παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής να περιλάβει όλες τις απαιτήσεις στον αρχικό
σχεδιασμό.

Ως αποτέλεσμα, στις περιπτώσεις αυτές, η αξιολόγηση της λογικότητας του κόστους των
διαφοροποιημένων απαιτήσεων καθίσταται δύσκολη και μη αντικειμενική.
Σύσταση: Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ανάθεσης προκύψουν αλλαγές
από τις αρχικές απαιτήσεις, να ακολουθείται μια διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων στην
οικονομικότητα της διαδικασίας που επιλέγηκε. Κατά τη διαδικασία θα πρέπει να αξιολογείται
πώς οι αλλαγές επηρεάζουν το αντικείμενο της σύμβασης, το επιπρόσθετο διοικητικό κόστος, η
επίπτωση στα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα και κατά πόσο δικαιολογείται ή επιβάλλεται
αλλαγή της διαδικασίας ανάθεσης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπολογίζεται εκ νέου η
ΑΕΚ και να λαμβάνεται νέα έγκριση δαπάνης από το αρμόδιο όργανο.
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5

Γενικά συμπεράσματα

Γενικό συμπέρασμα
Δεν λαμβάνονται μέτρα, ώστε η ανάγκη χρήσης μη ανταγωνιστικών διαδικασιών, στις περιπτώσεις
αναβάθμισης/επέκτασης συστημάτων πληροφορικής, να περιορίζεται στο ελάχιστον, αφού
συνήθως αυτή δεν αποτελεί την πιο αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική επιλογή.
Στις πλείστες περιπτώσεις η διάρκεια και το κόστος της αρχικής σύμβασης δεν είναι
αντιπροσωπευτικά της πραγματικής ζωής ενός έργου πληροφορικής, με αποτέλεσμα το ΤΥΠ να
καταφεύγει στη σύναψη μεγάλου αριθμού μεταγενέστερων συμβάσεων με τον ίδιο Ανάδοχο,
ακολουθώντας τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Παρόλο που η χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης είναι σε ορισμένες, κατ’ εξαίρεση
περιπτώσεις, θεμιτή, εντούτοις ο έλεγχος που διενεργήσαμε καταδεικνύει ότι στην πράξη η
διαδικασία αυτή τυγχάνει κατάχρησης, χωρίς να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα για το
δημόσιο συμφέρον.
Παράλληλα, οι αδυναμίες που διαπιστώσαμε, στο πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης των
τεχνολογιών πληροφορικής, εμποδίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των συμβάσεων των
έργων πληροφορικής.
Επιμέρους συμπεράσματα
Το πιο πάνω γενικό συμπέρασμα προκύπτει από τη μελέτη των τριών ενοτήτων του ελέγχου και τα
συμπεράσματα που εξάχθηκαν σε κάθε περίπτωση, όπως παρουσιάζονται πιο κάτω.
Ενότητα 1 – Διακυβέρνηση και διαχείριση τεχνολογιών πληροφορικής
Με βάση τα ευρήματα του ελέγχου, διαπιστώσαμε ελλείψεις στην αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα του πλαισίου προώθησης, σχεδιασμού, υλοποίησης, συντήρησης και αναβάθμισης
των ΠΣ στο δημόσιο.
Συγκεκριμένα συμπεραίνονται τα ακόλουθα:


Παρατηρήσαμε ότι τα έργα πληροφορικής στο δημόσιο υλοποιούνται αποσπασματικά, χωρίς
να εμπίπτουν σε κάποιο εγκεκριμένο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής.



Διαπιστώσαμε ότι η πρόοδος υλοποίησης των έργων πληροφορικής παραμένει σε εξαιρετικά
χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, διαπιστώσαμε ελλείψεις και αδυναμίες στον καθορισμό και
υλοποίηση των δεικτών επίδοσης του ΤΥΠ.



Τα καθήκοντα, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των φορέων που εμπλέκονται στην προώθηση και
υλοποίηση έργων πληροφορικής δεν είναι επαρκώς καθορισμένα. Επιπρόσθετα,
διαπιστώσαμε σημαντικά προβλήματα και αδυναμίες σε θέματα οργάνωσης και στελέχωσης
του ΤΥΠ.
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Παρατηρήσαμε ελλείψεις στην καταγραφή και εφαρμογή διαδικασιών στο ΤΥΠ,
περιλαμβανομένης και της απουσίας μιας καταγραμμένης διαδικασίας τροποποιήσεων που
να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αναβαθμίσεων και επεκτάσεων των υφιστάμενων
συστημάτων.



Διαπιστώσαμε ότι σημαντικά έγγραφα πολιτικής και διαδικασιών, όπως το Εθνικό Πλαίσιο
Διαλειτουργικότητας και η Πολιτική Ασφαλείας, δεν έχουν υιοθετηθεί επίσημα και δεν
εφαρμόζονται συστηματικά.



Ο Προϋπολογισμός έργων πληροφορικής του δημοσίου δεν τυγχάνει ενιαίας διαχείρισης, ενώ
ο ρόλος του ΤΥΠ στην ετοιμασία, υλοποίηση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού
πληροφορικής του δημοσίου παραμένει ασαφής.

Ενότητα 2 – Ανάλυση συμβάσεων έργων πληροφορικής
Με βάση τα ευρήματα του ελέγχου, διαπιστώσαμε ότι το κόστος και η διάρκεια των αρχικών
συμβάσεων έργων πληροφορικής που συνάπτει το ΤΥΠ δεν είναι αντιπροσωπευτικά του συνολικού
κόστους και διάρκειας ζωής ενός συστήματος.
Επίσης, διαπιστώσαμε ότι κατά κανόνα οι μεταγενέστερες συμβάσεις που αφορούν στα
συστήματα ανατίθενται στον Ανάδοχο της αρχικής σύμβασης.
Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:


Η μέση διάρκεια ζωής των συστημάτων είναι 14 χρόνια, ενώ η μέση διάρκεια της αρχικής
σύμβασης είναι περίπου 4 χρόνια.



Το κόστος της αρχικής σύμβασης, αποτελεί περίπου το 34% του συνολικού κόστους των
συμβάσεων ανάπτυξης και συντήρησης του συστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Δηλαδή, για τις μεταγενέστερες συμβάσεις δαπανούνται περίπου διπλάσια ποσά, σε σχέση με
τα ποσά τα οποία δαπανούνται στην αρχική σύμβαση.



Περίπου το 78% των μεταγενέστερων συμβάσεων ανατέθηκε στον Ανάδοχο της αρχικής
σύμβασης, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο κόστος των εν λόγω συστημάτων να δαπανάται σε
συμβάσεις οι οποίες ανατίθενται με μη ανταγωνιστική διαδικασία, υπό καθεστώς
μονοπωλίου.

Ενότητα 3 - Αξιολόγηση διαδικασιών σύναψης μεταγενέστερων συμβάσεων
Με βάση τα ευρήματα του ελέγχου, διαπιστώσαμε ότι, για στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, η
απευθείας ανάθεση μεταγενέστερων συμβάσεων στον αρχικό Ανάδοχο, δεν αποτελούσε πάντα
την πιο αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική επιλογή.
Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:


Σε ορισμένες περιπτώσεις διαφάνηκε ότι τόσο οι απαιτήσεις των χρηστών όσο και ο
καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων δεν είχαν καθοριστεί επαρκώς στο στάδιο του σχεδιασμού
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της ανάγκης, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης να παρατηρείται
διαφοροποίηση των απαιτήσεων ακόμα και αλλαγή στόχων/αντικειμένου της σύμβασης.


Παρατηρήσαμε περιπτώσεις όπου, είτε κατά τον σχεδιασμό της ανάγκης είτε κατά την
υποβολή του αιτήματος στο αρμόδιο Όργανο, εισάγονταν και προβάλλονταν λόγοι επείγοντος,
χωρίς σε καμία περίπτωση να τεκμηριώνονται και επιπλέον να απαιτείται η άμεση
ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τα πιο πάνω είχαν ως αποτέλεσμα αφενός να δαπανούνται
αρκετοί πόροι για την τελική διαμόρφωση των απαιτήσεων της τελικής σύμβασης και,
αφετέρου, η αξιολόγηση της λογικότητας του κόστους να καθίσταται δύσκολη και μη
αντικειμενική.



Σε ορισμένες περιπτώσεις το ΤΥΠ επικαλείται τεχνικούς λόγους, ώστε να προσφύγει σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τεκμηριώνονται
επαρκώς/αντικειμενικά.



Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήσαμε ότι η τιμή που επιτεύχθηκε δεν ήταν η βέλτιστη,
αφού δεν λήφθηκαν υπόψη όλες οι παράμετροι όπως θα αναμενόταν (έρευνα αγοράς,
εξέταση εναλλακτικών σεναρίων κτλ).



Σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε εντοπίσει να έγινε επαρκής και αντικειμενική έρευνα αγοράς
ή οποιαδήποτε άλλη μελέτη κόστους-οφέλους ή ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών (π.χ
αλλαγή υφιστάμενων συμβολαίων, προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κ.λπ.), ώστε να
καταδειχθεί ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης ήταν η πιο συμφέρουσα οικονομικά επιλογή
για το δημόσιο.



Σε αρκετές περιπτώσεις ο υπολογισμός της ΑΕΚ δεν έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, αφού είτε
έγινε μόνο με τιμές που δόθηκαν από τους υφιστάμενους Αναδόχους, χωρίς να υπάρχει η
απαραίτητη τεχνογνωσία για αξιολόγηση της λογικότητας των τιμών από το Τμήμα, είτε χωρίς
να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές τιμές της αγοράς, όπως, για παράδειγμα, οι χαμηλότερες
τιμές που είχαν κατακυρωθεί σε παρόμοιες συμβάσεις κατά την ίδια περίοδο.



Σε αρκετές περιπτώσεις, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας ήταν δυσανάλογος σε σχέση
με τις ανάγκες του Τμήματος και αυτό οφειλόταν, ως επί τω πλείστον, στη μεγάλη διάρκεια
της διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο.

Γενικά σχόλια ΤΥΠ
Όσον αφορά στα συμπεράσματα του ελέγχου και στη χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, η
Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ μάς ανέφερε ότι το ΤΥΠ θεωρεί ότι η εν λόγω διαδικασία δεν τυγχάνει
κατάχρησης.
Κατά την άποψή της, είναι αποδεδειγμένο ότι ένα σύστημα που έχει αναπτυχθεί από συγκεκριμένο
Ανάδοχο με συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δεν μπορεί να αναπτυχθεί/τροποποιηθεί/επεκταθεί/
συντηρηθεί από άλλο Ανάδοχο. Επιπλέον, η ίδια μας ανέφερε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα
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ενδιαφερθεί κάποια άλλη εταιρεία να αναλάβει τα πιο πάνω, αλλά και να υπάρξει ενδιαφέρον, με την
προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού χάνεται η διαπραγματευτική δυνατότητα με τον υφιστάμενο
Ανάδοχο και επιπλέον η προσφορά του νέου ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα θα είναι κατά πολύ
ψηλότερη.
Κατά την άποψη της Αν. Διευθύντριας του ΤΥΠ, σε ένα Σύστημα που αναπτύχθηκε και συντηρείται
από ένα συγκεκριμένο Ανάδοχο είναι δύσκολο να εμπλακεί άλλος Ανάδοχος και οι αλλαγές και
αναβαθμίσεις θα στοιχίσουν λιγότερο σε κάποιον που ξέρει το Σύστημα, παρά σε κάποιον που θα
πρέπει να το μελετήσει από την αρχή. Ανέφερε επίσης ότι οι λειτουργοί του ΤΥΠ μπορούν να
εκτιμήσουν τον χρόνο που χρειάζεται για τις αλλαγές και αναβαθμίσεις και μπορούν να
διαπραγματευτούν για τον χρόνο και το κόστος υλοποίησης (συγκρίνοντας και ημερήσιες χρεώσεις
άλλων αναδόχων).
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Σε πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αρ. 8711/20 και ημερ.
9.7.2020, αναγνωρίστηκε ότι η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού θα αποτελέσει
ουσιώδη συνιστώσα της αντίδρασης της ΕΕ στην οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία
COVID-19, κάτι το οποίο τονίστηκε και στην κοινή δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της 26ης Μαρτίου 2020.
Παράλληλα, στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου EUCO 10/20, ημερ. 21.7.2020,
αναφορικά με το ενισχυμένο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021–2027, προβλέπεται ότι για την
εκταμίευση ποσών από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εθνικά σχέδια ανάκαμψης, τα οποία θα συμβάλλουν
αποτελεσματικά στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση, τα
ποσά που θα διατεθούν μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους
€672,5 δις, είναι δεσμευμένα για χρήση για την περίοδο 2021–2023.
Οι πιο πάνω αποφάσεις καταδεικνύουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα αποτελέσει βασική
προτεραιότητα της ΕΕ στο προσεχές μέλλον. Στα πλαίσια αυτά, η Υπηρεσία μας προσβλέπει στην
πλήρη αξιοποίηση των ευρημάτων του ελέγχου και στην υιοθέτηση των συστάσεών μας, προς
άμεση άρση των στρεβλώσεων που υπάρχουν, ώστε, μέσω των κατάλληλων πλέον διαδικασιών,
να διασφαλιστεί η μέγιστη αξιοποίηση των πιο πάνω σχεδίων.
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6

Γενικές συστάσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα που προέκυψαν, η Υπηρεσία μας εισηγείται τα ακόλουθα:


Το ΤΥΠ να αναθεωρήσει την πάγια πρακτική που ακολουθεί για περιορισμό της διάρκειας των
συμβολαίων συντήρησης στα 5 χρόνια. Η διάρκεια των συμβολαίων να καθορίζεται ξεχωριστά,
ανά περίπτωση, στη βάση της αναμενόμενης ζωής του συστήματος. Παράγοντες που πρέπει
να λαμβάνονται επίσης υπόψη είναι η κρισιμότητα του έργου, η χρησιμότητά του και η αλλαγή
στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται.
Όπως μας πληροφόρησε η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, το Τμήμα συμφωνεί ότι η διάρκεια των
συμβάσεων έργων πληροφορικής πρέπει να περιλαμβάνει συντήρηση πέραν των 5 ετών και
θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν και 5 χρόνια προαιρετικής συντήρησης.



Ο υπολογισμός της ΑΕΚ να γίνεται στη βάση τιμών που θα λαμβάνονται από τις ακόλουθες
πηγές: (α) τιμές προηγούμενων συμβάσεων με τον ίδιο Ανάδοχο, (β) τιμές άλλων συμβάσεων
που υπογράφηκαν από το ΤΥΠ ή άλλα Τμήματα για παρόμοιας φύσης εργασίες, και (γ) τιμές
που θα λαμβάνονται από την έρευνα αγοράς που θα γίνεται για συμβάσεις άλλων
Οικονομικών Φορέων πέραν του υφιστάμενου Ανάδοχου. Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να
περιλαμβάνονται τεκμηριωμένα στο αίτημα που υποβάλλεται για έγκριση της διαδικασίας
ανάθεσης και της αντίστοιχης δαπάνης.



Το ΤΥΠ να καθορίσει μια ομοιόμορφη διαδικασία αλλαγών για τα υφιστάμενα συστήματα (π.χ.
περιπτώσεις τροποποιήσεων, αναβαθμίσεων, επεκτάσεων).



Το ΤΥΠ να υιοθετήσει και να εφαρμόσει συστηματικά κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες, με
τα οποία να διασφαλίζεται η χρήση ανοικτών τεχνολογιών/πρωτόκολλων επικοινωνίας, η
ασφάλεια και η διαλειτουργικότητα των ΠΣ στο δημόσιο.
Η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ θεωρεί ότι η χρήση ανοικτών τεχνολογιών και πρωτοκόλλων
επικοινωνίας δεν είναι λύση και δεν είναι λόγος απουσίας ανταγωνισμού.



Οι ιδιοκτήτες των υφιστάμενων ΠΣ (Κυβερνητικά Τμήματα), με τη βοήθεια των
εμπειρογνωμόνων του ΤΥΠ, να καθορίζουν ξεκάθαρα τις απαιτήσεις τους για τροποποιήσεις,
αναβαθμίσεις, επεκτάσεις των συστημάτων τους, ώστε το αρμόδιο όργανο που θα αποφασίσει
για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, να λαμβάνει απόφαση στη βάση πλήρους και ορθής
πληροφόρησης. Οι απαιτήσεις αυτές να περιλαμβάνουν τόσο τα αποτελέσματα που
αναμένονται από την αλλαγή, όσο και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους στη βάση των
πραγματικών αναγκών.



Στις περιπτώσεις όπου μετά την απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για
τροποποίηση, αναβάθμιση, επέκταση ενός υφιστάμενου ΠΣ, προκύψουν αλλαγές από τις
αρχικές απαιτήσεις, το ΤΥΠ να εφαρμόζει μια ομοιόμορφη διαδικασία αξιολόγησης των
επιπτώσεων των αλλαγών αυτών. Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται εισήγηση όπως εξετάζεται
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ο βαθμός στον οποίο οι αλλαγές επηρεάζουν το αντικείμενο της σύμβασης και κατά πόσο
δικαιολογείται ή επιβάλλεται αλλαγή της διαδικασίας ανάθεσης. Επιπρόσθετα, σε αυτές τις
περιπτώσεις, θα πρέπει να υπολογίζεται εκ νέου η ΑΕΚ της σύμβασης και να λαμβάνεται νέα
έγκριση της δαπάνης από τον αρμόδιο όργανο. Τέλος, κατά την αξιολόγηση να λαμβάνεται
υπόψη το επιπρόσθετο διοικητικό κόστος που θα απαιτηθεί καθώς και οι επιπτώσεις στα
συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα.


Το ΤΥΠ να καθορίσει δείκτες επίδοσης για υλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων,
οι οποίοι να στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού κόστους και των απαιτούμενων
χρονοδιαγραμμάτων υπογραφής της σύμβασης.



Στις περιπτώσεις που το ΤΥΠ αιτείται έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
για τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις, επεκτάσεις υφιστάμενων ΠΣ και επικαλείται τεχνικούς
λόγους, αυτοί να τεκμηριώνονται αντικειμενικά και να παρατίθεται σύγκριση όλων των
πιθανών σεναρίων. Η ανάλυση να περιλαμβάνει εναλλακτικές τεχνικές λύσεις και διαδικασίες
ανάθεσης. Στα πλαίσια αυτά, το ΤΥΠ να διενεργεί επαρκή και αντικειμενική έρευνα αγοράς,
λαμβάνοντας υπόψη και την επιφύλαξη που υπάρχει στο Άρθρο 29 (2)(β)(ii) του Ν.73(I)/2016,
σύμφωνα με την οποία η πιο πάνω εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις
που δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν
είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης. Η ικανοποίηση των
πιο πάνω αυστηρών προϋποθέσεων του εν λόγω Άρθρου, να εξετάζεται σε βάθος και από το
αρμόδιο όργανο έγκρισης της διαδικασίας.

 Το ΤΥΠ να επανακαθορίσει τη μεθοδολογία με την οποία αποφασίζεται η διενέργεια μελέτης
κόστους-οφέλους για έργα πληροφορικής, ώστε τα όρια που έχουν καθοριστεί να
αντικατοπτρίζουν το συνολικό κόστος για όλη την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των έργων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Στοιχεία που ζητήθηκαν από Τμήματα/Υπηρεσίες/Υπουργεία
Κατάσταση Συμβολαίων Πληροφοριακού Συστήματος «Όνομα ΠΣ»
Διαγωνισμός
 Αριθμός Διαγωνισμού
 Διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός, με διαπραγμάτευση, συνοπτικές διαδικασίες, απευθείας
ανάθεση, κτλ.)
 Αρχική εκτιμώμενη αξία σύμβασης
 Αναθέτουσα Αρχή
Σύμβαση
 Ανάδοχος
 Αριθμός Συμβολαίου
 Αντικείμενο Σύμβασης
 Ημερ. Έναρξης
 Ημερ. Λήξης
o Ελάχιστη (χωρίς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης)
o Μέγιστη (με άσκηση όλων των δικαιωμάτων προαίρεσης)
 Αξία Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)
o Ελάχιστη (χωρίς άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης)
o Μέγιστη (με άσκηση όλων των δικαιωμάτων προαίρεσης)
Εκτέλεση Σύμβασης
 Συνολικό ποσό που πληρώθηκε στον ανάδοχο (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων
o Ποσά που πληρώθηκαν λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης
o Επιπρόσθετα ποσά που πληρώθηκαν μετά από έγκριση αλλαγών και απαιτήσεων από
αρμόδιο όργανο (Συντονιστής/ΤΕΑΑ/ΚΕΑΑ)
 Αναθεωρημένη ημερομηνία λήξης συμβολαίου
 Παρατηρήσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.1 – Διακυβέρνηση και διαχείριση ΤΠΕ
1 - Στρατηγική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Στα πλαίσια της προώθησης μέτρων για την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
i2010 το ΥΣ με την απόφαση του αρ. 68.240 ημερ. 7.1.2009 αναγνώρισε την ανάγκη εκπόνησης μιας
«Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» η οποία θα αναθεωρούσε την προηγούμενη
Στρατηγική για την Πληροφορική στη Δημόσια Υπηρεσία η οποία είχε εγκριθεί το 1998.
Μετά τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού προσφορών, υπογράφηκε μεταξύ του ΤΥΠ και οίκου
συμβουλευτικών υπηρεσιών η σύμβαση C.2013/17, η οποία κατέληξε στην ετοιμασία της μελέτης
«Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government Strategy)» τον Απρίλιο του 2014.
Όπως περιγράφεται στη μελέτη, το όραμα της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση για την περίοδο 2014 - 2020 αφορά στην εκμετάλλευση των ΤΠΕ με σκοπό την
ενδυνάμωση και βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Μερικές
από τις Γενικές Αρχές που διέπουν τη Στρατηγική αφορούν στην προσέγγιση των πολιτών, στη
διοικητική απλοποίηση, την διαφάνεια και προσβασιμότητα, την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια
καθώς και στα ανοικτά πρότυπα και τη διαλειτουργικότητα.
Στα πλαίσια της μελέτης η Ανάδοχος εταιρεία προέβηκε σε ανάλυση & αξιολόγηση υφιστάμενης
κατάστασης των φορέων της Κυβέρνησης αναφορικά με τα πληροφοριακά συστήματα και τις
παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης καταρτίστηκαν και
απεστάλησαν ερωτηματολόγια στους Κυβερνητικούς φορείς, διεξήχθησαν συνεντεύξεις και
συναντήσεις εργασίας. Παράλληλα εξετάστηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες/ συστάσεις του
ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση 2011-2015, οι υποχρεώσεις της Κυβέρνησης της Κύπρου που προκύπτουν από τις
οδηγίες της ΕΕ, εθνικές στρατηγικές, όπως η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και το Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρύθμισης, καθώς και οι υποχρεώσεις από το Μνημόνιο Συναντίληψης για τη Δεσμευτική
Ειδική Οικονομική Πολιτική (ΜΣ).
Ως αποτέλεσμα αναγνωρίστηκαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στρατηγικές δράσεις οι οποίες
χωρίζονται στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: Εκσυγχρονισμός της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων






Κατάργηση των ορίων μεταξύ οργανισμών
Αξιοποίηση των καναλιών για την διάθεση των υπηρεσιών
Σταδιακή εγκαθίδρυση έξυπνης επικοινωνίας με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Ανταλλαγή απόψεων με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Αξιοποίηση της δυναμικής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ενότητα 2: Η Κυβέρνηση στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων
 Βελτίωση της ποιότητας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 Εισαγωγή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην τομέα της Δικαιοσύνης
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Ενίσχυση της Εργασίας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οικονομικών συναλλαγών
Βελτίωση των υποδομών κτηματολογίου και πολεοδομίας
Διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς
Μέριμνα για το περιβάλλον
Προώθηση της επιχειρηματικότητας

Ενότητα 3: Ενδυνάμωση των θεμελίων της Κυβέρνησης





Εξορθολογισμός των υποδομών ΤΠΕ
Αποκόμιση ωφελειών από την αξιοποίηση οριζόντιων λειτουργιών
Υλοποίηση των βασικών προϋποθέσεων για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Διαμοιρασμός δεδομένων και υπηρεσιών εσωτερικά στην Κυβέρνηση και με το κοινό

Οι στρατηγικές παρεμβάσεις που αναγνωρίστηκαν αφορούσαν στην υλοποίηση 32 νέων και
εγκεκριμένων έργων πληροφορικής. Για κάθε έργο, η μελέτη περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του,
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του και το εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης και παραγωγικής
λειτουργίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για την υλοποίηση και
παραγωγική λειτουργία των έργων αυτών ανερχόταν στα €116 εκ. Στην μελέτη περιλαμβάνονται
επίσης μη στρατηγικές παρεμβάσεις για τις οποίες αναγνωρίστηκε η ανάγκη υλοποίησής τους αλλά
δε χαρακτηρίστηκαν ως στρατηγικές.
Τα στρατηγικά έργα που προτάθηκαν εμπίπτουν στο πλαίσιο της νέας προτεινόμενης
επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής της Κυβέρνησης η οποία βασίζεται στο υπηρεσιοστραφές μοντέλο
(Service-Oriented Architecture - SOA) και της οποίας κύριος άξονας αποτελεί η Κυβερνητική
Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας «Αριάδνη».
Στη μελέτη περιλήφθηκε επίσης πρόταση για τη δημιουργία κατάλληλων οργανωτικών δομών και
διαδικασιών για την παρακολούθηση, διαχείριση και υποστήριξη της υλοποίησης της στρατηγικής.
Συνοπτικά, μετά από σύγκριση διάφορων επιλογών, η μελέτη κατέληγε στην πρόταση όπως το ΤΥΠ
μετεξελιχθεί σε Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής στην οποία θα μεταφέρονταν επιπρόσθετες
αρμοδιότητες που αφορούσαν στην ανάπτυξη και παρακολούθηση υλοποίησης της ψηφιακής
στρατηγικής της χώρας. Η Στρατηγική συμπληρώνεται από το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(eGIF) και από την Πολιτική Ασφάλειας της Κυβέρνησης (βλ. παραγράφους Ε3.3 και Ε3.4) τα οποία
ετοιμάστηκαν στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της ίδιας σύμβασης η
εταιρεία προχώρησε και στην αναθεώρηση των προτύπων του ΤΥΠ.
Έγκριση Στρατηγικής
Τον Σεπτέμβριο του 2014 το ΤΥΠ υπέβαλε στο ΕΣΜ για έγκριση, με εξαίρεση τα κεφάλαια που
αφορούσαν στο θέμα των δομών διακυβέρνησης και της αναδιοργάνωσης.
Κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρία του ΕΣΜ ημερ. 25.2.2015, διαπιστώθηκε ότι έργα
συνολικού ύψους €61 εκ. τα οποία είχαν περιληφθεί στη Στρατηγική δεν ήταν εγκριμένα. Επίσης
διαπιστώθηκε ότι στον υπολογισμό του συνολικού κόστους (€116 εκ.) δεν είχε περιληφθεί το
κόστος του απαιτούμενου προσωπικού και εκτιμήθηκε ότι με το διαθέσιμο προσωπικό του ΤΥΠ,
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μόνο το 50% των έργων θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Κατά την συνεδρία, η Υπηρεσία μας
εξέφρασε την άποψη ότι η Στρατηγική που είχε υποβληθεί δεν ήταν επικαιροποιημένη και ότι,
παρά τις εισηγήσεις μας, ορισμένοι στόχοι και γενικές αρχές, όπως προσβασιμότητα και ανοικτά
πρότυπα, δεν ακολουθούνταν.
Δεδομένων των πιο πάνω το ΕΣΜ αποφάσισε ότι ήταν πρόωρη η υποβολή της Στρατηγικής προς
το ΥΣ και όπως υποβληθεί αναθεωρημένη πρόταση από το ΤΥΠ με προτεραιοποίηση των έργων,
καθορισμό του κόστους υλοποίησης τους περιλαμβανομένου και του κόστους προσωπικού καθώς
και εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης τους (π.χ. ΒΟΤ, αγορά υπηρεσιών, κτλ.)
Τον Μάϊο του 2015 το ΤΥΠ υπέβαλε στο ΣΗΔ επικαιροποιημένο κατάλογο με τα 32 στρατηγικά έργα
περιλαμβανομένου του επιπρόσθετο προσωπικό του ΤΥΠ που απαιτείτο. Σημειώνεται ότι για τα
νέα έργα δεν είχαν περιλήφθηκαν εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης τους, όπως είχε ζητηθεί.
Το θέμα συζητήθηκε στην πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ)
στις 8.6.2015, όπου αποφασίστηκε όπως το θέμα επανέλθει σε επόμενη συνεδρία του ΣΗΔ αφού
γίνει προτεραιοποίηση των έργων με βάση τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Στην ίδια συνεδρία
αποφασίστηκε ότι τα έργα προτεραιότητας της Προεδρίας θα ήταν οι ηλεκτρονικές υπογραφές και
το σύστημα Αριάδνη.
Τον Φεβρουάριο του 2016 το ΤΥΠ υπέβαλε αναθεωρημένο κατάλογο με 21 έργα τα οποία κατέταξε
ως έργα ψηλής προτεραιότητας, εκ των οποίων τα 13 δεν είχαν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις
δαπάνης/υλοποίησης από το αρμόδιο σώμα, και ζήτησε εκ νέου έγκριση της στρατηγικής με
εξαίρεση των κεφαλαίων που αφορούσαν την αναδιοργάνωση.
Η επόμενη συνεδρία του ΣΗΔ στην οποία συζητήθηκε το θέμα ήταν στις 25.4.2016, όπου δόθηκε
καταρχήν έγκριση για τα 21 στρατηγικά έργα ψηλής προτεραιότητας για σκοπούς
συγχρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Αποφασίστηκε ωστόσο ότι
προτού προχωρήσει ένα στρατηγικό έργο για υλοποίηση, θα πρέπει να παρουσιάζεται στο ΣΗΔ για
τελική έγκριση.
Συνοπτικά, η συνολική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν έχει εγκριθεί, αλλά
αντίθετα εγκρίθηκαν 21 στρατηγικά έργα υψηλής προτεραιότητας.
Σχέδιο δράσης ΣΗΔ
Τον Οκτώβριο του 2015 η Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΣΗΔ, κατάρτισε και υπέβαλε
στον Πρόεδρο του ΣΗΔ τριετές σχέδιο δράσης, στο οποίο περιλαμβάνονταν οι ακόλουθες δράσεις
που αφορούσαν την παροχή πληροφόρησης και περισσότερων δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικά
στο περιβάλλον της «Αριάδνης» (Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας), την παροχή
Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Ηλεκτρονικής Αυθεντικοποίησης, την ανταλλαγή
πληροφοριών/δεδομένων μεταξύ των ΠΣ των Κυβερνητικών Τμημάτων (μοναδική καταχώρηση
δεδομένων από τον πολίτη/επιχείρηση), τη δημιουργία ενός Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης,
τον εκσυγχρονισμός του Δημόσιου Τομέα – Κυβέρνηση χωρίς χαρτί (eOasis), την εκπόνησης
μελέτης για την βελτίωση των διαδικασιών αγοράς ή/και επέκτασης συστημάτων πληροφορικής,
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την ηλεκτρονική παρουσία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και την ψηφιοποίηση του Σχεδίου
Χορηγιών.
Όπως προκύπτει από τα πρακτικά των συνεδριών του ΣΗΔ, το εν λόγω σχέδιο δράσης δεν φαίνεται
να υποβλήθηκε στο Συμβούλιο και δεν έχει εγκριθεί επίσημα.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, μετά την κατ’ αρχήν έγκριση των 21 στρατηγικών έργων υψηλής
προτεραιότητας τον Απρίλιο του 2016 αλλά και την έγκριση άλλων επιμέρους έργων από το ΣΗΔ,
το σχέδιο δράσης δεν επικαιροποιήθηκε.
Πρόοδος υλοποίησης έργων
Όσον αφορά στο έργο επέκτασης της Αριάδνης το οποίο σύμφωνα με την Στρατηγική Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης αποτελούσε το κύριο άξονα της νέας επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής της
Κυβέρνησης, τον Απρίλιο του 2016 εγκρίθηκε από το ΣΗΔ το σχέδιο δράσης για την περίοδο 2016
– 2017 στο οποίο περιλήφθηκε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 46 νέων δημόσιων η-Υπηρεσιών
μέσω της Αριάδνης. Συγκεκριμένα, το σχέδιο προνοούσε την υλοποίηση 18 νέων η-Υπηρεσιών
εντός του 2016 και 28 νέων η-Υπηρεσιών εντός του 2017.
Σύμφωνα με έκθεση προόδου που ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε στο ΣΗΔ στη συνεδρία 2.5.2018,
μέχρι τον Απρίλιο του 2018 από τις 46 η-Υπηρεσίες της Αριάδνης που είχαν περιληφθεί στο Σχέδιο
Δράσης μόνο 5 νέες η-Υπηρεσίες είχαν ολοκληρωθεί και μόνο 8 βρίσκονταν υπό εξέλιξη.
Όσον αφορά στην υλοποίηση στρατηγικών έργων, όπως προκύπτει από την 3η έκθεση προόδου η
οποία ετοιμάστηκε από τη γραμματεία του ΣΗΔ και κοινοποιήθηκε στα μέλη του ΣΗΔ τον Ιούλιο
του 2019, από τα 21 στρατηγικά έργα της Στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2014 – 2020
τα οποία είχαν κατ’ αρχήν εγκριθεί, εγκρίθηκαν τελικά μόνο τα 11.
Εγκρίθηκαν ωστόσο άλλα 7 έργα τα οποία, είτε είχαν χαρακτηριστεί ως έργα χαμηλής
προτεραιότητας στη Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είτε δεν είχαν περιληφθεί καθόλου
στη Στρατηγική.
Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου
Με βάση την απόφαση του ΥΣ αρ. 68.442 και ημερ. 18.2.2009 εκπονήθηκε από το ΤΗΕ η «Ψηφιακή
Στρατηγική της Κύπρου (2012 – 2020)» η οποία εγκρίθηκε από το ΥΣ στις 8.2.2012 με την απόφαση
αρ. 73.162.
Όραμα της Ψηφιακής Στρατηγικής είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να
στηρίξουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη συμμετοχή των πολιτών
στο κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Για την υλοποίηση του πιο πάνω οράματος, η
στρατηγική περιλαμβάνει τους ακόλουθους έξι (6) στρατηγικούς στόχους:
Στόχος 1 - Σύνδεση της Κύπρου: Δυνατότητα σύνδεσης σε ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας, υψηλής ταχύτητας από όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τη γεωγραφική
τους θέση.
Στόχος 2 – Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και Παροχή Δημόσιων Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών: Χρήση των ΤΠΕ από την Κυβέρνηση για να γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτικής
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στην εσωτερική της λειτουργία και ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών για αντικατάσταση, διεύρυνση
και εκσυγχρονισμό των διεπαφών του κράτους με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
Στόχος 3 – Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού: Χρήση των ΤΠΕ από όλους τους πολίτες, τους
εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και όλους τους τομείς της οικονομίας, καλλιέργεια ψηφιακού
αλφαβητισμού στους πολίτες και δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας.
Στόχος 4 – Εκπαίδευση και Μάθηση: Βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό
σύστημα
Στόχος 5 – Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα: Βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στο
εκπαιδευτικό σύστημα
Στόχος 6 – Προαγωγή Οικολογικών Τεχνολογιών: Χρήση τεχνολογιών/εξοπλισμού και εφαρμογή
πρακτικών και πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον κατά την άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής
δραστηριότητας από τους οικονομικούς φορείς της Κύπρου, περιλαμβανομένης και της
Κυβέρνησης.
Όσον αφορά στον έλεγχο της εφαρμογής της στρατηγικής αυτής, το ΤΗΕ εξέδωσε μόνο μια έκθεση
προόδου (το 2012).
Σύμφωνα με πληροφόρηση που λάβαμε από τον Διευθυντή του ΤΗΕ, παρόλο που η απόφαση του
ΥΣ αναφέρεται στην ευθύνη του Τμήματος να εφαρμόζει στην στρατηγική, στην πράξη το Τμήμα
του δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγξει την εφαρμογή της στρατηγικής υπό την έννοια ότι δεν έχει
εξουσιοδότηση να προβαίνει σε υποδείξεις στα εμπλεκόμενα Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες
για εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής.
Όσον αφορά στο Στόχο 2 που αφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, λόγω του πιο πάνω
προβλήματος, στην πράξη το ΤΗΕ μόνο ενημερώνεται για την υλοποίηση των διαφόρων έργων
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θεωρεί ο ρόλος του ελέγχου της εφαρμογής έχει αναληφθεί από
το ΣΗΔ, το οποίο εγκρίνει και εποπτεύει την υλοποίηση των διαφόρων έργων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Σημειώνεται ότι το ΤΗΕ έχει ήδη προβεί σε προκήρυξη διαγωνισμού προσφορών για αναθεώρηση
της ψηφιακής στρατηγικής της Κύπρου.
Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής
Το ΣΠΔΠ της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού
Πλαισίου Νόμο (Νόμος Αρ.20(Ι)/2014) καταρτίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών και εγκρίνεται
από το ΥΣ, προσδιορίζει και παρουσιάζει συνολικά τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις και
προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης για κάθε τριετία.
Το ΣΠΔΠ περιλαμβάνει την «Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής» (ΔΚΣ) η οποία αναλύει το
ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνητικής αναπτυξιακής πολιτικής για την τριετία και περιγράφει τους
τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί έμφαση με τον καθορισμό συγκεκριμένων «Στρατηγικών
Επιδιώξεων». Η ΔΚΣ αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των Στρατηγικών Σχεδίων των Υπουργείων
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τα οποία προσδιορίζουν τις πολιτικές τους σε επίπεδο τομέων και υποτομέων για την επίτευξη των
στρατηγικών στόχων.
Στο ΣΠΔΠ για την τριετία 2019 – 2021 η Κυβέρνηση έθεσε έξι (6) Στρατηγικές Επιδιώξεις, στις
οποίες περιλαμβάνεται και ο «Εκσυγχρονισμός του Κράτους». Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται
και οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης σε σχέση με τον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Όπως περιγράφονται στο ΣΠΔΠ οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης που
αφορούν στον τομέα των ΤΠΕ είναι οι ακόλουθες:
 Περαιτέρω χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση,
προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα.
 Η υλοποίηση της στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο πλαίσιο της γενικότερης
ψηφιακής στρατηγικής
 Η υλοποίηση δράσεων από όλα τα Υπουργεία που να στοχεύουν στην επέκταση και
αναβάθμιση των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά από το κράτος
μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας «Αριάδνη».
 Η προώθηση της διευκόλυνσης της πρόσβασης του ιδιωτικού τομέα σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες
και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το κράτος καθώς και διευκόλυνση των ηλεκτρονικών
πληρωμών με στόχο τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Στρατηγικό Σχέδιο Υπουργείου Οικονομικών
Το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τα έτη 2019 - 2021 περιλαμβάνει και το
Στρατηγικό Σχέδιο του ΤΥΠ. Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο, το ΤΥΠ είναι υπεύθυνο για την
ετοιμασία στρατηγικών παρεμβάσεων που οδηγούν στην υλοποίηση Έργων ΤΠΕ (Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στη Δημόσια Υπηρεσία.
Ειδικότερα, για την τριετία 2019 – 2012 το ΤΥΠ έθεσε τους ακόλουθους στόχους και
δραστηριότητες:
Στόχος 1: Ασφαλής, έγκαιρη και αποδοτική παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής στους
Κυβερνητικούς Οργανισμούς.
Όπως αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχέδιο, ο στόχος αυτός συντάσσεται με τους κύριους στόχους
της κυβερνητικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια που είναι η ανάπτυξη όλων των οριζόντιων
παραγόντων ή δομικών στοιχείων, τα οποία θα παρέχουν τις βάσεις για εύρωστες, βέλτιστες και
βιώσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Όπως επίσης αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχέδιο, ο διαμοιρασμός και η επαναχρησιμοποίηση των
υφιστάμενων πληροφοριών του Δημοσίου, αποτελούν προτεραιότητα η οποία θα ενισχύσει τις
προσπάθειες για την ικανοποίηση των επιχειρησιακών στόχων του κάθε Δημόσιου Οργανισμού και
τη βελτίωση της αποδοτικότητας, επιτρέποντας συγχρόνως στους Κυβερνητικούς Φορείς να
παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες στο κοινό.

Για την υλοποίηση του Στόχου 1 αποφασίστηκε να υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:
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Δραστηριότητα 1: Ενίσχυση των Κυβερνητικών Οριζόντιων Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής






Λειτουργία, Ενίσχυση Υποδομών και Ασφάλεια Δικτύων και ΠΣ.
Υποστήριξη Χρηστών.
Ενοποίηση/Διάχυση Πληροφοριών και Ενίσχυση Συνεργασίας.
Μετάβαση σε μια Κυβέρνηση χωρίς χαρτί (eOASIS).
η-Διακυβέρνηση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Δραστηριότητα 2: Ενίσχυση των Κυβερνητικών Υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής των
Υπουργείων/Υπηρεσιών
 Ετοιμασία Εγγράφων Διαγωνισμού και Διαχείριση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας
Ανάθεσης Έργων.
 Διαχείριση και Υποστήριξη Έργων Πληροφορικής.
Στόχος 2: Παροχή έγκαιρων, ασφαλών και ποιοτικών η-Υπηρεσιών προς τους πολίτες/ επιχειρήσεις
και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών
Για την υλοποίηση του στόχου αυτού του ΤΥΠ έχει προτείνει την ακόλουθη δραστηριότητα:
Δραστηριότητα 3: Ανάπτυξη Νέων και Βελτίωση των υφιστάμενων η-Υπηρεσιών
 Βελτίωση του τρόπου παροχής των η-Υπηρεσιών μέσω της ασφαλούς και διαλειτουργικής
Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης «ΑΡΙΑΔΝΗ».
 Αξιοποίηση ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), ΚΕΠΟ (Κέντρα Πολιτών) και νέων
καναλιών πρόσβασης.
 Διασφάλιση της εγκυρότητας των πράξεων στον ψηφιακό χώρο μέσω ηλεκτρονικών
υπογραφών
Για υλοποίηση των στόχων πιο πάνω το Σχέδιο παραπέμπει σε παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται
στην «Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Υλοποίηση στόχων
Η αποτελεσματικότητα του ΤΥΠ να επιτυγχάνει τους πιο πάνω στόχους αξιολογείται με τον
καθορισμό και υπολογισμών δεικτών επίδοσης.
Ως δείκτης επίδοσης του Στόχου 1, τέθηκε η μέτρηση της ικανοποίησης των Κυβερνητικών
Οργανισμών που εξυπηρετούνται από το ΤΥΠ σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών του ΤΥΠ.
Στα πλαίσια αυτά, κατά το 2018, το ΤΥΠ απέστειλε ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια στους διευθυντές
του κάθε Κυβερνητικού Οργανισμού τα οποία αφορούσαν στην μέτρηση της συνολικής
ικανοποίησης τους από το προσωπικό το ΤΥΠ. Οι διευθυντές θα επέλεγαν 5 Λειτουργούς από την
Υπηρεσία τους για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Λήφθηκαν 57 απαντήσεις οι οποίες
κατέδειξαν γενική ικανοποίηση με το προσωπικό του Τμήματος από πλευράς εμπειρίας,
διαθεσιμότητας και χρόνου ανταπόκρισης.
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Επιπρόσθετα, στάλθηκαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια σε όλους τους λειτουργούς της Δημόσιας
Υπηρεσίας για βαθμολόγηση των υπηρεσιών HelpDesk, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και
διαδικτύου. Λήφθηκαν 1.612 απαντήσεις οι οποίες ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικές.
Ως δείκτης επίδοσης της Δραστηριότητας 1, τέθηκε το ποσοστό υλοποίησης του ετήσιου σχεδίου
δράσης για τα οριζόντια έργα και υπηρεσίες υποδομής και της Δραστηριότητας 2, τέθηκε το
αντίστοιχο ποσοστό για τα έργα πληροφορικής στα Υπουργεία. O δείκτης υπολογίζεται ως ποσοστό
με αριθμητή τον αριθμό των ολοκληρωμένων ορόσημων και παρονομαστή τον συνολικό αριθμό
ορόσημων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο σχέδιο δράσης.
Σημειώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης οι δείκτες αυτοί δεν είχαν υπολογιστεί.
Όσον αφορά στον Στόχο 2, ως δείκτης επίδοσης τέθηκε το ποσοστό των εγγεγραμμένων χρηστών
της Κυβερνητικής Πύλης Ασφαλείας «Αριάδνης» που έχουν εξυπηρετηθεί μέσω της τουλάχιστο μία
φορά. Για το 2016 οι εγγεγραμμένοι χρήστες ανέρχονταν σε 8.857 και για το 2017 σε 47.098. Ο
δείκτης επίδοσης για το 2016 ανήλθε σε 23% και για το 2017 σε 45%.
Ως δείκτης επίδοσης του Δραστηριότητας 3, τέθηκε το αριθμός η-Υπηρεσιών που παρέχονται προς
το κοινό μέσω «Αριάδνης», με βάση το στάδιο ψηφιακής τους ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τα
στάδια που καθορίστηκαν για σκοπούς eGovernment Benchmarking της ΕΕ.
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2 - Οργανωτικές δομές και προσωπικό
2.1. Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ)
Στις 13.5.2015 με την απόφαση του ΥΣ αρ. 78.837, συστάθηκε το ΣΗΔ το οποίο αντικατέστησε το
προηγούμενο ΕΣΜ.
Ο απώτερος στόχος σύστασης τους ΣΗΔ, σε συνέχεια του έργου του ΕΣΜ, ήταν να δοθεί η μέγιστη
προτεραιότητα στα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να αρθούν οι καθυστερήσεις που
παρατηρούνταν στην έγκριση έργων πληροφορικής καθώς οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονταν
σε ανώτερο πολιτικά επίπεδο.
Σύνθεση
Κατά την αρχική του σύσταση, το Συμβούλιο περιλάμβανε τα ακόλουθα μέλη:







Υφυπουργός παρά τω Προέδρω – Πρόεδρος
Υπουργός Οικονομικών – Μέλος
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Μέλος
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού υπό την
ιδιότητα του ως Ψηφιακός Πρωταθλητής – Μέλος
Διευθυντής του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής – Μέλος
Εκπρόσωπος του Γενικού Ελεγκτή – Παρατηρητής

Σύμφωνα με απόφαση του ΥΣ αρ. 80.164 ημερ. 2.2.2016, η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας μας
αντικαταστάθηκε από εκπρόσωπο της Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου.
Στις 17.3.2017 το ΥΣ αποφάσισε να εγκρίνει τη συμμετοχή -ως Μέλους- του Διευθυντή του ΤΗΕ
ενώ στις 20.6.2017 ορίστηκε ως Πρόεδρος του ΣΗΔ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού, σε αντικατάσταση του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, μέχρι την έγκριση από την
Βουλή των Αντιπροσώπων του Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στις κύριες
αρμοδιότητες του οποίου θα περιλαμβανόταν η διαμόρφωση της στρατηγικής για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και η προώθηση της ηλεκτρονική διακυβέρνησης στη δημόσια υπηρεσία. Τέλος στις
20.2.2019 αποφασίστηκε και η συμμετοχή του Επικεφαλή Επιστήμονα επίσης ως Μέλους.
Αρμοδιότητες
Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση του ΥΣ, οι αρμοδιότητες του ΣΗΔ είναι οι ακόλουθες:





Έγκριση υλοποίησης έργων πληροφορικής/ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη βάση ενός
τριετούς σχεδίου δράσης, στο οποίο θα γίνεται και προτεραιοποίηση των έργων. Έργα
πληροφορικής/ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αξίας €300.000 και άνω θα υποβάλλονται στο
ΣΗΔ γα έγκριση, ενώ οποιοδήποτε έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αξίας €300.000 και άνω
θα υλοποιείται μόνο μετά την έγκριση του ΣΗΔ
Για την υλοποίηση των έργων που θα περιληφθούν στο σχέδιο δράσης, θα γίνεται συνεννόηση
με το Υπουργείο Οικονομικών για περίληψη των σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό
Συντονισμός με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για υλοποίηση των έργων που αφορούν οριζόντια έργα
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Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και όπου
είναι απαραίτητο, λήψη μέτρων ή/και επίλυση τυχών προβλημάτων/θεμάτων που θα
βοηθήσουν στην επίσπευση της υλοποίησης τους
Έγκριση μίσθωσης υπηρεσιών, όπου απαιτείται, για την υλοποίηση έργων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης
Διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Προσωπικό – Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σύμφωνα με τους όρους εντολής του ΣΗΔ η στήριξη παρέχεται από την Ομάδα Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Προεδρίας. Σύμφωνα με τους όρους εντολής του ΣΗΔ, η Ομάδα Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης:
1.
2.

3.
4.
5.

Εκτελεί χρέη γραμματείας του ΣΗΔ (ετοιμασία ημερήσιας διάταξης συνεδριών και ετοιμασία
πρακτικών)
Καταρτίζει το προσχέδιο του Τριετούς Σχεδίου Δράσης λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του
ΤΥΠ και άλλων Υπουργείων ούτως ώστε να αποφασίζεται η προτεραιοποίηση των δράσεων
στη βάση της διαθεσιμότητας πιστώσεων και των ανθρώπινων πόρων:
 Τα νέα έργα θα ετοιμάζονται από το ΤΥΠ σε συνεργασία με τα αρμόδια
Υπουργεία/Τμήματα, όπως γίνεται συνήθως (καθορισμός ανάγκης, περιγραφή έργου,
μελέτη βιωσιμότητας, μελέτη κόστους/οφέλους) και μετά από την έγκριση του Διευθυντή
του ΤΥΠ, θα συμπληρώνεται το Δελτίο Έργου (Project Fiche). Η όλη διαδικασία θα είναι
σύμφωνη με τα αναθεωρημένα πρότυπα της στρατηγικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 Τα Δελτία Έργου υποβάλλονται στην ομάδα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Προεδρίας
και τα νέα έργα θα περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του τριετούς Σχεδίου Δράσης με
προτεραιοποίηση στη βάση της αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Συμμετέχει στα έργα που περιλαμβάνονται στο Τριετές Σχέδιο Δράσης, είτε ως παρατηρητές,
είτε ως μέλη του Συμβουλίου του έργου, είτε στην ομάδα εφαρμογής/επέκτασης ενός έργου
Ενημερώνει το ΣΗΔ για την πρόοδο των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αφού
προηγηθεί διαβούλευση με το ΤΥΠ
Υποβάλλει εισηγήσεις για διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Κατά τη σύσταση του ΣΗΔ η Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση αποτελούσε μέρος της Μονάδας
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ανάπτυξης της Προεδρίας υπό τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω.
Τον Μάϊο του 2018, με απόφαση του ΥΣ αρ. 85.050, οι αρμοδιότητες της γραμματείας του ΣΗΔ
μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) αρμοδιότητες όπως φαίνεται
πιο πάνω παρέμειναν στην Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ανάπτυξης της Προεδρίας.
Όσον αφορά στην στελέχωση της Ομάδας, κατά τη σύσταση του ΣΗΔ απαρτιζόταν από δύο
Λειτουργούς του ΤΗΕ και μία Λειτουργό του ΤΥΠ (όλοι με απόσπαση στην Προεδρία).
Όπως πληροφορηθήκαμε κατά τον έλεγχο, η Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ουσιαστικά
διαλυθεί αφού έχει απομείνει μόνο μια Λειτουργός του ΤΗΕ η οποία έχει αποσπαστεί στο
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Υπουργείο Εσωτερικών και ως εκ τούτου έχει αναλάβει τα καθήκοντα της γραμματείας του ΣΗΔ.
Ως αποτέλεσμα οι υπόλοιπες τέσσερις αρμοδιότητες δεν έχουν αναληφθεί από κανένα.
Σημειώνεται ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της γραμματείας του ΣΗΔ είχε ήδη αναγνωριστεί
από τον Πρόεδρο του ΣΗΔ, σύμφωνα με επιστολή του προς την Υπηρεσία μας ημερ. 20.6.2017,
στην οποία μας ανέφερε ότι εκτιμούσε ότι με την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου για την
κινητικότητα μεταξύ της δημόσιας υπηρεσίας και οργανισμών του ευρύτερο δημόσιου τομέα, θα
οδηγούσε στην εξεύρεση του απαιτούμενου προσωπικού.
Μηχανισμοί λήψης αποφάσεων
Κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας του ΣΗΔ, η Υπηρεσία μας διαπίστωσε προβλήματα σε σχέση με
την αξιοπιστία των μηχανισμών λήψης αποφάσεων του ΣΗΔ.
Ειδικότερα, σε σχέση με τη λήψη της απόφασης για την επέκταση του συστήματος
αυτοματοποίησης γραφείου (eOAS) σε όλη τη δημόσια υπηρεσία, η Υπηρεσία μας θεώρησε ότι
στερήθηκε της δυνατότητας να εκφράσει τις απόψεις της, αφού ενώ εξέταζε τα σχετικά έγγραφα
με στόχο να υποβάλει απόψεις, ενημερώθηκε από την Προεδρία του ΣΗΔ για έγκριση της
επέκτασης. Σημειώνεται ότι η απόφαση λήφθηκε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ στην
Υπηρεσία μας είχε κοινοποιήθηκε μόνο η άποψη ενός Μέλους. Παράλληλα είχε αποφασιστεί και
αλλαγή του προγράμματος υλοποίησης της επέκτασης του συστήματος χωρίς να έχουμε
ενημερωθεί.
Η Υπηρεσία με επιστολή της ημερ. 22.1.2016 ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΣΗΔ για το
θέμα και ζήτησε και αλλαγή της σύνθεσης του ΣΗΔ ώστε να μην συμμετέχει ως Παρατηρητής, αφού
θεώρησε ότι τέτοια συμμετοχή στις συνεδρίες δεν θα προσέθετε αξία, αν οι θέσεις μας ούτε καν
αφήνονταν να εκφραστούν. Στην ίδια επιστολή σημειώσαμε ότι ανεξαρτήτως της συμμετοχής μας,
ο έλεγχος θα διεξαγόταν κανονικά και ως εκ τούτου θα έπρεπε να μας αποστέλλονταν τα πρακτικά
των αποφάσεων του ΣΗΔ. Όσον αφορά στο θέμα της επέκτασης του eOAS και την αλλαγή του
προγράμματος υλοποίησης, η Υπηρεσία μας ζήτησε όπως της αποσταλεί η σχετική αλληλογραφία
που αντηλλάγη με τις απόψεις/εισηγήσεις/σύμφωνο γνώμη του Μελών του ΣΗΔ.
Όπως καταγράφεται στην απόφαση του ΥΣ αρ. 80.164 ημερ. 2.2.2016 (κατά την οποία
αποφασίστηκε η αντικατάσταση της Υπηρεσίας μας ως Παρατηρητή στο ΣΗΔ από εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου) δεν θα αποστελλόταν στην Υπηρεσία μας η αλληλογραφία που
ζητήθηκε αναφορικά με την απόφαση επέκτασης του eOAS καθώς το θέμα δεν ενέπιπτε στις
αρμοδιότητες μας και αφορούσε αποκλειστικά την εκτελεστική εξουσία. Επιπρόσθετα, όπως μας
ενημέρωσε ο Πρόεδρος του ΣΗΔ με επιστολή του ημερ. 3.2.2016, δεδομένου του ότι δεν θα
συμμετείχαμε πλέον στο ΣΗΔ δεν θα μας αποστέλλονταν ούτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων, ως
η συνήθη πρακτική για τους παρατηρητές, και ότι θα ήταν στην διάθεση μας σε περίπτωση που
αποφασίζαμε να διεξάγουμε ελέγχους.
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Συνεδρίες
Σύμφωνα με τους όρους εντολής του, το ΣΗΔ θα συνεδρίαζε μια φορά το μήνα. Εντούτοις μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έκθεσης, δηλαδή σε χρονικό διάστημα 4 ετών το ΣΗΔ συνήλθε
μόνο 12 φορές..
2.2. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ)
To ΤΥΠ αποτελεί Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών. Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 1980 μέσα
στα πλαίσια της Αναδιοργάνωσης/Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Υπηρεσίας αρχικά ως Τμήμα
Μηχανογραφικών Υπηρεσιών και μετονομάστηκε το 1997 σε Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το ΤΥΠ είναι ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας για θέματα σχετικά
με την προώθηση και εφαρμογή της Πληροφορικής και της η-Διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα
καθώς και την εκπροσώπηση της Κύπρου στην ΕΕ και σε άλλα διεθνή συνέδρια για θέματα
πληροφορικής.
Αποστολή του Τμήματος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, είναι ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη,
η εγκατάσταση, η διαχείριση και η συντήρηση εφαρμογών ΤΠΕ που εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία
της Δημόσιας Υπηρεσίας με σκοπό:





τη βελτίωση των παρεχομένων προς το κοινό υπηρεσιών
την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας
τη μείωση των κοστών λειτουργίας
την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου

Στην πράξη, το ΤΥΠ είναι υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σε όλα τα
Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες της Κεντρικής Κυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει
συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη και ανάπτυξη συστημάτων, διαχείριση συμβολαίων
πληροφορικής (ανάπτυξη, αναβάθμιση, συντήρηση συστημάτων) και διαχείριση αγορών
εξοπλισμού και αναλώσιμων πληροφορικής.
Οργανωτική δομή
Το ΤΥΠ προΐσταται από Διευθυντή ο οποίος υπάγεται απευθείας στον Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Οικονομικών.
Οι εργασίες του τμήματος χωρίζονται κάθετα (ανά Υπουργείο) και οριζόντια (ανά θεματική
ενότητα). Ο κύριος όγκος των εργασιών εκτελείται από τους τρείς (3) Τομείς που στεγάζονται στα
κεντρικά γραφεία του ΤΥΠ (Κέντρο).
H οργανωτική δομή του ΤΥΠ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, είναι η ακόλουθη:
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Οργανόγραμμα ΤΥΠ
ΤΥΠ-Κέντρο
Οι 3 Τομείς που υπάγονται στο Κέντρο, λογοδοτούν απευθείας στον Διευθυντή του ΤΥΠ και
περιλαμβάνουν τόσο οριζόντιες όσο και κάθετες (ανά Υπουργείο) δραστηριότητες.
Των Τομέων Α και Γ προΐστανται Ανώτεροι Λειτουργοί Πληροφορικής. Οι Τομείς αυτοί
διαχωρίζονται σε ένα ή περισσότερους κλάδους τους οποίους προΐστανται Λειτουργοί
Πληροφορικής Α΄.
Οι οριζόντιες δραστηριότητες των Τομέων, αφορούν υποστηρικτικές εργασίες (όπως το Αρχείο, το
Λογιστήριο, ο Κλάδος Προσφορών, η Ομάδα Ασφάλειας ΠΣ, η Εθνική Αρχή Ασφάλειας και τα
Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης/Στρατηγικού Προγραμματισμού) καθώς και δραστηριότητες
διαχείρισης οριζόντιων συστημάτων και υπηρεσιών (όπως τα συστήματα eOASIS και Αριάδνη, το
Κυβερνητικό Δίκτυο Δεδομένων, τον Κυβερνητικό Κόμβο Διαδικτύου, τους Διαδικτυακοί Τόπους, η
πύλη η-Συνεργασία (SharePoint), η Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών, το HelpDesk και τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη).
Επιπρόσθετα των οριζόντιων δραστηριοτήτων, στους Τομείς Α και Γ περιλαμβάνονται κάθετες
δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σε συγκεκριμένα
Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες.
Αποκεντρωμένα Υπουργεία
Πέραν των Τομέων που υπάγονται στο Κέντρο, σε τρία (3) Υπουργεία λειτουργούν σε πιλοτική βάση
από το 2010 οι αποκεντρωμένες «Μονάδες Πληροφορικής». Η αποκέντρωση υλοποιήθηκε με βάση
την απόφαση του ΥΣ με αρ. 66.041 ημερομηνίας 12.9.2017 ακλουθώντας το μοντέλο του Γενικού
Λογιστηρίου.
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Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, το προσωπικό του ΤΥΠ που είναι τοποθετημένο στις
αποκεντρωμένες μονάδες υπάγεται οργανικά στον Διευθυντή του ΤΥΠ, ωστόσο παίρνει οδηγίες
από τον Προϊστάμενο του Υπουργείου στο οποίο είναι τοποθετημένο, και δίνει αναφορά σε αυτόν
σχετικά με τις εργασίες που εκτελεί.
Σύμφωνα με την απόφαση, για θέματα τεχνικής φύσεως το προσωπικό των Μονάδων
καθοδηγείται από το Διευθυντή του ΤΥΠ. Η αξιολόγηση της επίδοσης του προσωπικού γίνεται από
ομάδα αξιολόγησης η οποία απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο του Υπουργείου στο οποίο είναι
τοποθετημένο και από 2 μέλη του ΤΥΠ. Όσον αφορά διορισμούς, προαγωγές και μεταθέσεις του
προσωπικού των Μονάδων, αποτελούν αρμοδιότητες του Διευθυντή του ΤΥΠ.
Μελέτη Αναδιάρθρωσης του TYΠ
Το ΔΝΤ στα πλαίσια της αποστολής του στην Κύπρο 1-12 Αυγούστου 2013 διεξήγαγε προκαταρτική
μελέτη για τις λειτουργίες και την οργάνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στην μελέτη
περιλήφθηκε πρόταση για αναδιοργάνωση των διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Όσον
αφορά στο ΤΥΠ, συνοπτικά, η εισήγηση του ΔΝΤ αφορούσε στην υπαγωγή του σε μια νέα
Διεύθυνση με τίτλο Directorate of Administration and Finance στην οποία επίσης θα υπαγόταν το
ΤΔΔΠ. Η μελέτη στάληκε από τη διοίκηση του Υπ. Οικονομικών σε όλα τα Τμήματα του Υπουργείου
για απόψεις.
Το ΤΥΠ στα σχόλια που έστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών διαφώνησε έντονα με τις εισηγήσεις
του ΔΝΤ και αντίθετα εισηγήθηκε την αναβάθμιση του σε Γενική Διεύθυνση.
Τον Μάρτιο 2014 το ΔΝΤ υπέβαλε νέα μελέτη στον Διευθυντή Προϋπολογισμού στην οποία,
επιπρόσθετα της αρχικής του εισήγησης περιλάμβανε και εισήγηση για δημιουργία μιας νέας
διεύθυνσης με τίτλο Better Regulation and e-Governement στην οποία θα μεταφέρονταν οι
αρμοδιότητες του ΤΥΠ που είχαν σχέση με τη χάραξη πολιτικής πληροφορικής στο δημόσιο. Στη
νέα μελέτη του ΔΝΤ γίνεται και αναφορά στην μελέτη της εταιρείας Planet η οποία είχε διεξαχθεί
για λογαριασμό του ΤΥΠ (Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Απρίλιος 2014) και στην οποία
περιλαμβανόταν εισήγηση για αναβάθμιση του ΤΥΠ σε Γενική Διεύθυνση. Για την μελέτη της Planet
το ΔΝΤ στη δική του μελέτη ανέφερε ότι θα έπρεπε να επαναξιολογηθεί στα πλαίσια των δικών του
εισηγήσεων. Τέλος, το ΔΝΤ στη νέα του μελέτη πρότεινε την εξασφάλιση υπηρεσιών για διεξαγωγή
νέας μελέτης και υποβολή προτάσεων με εναλλακτικές λύσεις.
Το ΤΥΠ στα σχόλια που έστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών (Απρίλιο και Ιούνιο 2014) αναφορικά
με τη νέα μελέτη του ΔΝΤ, διαφώνησε έντονα με τις εισηγήσεις του ΔΝΤ και εισηγήθηκε ξανά την
αναβάθμιση του σε Γενική Διεύθυνση στη βάση των εισηγήσεων που είχαν υποβληθεί από την
Planet. Όσον αφορά στην πρόταση του ΔΝΤ για διεξαγωγή νέας μελέτης το ΤΥΠ θεώρησε ότι δεν
υπάρχει λόγος διεξαγωγής περαιτέρω μελετών.
Τον Απρίλιο του 2015 το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε στο ΤΥΠ για σχόλια, προσχέδιο των
όρων εντολής οι οποίοι ετοιμάστηκαν από το ΔΝΤ για την ανάθεση διεξαγωγής της μελέτης στην
γερμανική εταιρεία Partnerschaft Deutschland (PD) για το ποσό των €150.000.
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Τον Σεπτέμβριο του 2015 το ΤΥΠ με επιστολή του στο Υπουργείο Οικονομικών διαφώνησε με τους
εν λόγω όρους εντολής και υπέβαλε εισήγηση όπως τη μελέτη διεξάγει η Ιρλανδική Ακαδημία
Δημόσιας Διοίκησης.
Η μελέτη ετοιμάστηκε τελικά από την PD και ολοκληρώθηκε το 2017. Η μελέτη προωθήθηκε από
ΤΥΠ στο Υπουργείο Οικονομικών με την εισήγηση όπως διευθετηθεί συνάντηση για την
παρουσίαση της μελέτης από την εταιρεία.
Η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ μας πληροφόρησε ότι το ΤΥΠ συμμετείχε στην ετοιμασία της μελέτης
από την PD και επομένως συμφωνά με την τελική έκδοση της μελέτης.
Σημειώνεται ωστόσο ότι το ΤΥΠ δεν τοποθετήθηκε επίσημα γραπτώς προς το Υπουργείο
Οικονομικών για το περιεχόμενο της τελικής έκδοσης της μελέτης, ενώ όσον αφορά στην
προώθηση τυχόν περαιτέρω ενεργειών για αξιοποίηση των εισηγήσεων της εταιρείας, το ΤΥΠ,
ανέφερε ότι ανέμενε οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομικών.
Ίδρυση Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Τον Φεβρουάριο 2020 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας
και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2020 (Ν.14(Ι)/2020).
Σύμφωνα με τον Νόμο, από 1 Μαρτίου 2020 ιδρύθηκε το Υφυπουργείο με τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α.
Η χάραξη και εφαρμογή εθνικής ψηφιακής πολιτικής και στρατηγικής και η συμμετοχή στη
διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την
ανάπτυξη ψηφιακής πολιτικής,
β.
Η χάραξη, ο συντονισμός και η υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και
καινοτομία και η γενική εποπτεία της λειτουργίας του εθνικού συστήματος διακυβέρνησης
Έρευνας και Καινοτομίας,
γ.
Η εξειδίκευση και εφαρμογή εθνικής πολιτικής στις τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη δημόσια υπηρεσία,
δ.

Η διαμόρφωση και ο συντονισμός της υλοποίησης εθνικού ευρυζωνικού πλάνου,

ε.

Η προώθηση της νεοφυούς και ψηφιακής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας,

στ.

Η πολιτική καθοδήγηση και η εποπτεία του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Με βάση το Νόμο, από την 1η Μαρτίου 2020 το ΤΥΠ και το ΤΗΕ μεταφέρονται και συνιστούν
Τμήματα του Υφυπουργείου και συνεχίζουν να έχουν τις αρμοδιότητες τις οποίες είχαν πριν από
τη μεταφορά τους στο Υφυπουργείο.
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Προσωπικό
Το ΤΥΠ στελεχώνεται από 195 μόνιμους και έκτακτους (αορίστου) υπαλλήλους. Η κατάσταση
προσωπικού με ημερ. αναφοράς Ιούνιο 2019 παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:
Προσωπικό ΤΥΠ
Α/Α

Περιγραφή Θέσης

Πληρωμένες

Κενές

1.

Διευθυντής (Κλ. Α15 και Α16)

1

-

2.

Πρώτος Λειτουργός Πληροφορικής (Κλ. Α14(ii))

-

3

3.

Ανώτερος Λειτουργός Πληροφορικής (Κλ.Α13(ii))

6

6

4.

Λειτουργός Πληροφορικής Α΄ (Κλ. Α11(ii))

25

-

5.

Λειτουργός Πληροφορικής (Κλ. Α8-Α10-Α11)

78

7

6.

Έκτακτος (Αορίστου) Λειτουργός Πληροφορικής (Κλ. Α8-Α10-Α11)

35

-

7.

Ανώτερος Λειτουργός Διεκπεραίωσης (Κλ. Α10(i))

3

-

8.

Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης 1ης Τάξης (Κλ. Α8 & Α9(i))

-

3

9.

Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης 2ης Τάξης (Κλ. 4.-Α7(ii))

31

2

10.

Έκτακτος (Αορίστου) Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης 1ης Τάξης (Κλ. 4.-Α7(ii))

ΣΥΝΟΛΟ

16

-

195

21

Πέραν του προσωπικού πληροφορικής, το ΤΥΠ απασχολεί και εναλλάξιμο υποστηρικτικό
προσωπικό (γραμματειακό προσωπικό και κλητήρες).
Τα σχέδια υπηρεσίας των Λειτουργών Πληροφορικής προνοούν την κατοχή πανεπιστημιακού
διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος σε θέματα πληροφορικής καθώς και σε θέματα συναφή
με την πληροφορική.
Για τους υποψήφιους των θέσεων πρώτου διορισμού (Κλ. Α8-Α10-Α11) οι οποίοι είναι κάτοχοι
προσόντων σε Κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, προνοείται ότι αυτά θα πρέπει να είναι τέτοια που
να επιτρέπουν στους κατόχους τους να εγγραφούν ως μέλη του ΕΤΕΚ στην οικεία για κάθε
περίπτωση ειδικότητα σύμφωνα με το σχετικό νόμο. Η απαίτηση αυτή, ωστόσο, δεν ισχύει για τις
θέσεις προαγωγής (Κλ.. Α11(ii) και Κλ. Α13(ii)) ούτε και για τις θέσεις πρώτου διορισμού και
προαγωγής (Κλ. Α14(ii) και Κλ. Α15(ii)) στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για προαγωγή.
Η νομιμότητα των πιο πάνω προνοιών των Σχεδίων Υπηρεσίας έχει αμφισβητηθεί σε διάφορες
περιπτώσεις ενώπιων του δικαστηρίου, αναφορικά με την ασυμβατότητα τους με το Άρθρο 25 του
περί ΕΤΕΚ Νόμου του 1990 (Ν.224/1990), το οποίο αναφέρει ότι κανένας δεν δικαιούται να ασκεί
επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης - στους οποίους, σύμφωνα με το Άρθρο 2
περιλαμβάνεται και η μηχανική της πληροφορικής - εκτός αν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο
Μελών του ΕΤΕΚ.
Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την υπόθεση ΕΤΕΚ v. Κυπριακή Δημοκρατία (Αρ.
1501/2012), κρίθηκε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης Ανώτερου
Λειτουργού Πληροφορικής - Κλ. Α13(ii) αφορούν την άσκηση της πληροφορικής και συνεπώς, θα
έπρεπε κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 25 του περί ΕΤΕΚ Νόμου, να απαιτείται να συμπεριληφθούν
στα απαιτούμενα προσόντα τα προαπαιτούμενα του Άρθρου 25, τα οποία, προκειμένου για
δημοσίους υπαλλήλους, απαιτούν εγγραφή στο μητρώο του ΕΤΕΚ. Σε δε άλλη απόφαση του
Διοικητικού Δικαστηρίου για την υπόθεση ΕΤΕΚ v. Κυπριακή Δημοκρατία (Αρ. 40/2017), το
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Δικαστήριο έκρινε ότι, με βάση τα στοιχεία τα οποία το ΕΤΕΚ έθεσε ενώπιον του, δεν
ικανοποιήθηκε ότι στα καθήκοντα της θέσης του Διευθυντή του ΤΥΠ περιλαμβάνεται και η άσκηση
της μηχανικής της πληροφορικής, απόφαση για την οποία το ΕΤΕΚ έχει καταχωρήσει έφεση.
Λόγω των πιο πάνω υποθέσεων, καθώς και άλλων που εκκρεμούν ακόμα στο δικαστήριο
δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα σε σχέση με τη στελέχωση του τμήματος, την πλήρωσης
θέσεων προαγωγής και ως αποτέλεσμα επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.
Εκπαίδευση
Η πολιτική του ΤΥΠ σε σχέση με την εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται στη βάση των συστάσεων
της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ).
Το 2002 η ΚΑΔΔ ζήτησε από όλους τους οργανισμούς της δημόσιας υπηρεσίας (περιλαμβανομένου
και του ΤΥΠ), τη σύσταση Πυρήνων Μάθησης με απώτερο στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής
ικανότητας των υπαλλήλων και την αυτοδυναμία των εν λόγω Οργανισμών σε ότι αφορά τη
διαχείριση της λειτουργίας της μάθησης. Σύμφωνα με την ΚΑΔΔ, το έργο των Πυρήνων Μάθησης
για συστηματική και αποκεντρωμένη διαχείριση της μάθησης περιλαμβάνει ετησίως τις εξής
τέσσερις φάσεις:
1.
2.
3.
4.
5.

τη διεξαγωγή διάγνωσης αναγκών μάθησης με συγκεκριμένες μεθοδολογίες (π.χ.
ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, κτλ),
την προετοιμασία Σχεδίου Δραστηριοτήτων Μάθησης, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών
μάθησης που διαγνώσκονται.
την υλοποίηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται, και
την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται, καθώς και του όλου έργου του
Πυρήνα Μάθησης.
Για την εξασφάλιση αποκεντρωμένου κονδυλίου για τη μάθηση, οι Πυρήνες υποβάλλουν στη
Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών τα εξής:
 Ετήσιο Σχέδιο Δραστηριοτήτων Μάθησης για τον Οργανισμό τους,
 Έκθεση για τη Διάγνωση Αναγκών Μάθησης στην οποία στηρίζεται το Σχέδιο
Δραστηριοτήτων, και
 Έκθεση Αξιολόγησης του έργου που επιτέλεσε ο Πυρήνας την προηγούμενη χρονιά (όπου
αυτό ισχύει).

Το ΤΥΠ πρωτοπόρησε στην υιοθέτηση του θεσμού αυτού, αφού ξεκίνησε να την υιοθέτηση του τον
Αύγουστο του 2002 με την σύσταση Πυρήνα Μάθησης κερδίζοντας σχετική διάκριση από την ΚΑΔΔ.
Η ομάδα του Πυρήνα Μάθησης του ΤΥΠ απαρτίζεται από 4 μέλη (περιλαμβανομένης της
συντονίστριας) και έτυχε σχετικής εκπαίδευσης από την ΚΑΔΔ.
Εκπαιδεύσεις στα πλαίσια συμβάσεων
Μετά από προληπτικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται από την Υπηρεσία μας, παρατηρούμε ότι
το ΤΥΠ σε αρκετές περιπτώσεις διεξάγει διαγωνισμούς με σκοπό την αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες
εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα εμπλέκονται στην υλοποίηση διαφόρων Έργων Πληροφορικής. Οι
εν λόγω διαγωνισμοί προκηρύσσονται αρχικά με ανοικτή διαδικασία και στη συνέχεια με
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διαδικασία διαπραγμάτευσης για συνέχιση των υπηρεσιών των ιδίων εμπειρογνωμόνων, αφού η
Αναθέτουσα Αρχή επικαλείται αφενός την ήδη αποκτημένη γνώση/ εμπειρία και τεχνογνωσία από
τους ιδιώτες εμπειρογνώμονες και αφετέρου την έλλειψη προσωπικού στο Τμήμα.
Παράλληλα με τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι σε συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται
με σκοπό την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Έργου, μεταξύ των άλλων συμβατικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και Υπηρεσίες Εκπαίδευσης των λειτουργών του
ΤΥΠ με σκοπό να μεταφερθεί από τον Ανάδοχο η αναγκαία γνώση/δεξιότητες. Παράδειγμα μιας
τέτοιας Σύμβασης είναι η Σύμβαση για το Έργο της Κεντρικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ) υπ’
αριθμόν C.2013/08. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της εν λόγω σύμβασης, η τεχνογνωσία των
εμπειρογνωμόνων του Ανάδοχου θα μεταφερόταν στο αρμόδιο προσωπικό του ΤΥΠ κατά τη
διάρκεια της λειτουργικής υποστήριξης. Το κόστος της προαναφερόμενης εκπαίδευσης, το οποίο
περιλαμβανόταν στο κόστος της σύμβασης, είχε καθοριστεί στα €351.047. Παρά το γεγονός ότι το
προσωπικό του ΤΥΠ είχε εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις ανάγκες τις οποίες το ίδιο το Τμήμα είχε
καθορίσει, οι οποίες περιλήφθησαν στους όρους της σύμβασης, εντούτοις λίγο πριν την λήξη της
υπό αναφορά σύμβασης η τότε Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ υπέβαλε αίτημα προς τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου Προσφορών (ΣΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, για έγκριση προσφυγής στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 29(2)(β)(ii) του Νόμου 73(Ι)/2016, με τον
οικονομικό φορέα στον οποίο ανήκε το προσωπικό το οποίο παρείχε τις υπηρεσίες που προνοούσε
η πιο πάνω συμφωνία παροχής υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης και εργοδοτείτο από τον
συνεργάτη του Αναδόχου της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης. Στην
αιτιολόγηση του πιο πάνω αιτήματος, είχε - μεταξύ άλλων - αναφερθεί και η ανάγκη για υλοποίηση
νέων αιτημάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας, η οποία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την εμπλοκή των
2 εμπειρογνωμόνων του Αναδόχου.
Η Υπηρεσία μας, στην ετήσια έκθεση για το έτος 2017, κατέγραψε τα πιο πάνω γεγονότα που
αφορούσαν το Έργο της ΚΑΠ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι για το ίδιο έργο είχαν εξασφαλιστεί
τρεις εμπειρογνώμονες πληροφορικής με τη Σύμβαση C.2016/16, η οποία είχε υπογραφεί στις
6.6.2016, με διάρκεια 36 μήνες και συνολικό κόστος €265.500. Οι πιο πάνω εμπειρογνώμονες, θα
εμπλέκονταν – με βάση την πιο πάνω σύμβαση - στην υλοποίηση του έργου και, εφόσον
εκπαιδεύονταν στα εργαλεία και τεχνολογίες της λύσης, θα επέκτειναν τη λειτουργικότητα της
ΚΑΠ, με την προσθήκη νέων πηγών τροφοδοσίας και τη δημιουργία αναφορών/υπηρεσιών.
Επιπλέον, είχε εξασφαλιστεί ακόμη ένας Σύμβουλος (Διασφάλισης Ποιότητας), για τη λειτουργία
και αξιοποίηση της ΚΑΠ (Σύμβαση C.2016/37), με συνολικό κόστος €50.000.
Στη απάντηση της η τότε Αν. Διευθύντρια μας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στις πλείστες των
περιπτώσεων τα έργα υλοποιούνται με οριακή στελέχωση από πλευράς του δημοσίου, λόγω των
μνημονιακών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, και ότι το προσωπικό του ΤΥΠ διαθέτει ικανότητες
δεδομένου ότι θα τους δίδεται και ο κατάλληλος χρόνος για να επικεντρωθούν σε θέματα που
χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις, εξειδίκευση και σχετικές εμπειρίες, όπως είναι οι τεχνολογίες της
ΚΑΠ .
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Σχετικό επίσης είναι το παράδειγμα της σύμβασης C.2015/16 η οποία αφορούσε στην «παροχή
Υπηρεσιών Στενοτύπησης για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών τήρησης πρακτικών στα
δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας με δικαίωμα προαίρεσης την εξασφάλιση του ίδιου
ολοκληρωμένου συστήματος στενοτύπησης περιλαμβανομένης και της παροχής εκπαίδευσης
προσωπικού του αγοραστή». Η υπό αναφορά σύμβαση, ενώ περιλάμβανε υπηρεσίες εκπαίδευσης
με σκοπό να μεταφερθεί από τον Ανάδοχο η αναγκαία γνώση/δεξιότητες, εντούτοις το Τμήμα έχει
προβεί στην αγορά υπηρεσιών από ιδιώτες εμπειρογνώμονες για την διεκπεραίωση των
υπηρεσιών στενοτύπησης.
Αναφορικά με τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι παρόλο που τίθενται θέματα
υποστελέχωσης και εξειδίκευσης του προσωπικού από την διεύθυνση, εντούτοις παρατηρείται μια
ανεξήγητη τάση συγκατάθεσης σε αιτήματα μετακινήσεων εντός των κλάδων του Τμήματος σε
λειτουργούς, στους οποίους μάλιστα έχει γίνει επένδυση σε δεξιότητες τόσο σε θέματα τεχνικά
όσο και επιχειρησιακά και οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για υπηρεσίες Λειτουργικής
Υποστήριξης έργων.
Κλάδος Προσφορών
Για σκοπούς του ελέγχου, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστούν οι δραστηριότητες του Κλάδου
Προσφορών. Ο Κλάδος στελεχώνεται από 4 Λειτουργούς Πληροφορικής και μία Λειτουργό
Πληροφορικής Α΄.
Όπως μας πληροφόρησε η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, οι αρμοδιότητες/δραστηριότητες/καθήκοντα
του Κλάδου Προσφορών ορίζονται είτε σε εσωτερικά σημειώματα από μέρους της Διεύθυνσης είτε
σε διάφορες εκθέσεις που αφορούν τη Δομή και Λειτουργία του ΤΥΠ.
Σύμφωνα με πληροφόρηση που λάβαμε από τον Κλάδο, οι κύριες δραστηριότητες του είναι οι
ακόλουθες:










Ετοιμασία των τελικών εγγράφων δημοσίων συμβάσεων για αγορά αγαθών, συστημάτων,
ολικών λύσεων (turnkey solutions) και υπηρεσιών πληροφορικής για όλα τα Τμήματα,
Υπηρεσίες και Υπουργεία της Κυβέρνησης με εξαίρεση τα Αποκεντρωμένα Υπουργεία (για Έργα
Πληροφορικής) και τα αγαθά που εμπίπτουν στις Συμφωνίες Πλαίσιο του Γενικού Λογιστηρίου.
Ετοιμασία των τελικών εγγράφων δημοσίων συμβάσεων για υπηρεσίες συντήρησης και
λειτουργικής υποστήριξης για συστήματα τα οποία υπεύθυνο είναι το ΤΥΠ.
Ετοιμασία και συντήρηση πρότυπων εγγράφων διαγωνισμών, πρότυπων συμβάσεων και
άλλων σχετικών εγγράφων (όλα τα Έγγραφα Διαγωνισμού και Συμβάσεων ετοιμάζονται
σύμφωνα με τα πρότυπα του Γενικού Λογιστηρίου ή όπου δεν υπάρχουν δημιουργούνται
καινούργια).
Ετοιμασία νέων εγγράφων διαγωνισμών με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν και αφού
εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εγκρίσεις (για παράδειγμα για μικρά έργα).
Ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, λογισμικού/
προγραμμάτων, ολικών λύσεων/συστημάτων και υπηρεσιών.
Προκήρυξη και Διαχείριση Διαγωνισμών.
Αξιολόγηση προσφορών με συμμετοχή του Κλάδου στις Επιτροπές Αξιολόγησης εφόσον ζητηθεί.
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Διαχείριση αποφάσεων κατακύρωσης, όπως αποστολή γνωστοποιήσεων και παρακολούθηση,
διαχείριση Ιεραρχικών Προσφυγών, δημοσίευση κατακυρώσεων (e-Procurement), κατάρτιση
σύμβασης βάσει της κατακύρωσης και υπογραφή της σύμβασης.
Εμπλοκή στην επιτροπή ετοιμασίας τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγησης για εφαρμογή των
n-Καταλόγων του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεως (eProcurement) του Γενικού
Λογιστηρίου.
Συμμετέχει σε επισκοπήσεις ποιότητας (quality reviews) εγγράφων διαγωνισμού που ετοιμάζονται
από άλλους Τομείς του ΤΥΠ και από Αποκεντρωμένα Υπουργεία όταν ζητηθεί
Διερευνά τις εξελίξεις της τεχνολογίας, ώστε να είναι σε θέση να εισηγηθεί τις καλύτερες δυνατές
λύσεις κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας εγγράφων διαγωνισμού.
Παροχή συμβουλών – τεχνικών απόψεων στο Τμήμα, σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, σε
Ημικρατικούς Οργανισμούς, Δημαρχεία κλπ όταν ζητηθεί.
Παροχή συμβουλών σε άλλους Κλάδους για Έγγραφα Διαγωνισμού, προσχέδια Συμβάσεων,
Επιτροπές Αξιολόγησης όταν ζητηθεί.
Παροχή απόψεων στον Διευθυντή εάν ζητηθεί για Έγγραφα Διαγωνισμού, αξιολογήσεις.
Ετοιμασία μελετών σχετικών με την εφαρμογή τεχνολογιών στην Κύπρο.

2.3 Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ)
Το ΥΣ με την απόφαση του αρ. 68.442 ημερ. 18.2.2009 ανέθεσε την πολιτική ευθύνη για την Κοινωνία
της Πληροφορίας στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του οποίου εκτελεστικός
βραχίονας θα ήταν το ΤΗΕ.
Με την ίδια απόφαση, η ευθύνη για την διαμόρφωση και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εθνικής
στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας ανατέθηκε στον Διευθυντή του ΤΗΕ. Στην απόφαση
εγκρίθηκε και η δημιουργία μιας Συμβουλευτικής Επιτροπής της οποίας ρόλος θα ήταν να
συμβουλεύει τον Υπουργό επί θεμάτων πολιτικής αναφορικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας και να
καθοδηγεί το ΤΗΕ στην άσκηση των εκτελεστικών του αρμοδιοτήτων. Για καλύτερο συντονισμό
αποφασίστηκε ότι κάθε Υπουργείο θα όριζε ένα υπεύθυνο συντονιστή ο οποίος θα ενημέρωνε τον
Διευθυντή του ΤΗΕ αναφορικά με την πρόοδο που επιτελείται στο Υπουργείο τους.
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, η Ψηφιακή Στρατηγική περιλαμβάνει και στόχους που αφορούν την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Σημειώνεται ότι πέραν της αρμοδιότητας του ΤΗΕ για διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής
στρατηγικής για την κοινωνία της πληροφορίας, το Τμήμα έχει και αρμοδιότητες που αφορούν σε
θέματα ραδιοεπικοινωνιών και της εθνικής στρατηγικής διαστήματος.
3 - Διαδικασίες και πρότυπα
3.1 Ανάπτυξη έργων πληροφορικής
Το ΤΥΠ έχει υιοθετήσει την μεθοδολογία PRINCE 2 ως πρότυπο για την διαχείριση της διαδικασίας
ανάπτυξης έργων πληροφορικής.
Με βάση την πιο πάνω μεθοδολογία και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της νομοθεσίας που
αφορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, το ΤΥΠ ανέπτυξε μια σειρά προτύπων η οποία διέπει τη
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ανάπτυξη έργων πληροφορικής (IT Project Lifecycle). Το 2014, στα πλαίσια του έργου
αναθεώρησης της Στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το ΤΥΠ επικαιροποίησε και τα
πρότυπα διαχείρισης έργων πληροφορικής.
Το Πρότυπο 105 αποτελεί μια ψηλού επιπέδου κατευθυντήρια γραμμή για την ανάπτυξη ή αγορά
έργων πληροφορικής η οποία περιγράφει όλα τα στάδια ζωής του έργου με παραπομπές στα
επιμέρους πρότυπα της σειράς.
Το πρότυπο απευθύνεται στους Λειτουργούς Πληροφορικής του ΤΥΠ οι οποίοι εμπλέκονται στα
έργα πληροφορικής που αναλαμβάνει το ΤΥΠ και περιγράφει το περιβάλλον διαχείρισης των έργων
αυτών, τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται, τον τρόπο χρήσης των προτύπων καθώς και τις
ευθύνες και αρμοδιότητες των χρηστών των προτύπων.
Στα πρότυπα περιγράφονται οι διαδικασίες υλοποίησης έργων που αναλαμβάνει το ΤΥΠ, ωστόσο
δεν περιλαμβάνει διαδικασίες για τα ακόλουθα:







Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, λόγω του ότι αυτές περιγράφονται στις σχετικές
νομοθεσίες και εγκυκλίους της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου και
του Κλάδου Προσφορών του ΤΥΠ
Αγορά υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων
Αγορά υπηρεσιών υποστήριξης
Αγορές μηχανογραφικού εξοπλισμού (προσωπικών υπολογιστών, εξυπηρετητών κτλ.)
Διαδικασίες υλοποίησης μικρών έργων, τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μια πλήρη
εφαρμογή των διαδικασιών που προνοούνται για μεγάλα έργο (π.χ. νέα έργα ή επεκτάσεις ή
αναβαθμίσεις συστημάτων, όπου το συνολικό κόστος είναι χαμηλότερο των €50.000 ή όπου η
απαιτούμενη εργασία ανέρχεται σε λιγότερο από 10 ανθρωπομήνες)

Όπως αναφέρεται στο πρότυπο, η μεθοδολογία καλύπτει τόσο οριζόντια όσο και κάθετα έργα
(περιλαμβανομένων και έργων των Αποκεντρωμένων Υπουργείων) τα οποία είτε αναπτύσσονται
εσωτερικά από το ΤΥΠ είτε αγοράζονται από προμηθευτές. Επιπρόσθετα καλύπτει στρατηγικά
έργα (έργα σημαντικού μεγέθους και πολυπλοκότητας τα οποία περιλαμβάνονται στην Στρατηγική
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου και σε στρατηγικά έγγραφα
της ΕΕ αναφορικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση) καθώς και μη στρατηγικά έργα.
Η μεθοδολογία που περιγράφεται το πρότυπο περιλαμβάνει 7 φάσεις όπως φαίνεται στο πιο κάτω
διάγραμμα.
Φάση 1 – Αναγνώριση αναγκών
Σύμφωνα με το πρότυπο, ένα νέο έργο μπορεί να υλοποιηθεί αν έχει περιληφθεί στη Στρατηγική
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ή αν αναγνωριστούν νέες ανάγκες από τους χρήστες (κάθετα έργα)
ή από το ΤΥΠ (οριζόντια έργα). Στην περίπτωση των κάθετων έργων, προϋπόθεση είναι να έχει
προηγηθεί αξιολόγηση της ανάγκης από τον Διευθυντή του ΤΥΠ, σε συνεργασία με τους
προϊστάμενους των Μονάδων Πληροφορικής (Αποκεντρωμένα) ή τους συντονιστές των Κλάδων
(Κέντρο).
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Αφού η ανάγκη αναγνωριστεί και αξιολογηθεί, δύο Λειτουργοί Πληροφορικής καθορίζονται ως
υπεύθυνοι του έργου. Στην περίπτωση κάθετων έργων, το αρμόδιο Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία
καθορίζει επίσης ένα Λειτουργό, ο οποίος διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του έργου ικανοποιούν τις
επιχειρησιακές ανάγκες του Τμήματος.
Οι υπεύθυνοι του έργου ετοιμάζουν το έγγραφο Project Action Plan το οποίο περιλαμβάνει
συνοπτική περιγραφή των στόχων του, των ωφελημάτων που θα επιφέρει, ένα αρχικό υπολογισμό
του κόστους και τους κινδύνους και παραδοχές που σχετίζονται με το έργο.
Φάση 2 – Αξιολόγηση Βιωσιμότητας
Αναλόγως του μεγέθους και της κοινωνικής αξίας του έργου, στη φάση αυτή διεξάγεται η μελέτη
βιωσιμότητας ή μελέτη κόστους/οφέλους και καθορίζεται ο τρόπος υλοποίησης του έργου και η
αρχιτεκτονική υψηλού επίπεδου του συστήματος. Με βάση το πρότυπο του ΤΥΠ «STD-902 –
Ανάλυση Κόστους Οφέλους», η Διεύθυνση του ΤΥΠ αποφασίζει για τη διενέργεια τυπικής
Ανάλυσης Κόστους Οφέλους σύμφωνα με την πιο κάτω διαδικασία:
ΝΑΙ
≥50Μ

ΟΧΙ

Έχει κριθεί ή δεν
έχει εφαρμογή

π/υ έργου

<50Μ
≥5Μ

Συνιστάται
ανεπιφύλακτα

Μπορεί να
παραλείπεται

Κοινωνική
αξία έργου
Λοιπές
περιπτώσεις
Έχει κριθεί ή δεν
έχει εφαρμογή

<5Μ

Υποχρεωτική

Συγχρηματοδότηση
από ΕΕ

Συνιστάται

Παραλείπεται

Κοινωνική
αξία έργου
Λοιπές
περιπτώσεις

Μπορεί να
παραλείπεται

Φάση 3 – Έγκριση Έργου
Εφόσον η μελέτη βιωσιμότητας εγκριθεί από τον Διευθυντή του ΤΥΠ, οι δύο υπεύθυνοι Λειτουργοί
υποβάλλουν το έγγραφο Project Fiche στον αρμόδιο φορέα για έγκριση. Για έργα με
προϋπολογισμό μεγαλύτερο των €300.000 αρμόδιος φορέας είναι το ΣΗΔ ενώ για άλλα έργα
αρμόδιος φορέας είναι ο Διευθυντής του ΤΥΠ. Για έργα που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά
κονδυλίων ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.
Το Project Fiche αποτελεί το επίσημο αίτημα που υποβάλλεται για έγκριση του έργου και για
περίληψη του στον κρατικό προϋπολογισμό και περιλαμβάνει τη μέθοδο υλοποίησης του έργου
καθώς και τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων που θα ακολουθηθεί.
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Φάση 4 – Καθορισμός Απαιτήσεων
Μετά την περίληψη του έργου στον προϋπολογισμό διεξάγεται μια μελέτη απαιτήσεων
(Requirements Specification Study) η οποία καταλήγει στο έγγραφο όρων εντολής (Terms of
Reference - TOR).
Η μελέτη απαιτήσεων μπορεί να διεξαχθεί είτε από εξωτερικούς συνεργάτες (σύμβουλους) με είτε
από προσωπικό του ΤΥΠ ή του Υπουργείου/Τμήματος/Υπηρεσίας. Η διαχείριση της διαδικασίας
καθορισμού απαιτήσεων γίνεται από τον Διευθυντή Έργου ο οποίος είναι συνήθως Λειτουργός του
ΤΥΠ (για οριζόντια και κάθετα έργα μη αποκεντρωμένων Υπουργείων). Σε περιπτώσεις ανάθεσης
του έργου σε εξωτερικό συνεργάτη η διεύθυνση του έργου καθορισμού απαιτήσεων μπορεί να
ανατεθεί σε δικό τους Διευθυντή Έργου, ο οποίος ωστόσο θα τελεί υπό την επίβλεψη του
Διευθυντή Έργου που θα καθορίσει το ΤΥΠ ή το αρμόδιο Υπουργείο/Τμήμα/ Υπηρεσία.
Στους όρους εντολής περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι λειτουργικές και μη λειτουργικές
απαιτήσεις, ο σχεδιασμός του συστήματος και η απαιτούμενη εκπαίδευση καθώς και οι απαιτήσεις
ασφάλειας.
Αφού καθοριστούν οι όροι εντολής, ακολουθεί η ετοιμασία των έγγραφων διαγωνισμού
προσφορών στη βάση των προτύπων που τηρεί ο Κλάδος Προσφορών. Τα πρότυπα αυτά είναι τα
ίδια με τα πρότυπα έγγραφα διαγωνισμών προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου για αγορά
υπηρεσιών, με ορισμένες διαφοροποιήσεις στο «Μέρος Β – Συμφωνία – Ειδικοί Όροι Σύμβασης»
και στο «Παράρτημα Ι – Γενικοί Όροι Σύμβασης» . Σύμφωνα με το πρότυπο, προτού
οριστικοποιηθούν τα έγγραφα του διαγωνισμού θα πρέπει υπόκεινται σε έλεγχο ποιότητας (quality
review) ο οποίος διεξάγεται είτε από μια επιτροπή ελέγχου ποιότητας ή από τον Κλάδο Προσφορών
του ΤΥΠ.
Τα τελικά έγγραφα του διαγωνισμού εγκρίνονται από τον Διευθυντή του ΤΥΠ ή, στην περίπτωση
αποκεντρωμένων Υπουργείων από τον Διευθυντή του Τμήματος.
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Φάση 5 – Αγορά
Η φάση αυτή αφορά μόνο στις περιπτώσεις αγοράς συστημάτων/υπηρεσιών πληροφορικής από
εξωτερικούς φορείς και όχι στις περιπτώσεις ανάπτυξης συστημάτων εσωτερικά.
Σύμφωνα με το πρότυπο, στο στάδιο αυτό καθορίζεται μια ομάδα αγοράς η οποία εξουσιοδοτείται
να διαχειριστεί τις διαδικασίες σύναψης της σύμβασης στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας και
της διαδικασίας που θα επιλεχθεί να ακολουθηθεί (ανοικτός διαγωνισμός, κλειστός διαγωνισμός,
με διαπραγμάτευση, συνοπτικές διαδικασίες κτλ.).
Όσον αφορά στις Επιτροπές Αξιολόγησης, στο πρότυπο αναφέρεται ότι θα πρέπει να
περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστο ένας Λειτουργός του ΤΥΠ και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου/
Τμήματος/Υπηρεσίας.
Φάση 6 – Υλοποίηση έργου
Η διαδικασία υλοποίησης του έργου διέπεται από την μεθοδολογία PRINCE 2 και περιλαμβάνει 3
στάδια.
Σε πρώτο στάδιο καθορίζεται η Ομάδα Έργου (project board) και οι υποστηρικτικές δομές του
έργου και διεξάγεται η συνάντηση έναρξης (project initiation meeting) όπως περιγράφεται στα
σχετικά πρότυπα του ΤΥΠ. Ακολούθως ο Ανάδοχος ετοιμάζει το έγγραφο έναρξης έργου (Project
Initiation Document - PID) το οποίο και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή ως το πρώτο παραδοτέο
της σύμβασης. Το PID περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία που προβλέπονται στη μεθοδολογία
PRINCE 2 όπως χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, πλάνο ποιότητας, ανάλυση ωφελημάτων
και κινδύνων και δικλείδες ασφαλείας.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, το πρότυπο προνοεί για διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων της
ομάδας έργου, υποβολή εκθέσεων προόδου, διαδικασία διαχείρισης προβλημάτων και αλλαγών
(στη βάση της σχετικής νομοθεσίας για αλλαγές σε υφιστάμενες συμβάσεις) καθώς και διαδικασίες
ελέγχου ποιότητας.
Για την παράδοση του έργου το πρότυπο προνοεί για τις διαδικασίες αποδοχής και πιστοποίησης
του συστήματος από την ομάδα έργου και την εφαρμογή του σε παραγωγικό περιβάλλον. Με την
παράδοση του έργου, ο Ανάδοχος υποβάλλει την Έκθεση Αξιολόγησης Έργου (Project Evaluation
Report) για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου σε σύγκριση με τα αναμενόμενα
αποτελέσματα που τέθηκαν στο PID.
Μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος το Υπουργείο / Τμήμα / Υπηρεσία (χρήστες
του συστήματος) ετοιμάζει και υποβάλλει στο ΤΥΠ Έκθεση Αξιολόγησης Υλοποίησης Έργου (PostImplementation Review Report).
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Φάση 7 – Λειτουργία
Σύμφωνα με το πρότυπο, η φάση λειτουργίας του συστήματος σε παραγωγικό περιβάλλον
περιλαμβάνει τις διαδικασίες συντήρησης, υποστήριξης, εποπτείας και διαχείρισης του
συστήματος.
Όπως αναφέρεται στο πρότυπο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος ενδεχομένως
να αναγνωριστούν νέες ανάγκες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε αναβαθμίσεις ή έναρξη νέων
έργων. Παρά ταύτα το πρότυπο δεν παραπέμπει σε κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία διαχείρισης
των περιπτώσεων αυτών.
3.2 Διαδικασία αλλαγών
Όπως αναφέρεται στο Πρότυπο 105, η μεθοδολογία αφορά κυρίως στην ανάπτυξη
ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, ωστόσο οι βασικές έννοιες της ισχύουν για κάθε έργο που
σχετίζεται με την πληροφορική. Δεδομένου όμως ότι κάθε έργο είναι διαφορετικό, η μεθοδολογία
που περιγράφεται στο Πρότυπο μπορεί να χρειάζεται να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε
έργου.
Όπως πληροφορηθήκαμε από το ΤΥΠ, το ίδιο Πρότυπο πρέπει να ακολουθείται και στις
περιπτώσεις όπου κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός συστήματος αναγνωρίζονται νέες ανάγκες οι
οποίες χρειάζεται να υλοποιηθούν.
Για σκοπούς ελέγχου, κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί κατά πόσον η διαδικασία αυτή ακολουθείται
στην πράξη στις περιπτώσεις αλλαγών/αναβαθμίσεων/επεκτάσεων υφιστάμενων συστημάτων
όπου απαιτείται η αγορά υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια του ΤΥΠ η διαδικασία που
ακολουθείται είναι σε γενικές γραμμές η ακόλουθη:


Διενεργείται συνάντηση μεταξύ των Λειτουργών του ΤΥΠ και των Λειτουργών του Τμήματος
για να διαπιστωθούν οι ανάγκες, χωρίς να είναι αναγκαίο να υπάρξει επίσημο γραπτό αίτημα
από το Τμήμα καθώς οι ανάγκες μπορεί να συζητούνται προφορικά.



Το ΤΥΠ ζητά ανεπίσημα από την εταιρεία που ανέπτυξε και συντηρεί το σύστημα να
κοστολογήσει τις ανθρωποημέρες που απαιτούνται για τις απαιτούμενες αλλαγές.



Οι Λειτουργοί του ΤΥΠ αξιολογούν από τεχνικής άποψης την προκαταρτική προσφορά της
εταιρείας για την αλλαγή/αναβάθμιση στο βαθμό που είναι σε θέση να γνωρίζουν.



Αν υπάρχει τρέχον συμβόλαιο συντήρησης με τον Ανάδοχο, το οποίο καλύπτει τις
ανθρωποημέρες που απαιτούνται τότε η αλλαγή γίνεται με παραγγελία μέσω του συμβολαίου.



Αν δεν υπάρχει συμβόλαιο συντήρησης ή το τρέχον συμβόλαιο συντήρησης δεν καλύπτει τις
μέρες που απαιτούνται, τότε για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους χρησιμοποιείται η
τιμή ανθρωποημέρας που υπάρχει στο υφιστάμενο συμβόλαιο.



Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι σε περίπτωση που προκηρυχθεί ανοικτός
διαγωνισμός οι τιμές της εταιρείας θα αυξηθούν, αυτό λαμβάνεται υπόψη στον τρόπο με τον
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οποίο θα προχωρήσουν. Δηλαδή κατά πόσο θα προχωρήσουν με αλλαγή της υφιστάμενης
σύμβασης ή κατά πόσον θα προχωρήσουν με τη σύναψη νέας σύμβασης με τον Ανάδοχο συνήθως με διαδικασία διαπραγμάτευσης. Όπως μας αναφέρθηκε, το ΤΥΠ προτιμά γενικά
όπως οι αναβαθμίσεις/τροποποιήσεις συστημάτων γίνονται μέσω αλλαγών των υφιστάμενων
συμβολαίων καθώς έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος να ζητηθούν πιο ψηλές τιμές
ανθρωποημέρας από τους Ανάδοχους.


Βάσει της αξιολόγησης των Λειτουργών του ΤΥΠ, υπολογίζεται η ΑΕΚ των αλλαγών, η οποία
περιλαμβάνεται σε σημείωμα που υποβάλλεται στη Διεύθυνση του ΤΥΠ μαζί με εισήγηση για
τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων που θα ακολουθηθεί (π.χ. ανοικτός/κλειστός
διαγωνισμός, διαπραγμάτευση κτλ.).



Η Διεύθυνση εγκρίνει την εισήγηση για τη διαδικασία ή, σε περίπτωση που απαιτείται από τη
νομοθεσία, την προωθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Προσφορών για έγκριση. Σημειώνεται ότι
μέχρι αυτό το στάδιο η εκτίμηση κόστους έχει γίνει μόνο ανεπίσημα και σε υψηλό επίπεδο.
Δηλαδή δεν έχει διενεργηθεί ανάλυση του κόστους ανά είδος εργασίας/απαίτησης/
απαιτούμενου προσωπικού κτλ.



Μετά την έγκριση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί από το αρμόδιο όργανο αποστέλλεται
πρόσκληση στην εταιρεία για υποβολή επίσημης προσφοράς.



Η εταιρεία υποβάλλει γραπτώς την προσφορά της (είτε για αλλαγές της υφιστάμενης
σύμβασης ή για νέο συμβόλαιο) στην οποία περιλαμβάνεται αναλυτική κατάσταση (project
plan) με το κόστος των επιμέρους εργασιών.



Ακολουθεί διαπραγμάτευση μεταξύ του ΤΥΠ και της εταιρείας όπου γίνεται προσπάθεια
μείωσης της τιμής που υπέβαλε επίσημα η εταιρεία.



Συμφωνείται η τιμή και το αντικείμενο της σύμβασης και υπογράφεται το συμβόλαιο.

Σχεδιασμός συμβολαίων συντήρησης – χρόνος ισχύος
Σε παρατήρηση μας σχετικά με το γεγονός ότι η πάγια πρακτική που ακολουθεί το ΤΥΠ, είναι τα
συμβόλαια συντήρησης συστημάτων πληροφορικής να περιορίζονται στα 5 χρόνια μετά την
παράδοση του συστήματος, η Διευθύντρια του ΤΥΠ μας ανέφερε ότι, εξ’ όσων γνωρίζει, στο
παρελθόν είχε διεξαχθεί μια έρευνα από το ΤΥΠ η οποία κατέδειξε τη δυσκολία των εταιρειών
πληροφορικής να παρέχουν τιμές (συντήρησης, υποστήριξης, ανθρωποημερών κλπ.) για
μεγαλύτερες περιόδους.
Σύμφωνα με τη Διευθύντρια του ΤΥΠ, από την έρευνα προέκυψε ότι αυτό οφειλόταν κυρίως στο
ότι οι τιμές που δίνονταν κατά την υποβολή της προσφοράς από τις εταιρείες αφορούσαν εργασίες
που θα ολοκληρώνονταν μετά από 7 ή 8 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη, παράδοση
και αποδοχή του συστήματος διαρκούσε 1 - 3 χρόνια. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις έτοιμου
λογισμικού, υπήρχε δυσκολία σε σχέση τόσο με την εκτίμηση (από πλευράς του προσφοροδότη)
καθορισμού των τιμών του κατασκευαστή μακροπρόθεσμα αλλά και σε σχέση με τον καθορισμό
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των δικών του τιμών (αβεβαιότητα συνθηκών αγοράς σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα). Όπως μας
αναφέρθηκε, η τάση που επικρατεί στην αγορά είναι οι εταιρείες να αποφεύγουν καταστάσεις
όπου χρειάζεται να δώσουν ψηλές τιμές για να αποφύγουν την αβεβαιότητα.
3.3 Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (eGIF)
Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε διαπιστώθηκε ότι το ΤΥΠ συχνά επικαλείται τεχνικούς λόγους
ώστε να προσφύγει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον αρχικό Ανάδοχο, στις περιπτώσεις που
απαιτούνται αλλαγές/τροποποιήσεις/επεκτάσεις υφιστάμενων συστημάτων. Οι τεχνικοί λόγοι που
επικαλείται το ΤΥΠ αφορούν συνήθως την πολύ καλή γνώση του συστήματος από τον Ανάδοχο, την
τεχνογνωσία τους σε σχέση με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται καθώς και την συμβατότητα
και διαλειτουργικότητα του συστήματος με τα νέα υποσυστήματα (επεκτάσεις) που ζητούνται.
Το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (National eGovernment Interoperability Framework -eGIF)
της Κύπρου αποτελεί την προσπάθεια μεταφοράς του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας
στη βάση της σχετικής Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2017) 134) ημερ. 23.3.2017.
Το πλαίσιο περιγράφει τις αρχές, τις συστάσεις και τα τεχνικά πρότυπα τα οποία πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη από τους κυβερνητικούς οργανισμούς κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και
τη λειτουργία ΠΣ τα οποία υποστηρίζουν την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και
σε επιχειρήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Το πλαίσιο απευθύνεται σε όλα τα Υπουργεία, Τμήματα και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες της
Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στη διεύθυνση και στους χρήστες των οργανισμών αυτών, στους
Λειτουργούς του ΤΥΠ (κεντρικά και αποκεντρωμένα Υπουργεία) καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο
νομικό ή φυσικό πρόσωπο (π.χ. δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις) στις περιπτώσεις
που απαιτείται διαλειτουργικότητα με κυβερνητικούς οργανισμούς.
Σύμφωνα με το πλαίσιο κατά την λήψη αποφάσεων σε σχέση με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και
την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη βασικές
αρχές όπως η επικουρικότητα και η αναλογικότητα των αποφάσεων, η εγγύτητα προς τους
πολίτες, η διοικητική απλούστευση, η προσβασιμότητα, η διαφάνεια, η παροχή εμπιστοσύνης και
ασφάλειας, η διατήρηση των πληροφοριών, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, η πολυγλωσσία,
η χρήση ανοικτών προτύπων και τεχνολογιών, η εφάπαξ καταχώρηση δεδομένων και η αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας .
Το πλαίσιο διακρίνει τέσσερα επίπεδα διαλειτουργικότητας μεταξύ δύο οργανισμών, το νομικό
επίπεδο (ύπαρξη νομικού υπόβαθρου που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
οργανισμών), το οργανωτικό (οι οργανισμοί να διαθέτουν συμβατές επιχειρησιακές μεθόδους και
διαδικασίες), το σημασιολογικό (τα δεδομένα που ανταλλάσσουν να έχουν το ίδιο νόημα) και το
τεχνικό (τα πληροφοριακά συστήματα να χρησιμοποιούν κοινά πρότυπα και προδιαγραφές).
Όσον αφορά στην εφαρμογή του το πλαίσιο προνοεί ότι οι κυβερνητικοί οργανισμοί που
σκοπεύουν να παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες και σε επιχειρήσεις θα πρέπει να καθορίσουν
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τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας καθώς και τα τεχνικά πρότυπα που πρέπει να
χρησιμοποιηθούν.
Για συστήματα που υλοποιούνται με διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων το πρότυπο
προνοεί ότι στα έγγραφα του διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να περιλαμβάνει ένα
κατάλογο των προτιμώμενων τεχνολογιών ενώ στα παραδοτέα της σύμβασης θα πρέπει να
απαιτείται και η εκπόνηση μελέτης διαλειτουργικότητας η οποία θα πρέπει να είναι συμβατή με
τις αρχές, τις συστάσεις και τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο eGIF.
Η υιοθέτηση των αρχών, συστάσεων και προτύπων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο είναι
υποχρεωτική από όλους τους κυβερνητικούς οργανισμούς τόσο για νέα συστήματα και υπηρεσίες
όσο και για αναβαθμίσεις/επεκτάσεις υφιστάμενων συστημάτων. Η συμμόρφωση με το πλαίσιο
eGIF θα πρέπει να ελέγχεται τόσο κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την τελική αποδοχή του
συστήματος, ενώ αναφέρεται ότι κανένα νέο σύστημα δεν θα τίθεται σε εφαρμογή αν δεν έχει
πιστοποιηθεί η συμμόρφωση του με το πλαίσιο.
Όσον αφορά στις ενέργειες που έλαβε το ΤΥΠ για προώθηση και εφαρμογή του πλαισίου η Αν.
Διευθύντρια του ΤΥΠ μας πληροφόρησε ότι στις 7 Νοεμβρίου 2016 διενεργήθηκε ημερίδα για το
θέμα με συμμετοχή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επιπρόσθετα, μας
πληροφόρησε ότι για να διασφαλιστεί η εφαρμογή του πλαισίου, περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια
στα έγγραφα διαγωνισμού προσφορών. Τέλος, ενημερωθήκαμε ότι κατά το 2016 συστάθηκε στο
ΤΥΠ Ομάδα Διαχείρισης και Συντήρησης του πλαισίου.
Παρά ταύτα, η Υπηρεσία μας διαπιστώνει διαχρονικά ελλιπή ενημέρωση των εμπλεκόμενων
φορέων αναφορικά με την ύπαρξη του πλαισίου και τον τρόπο εφαρμογής του.
3.4 Πολιτική ασφάλειας
Η Πολιτική Ασφάλειας της Κυβέρνησης εκπονήθηκε το 2014 ως μέρος της Στρατηγικής
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κύπρου. Βασικός στόχος της πολιτικής είναι η διασφάλιση ενός
υψηλού κοινού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων της
Κυβέρνησης.
Ειδικότερα η πολιτική ασφάλειας στοχεύει στην εναρμόνιση των πρακτικών ασφάλειας που
ακολουθούνται από τους κυβερνητικούς οργανισμούς, στην παροχή της δυνατότητας στους
κυβερνητικούς οργανισμούς να ελέγχουν και να αξιολογούν τις δυνατότητες τους σε θέματα
ασφάλειας πληροφοριών, την παροχή βοήθειας στους οργανισμούς αυτούς για την
προτεραιοποίηση των επενδύσεων τους στον τομέα της ασφάλειας και στη θέσπιση καλών
πρακτικών ασφάλειας πληροφοριών για χρήση από το δημόσιο τομέα.
Το πρώτο μέρος της πολιτικής καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιεί ο κάθε
κυβερνητικός οργανισμός για αναγνώριση και καθορισμό των επιπέδων ασφάλειας που πρέπει να
πληροί.
Το κυριότερο μέρος της πολιτικής περιλαμβάνει όλους τους υποχρεωτικούς κανόνες ασφάλειας
τους οποίους πρέπει να τηρούν οι κυβερνητικοί οργανισμοί. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν τις
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ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούνται από όλους τους κυβερνητικούς
οργανισμούς οι οποίες χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1.

2.
3.
4.

Διακυβέρνηση: απαιτήσεις σε σχέση με τις οργανωτικές δομές ασφάλειας, ρόλους και
αρμοδιότητες, αγορά υπηρεσιών πληροφορικής από τρίτους, διαχείριση συμβάντων
ασφάλειας και απαιτήσεις για διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές ασφαλείας.
Ασφάλεια προσωπικού: απαιτήσεις σε σχέση με την απασχόληση του προσωπικού, την
πρόσληψη τους και τον τερματισμό της απασχόλησης τους.
Ασφάλεια πληροφοριών: απαιτήσεις σε σχέση με την προστασία των πληροφοριών σε
περιπτώσεις που παραβιαστεί η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα ή η διαθεσιμότητας τους
Φυσική ασφάλεια: απαιτήσεις που αφορούν τη ασφάλεια και διατήρηση των πληροφοριών,
του φυσικού εξοπλισμού και του προσωπικού.

Η πολιτική ασφάλειας περιλαμβάνει επίσης και πρόσθετους/ειδικούς κανόνες ασφάλειας που
αφορούν οριζόντια συστήματα (όπως υπολογιστικά νέφη και κρίσιμες κυβερνητικές υποδομές)
καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για υλοποίηση των κανονισμών ασφάλειας.
4 - Διαχείριση προϋπολογισμού
4.1 Διάρθρωση προϋπολογισμού πληροφορικής
O προϋπολογισμός πληροφορικής της Κεντρικής Κυβέρνησης κατανέμεται οριζόντια σε
αναπτυξιακές δαπάνες (αγορά έργων, συστημάτων, εξοπλισμού) σε τακτικές δαπάνες (προσωπικό
πληροφορικής και λειτουργικές δαπάνες περιλαμβανομένης της συντήρησης συστημάτων) και
κάθετα (ανά Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία).
Αναπτυξιακός προϋπολογισμός
Το ΤΥΠ, είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους του αναπτυξιακού
προϋπολογισμού πληροφορικής της Κεντρικής Κυβέρνησης.
Η συνολική πρόνοια του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του ΤΥΠ για το 2018 ήταν €16,3 εκ. και
αφορούσε πρόνοιες για:



Την υλοποίηση υφιστάμενων και νέων έργων πληροφορικής τα οποία αναλαμβάνει να
υλοποιήσει το ΤΥΠ (αφορά οριζόντια και κάθετα έργα).
Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, προγραμμάτων και υπηρεσιών (περιλαμβανομένων
προϊόντων κοινής χρήσης, ειδών υποδομής, υπηρεσίες συμβούλων και υπηρεσίες
λειτουργικής υποστήριξης) για την μηχανογράφηση κυβερνητικών εφαρμογών, και

Ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός του ΤΥΠ δεν περιλαμβάνει πρόνοιες για την υλοποίηση έργων
στα τρία (3) Αποκεντρωμένα Υπουργεία (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Υπουργείο Εσωτερικών) οι οποίες περιλαμβάνονται στα επιμέρους αναπτυξιακά
κονδύλια των Υπουργείων. Για το 2018 οι πρόνοιες για τα Αποκεντρωμένα Υπουργεία ανήλθαν
συνολικά στα €9,3 εκ.
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Επιπρόσθετα, στους επιμέρους προϋπολογισμούς των Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών της
Κεντρικής Κυβέρνησης κατά το 2018 είχαν περιληφθεί αναπτυξιακά κονδύλια για αγορά
μηχανογραφικού εξοπλισμού και αγορά λογισμικών πληροφορικής συνολικού ύψους €8,9 εκ.
Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στις ανάγκες της Αστυνομίας, σύμφωνα με την απόφαση του
Εκτελεστικού Συμβουλίου Μηχανογράφησης ημερ. 26.11.2004 για ανεξαρτητοποίηση του Τομέα
Μηχανογράφησης της Αστυνομίας, οι ανάγκες σε μηχανογραφικό εξοπλισμό θα εξασφαλίζονται
από την ίδια την Αστυνομία και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του ΤΥΠ.
Επίσης σημειώνεται ότι οι πρόνοιες που αφορούν στις ανάγκες του Κυπριακού Στρατού/Εθνικής
Φρουράς καλύπτονται από κονδύλια του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης.
Πέραν των πιο πάνω το ΤΥΠ είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση έργων πληροφορικής τα οποία
εγκρίθηκαν για συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
Η συνολική εικόνα του αναπτυξιακού προϋπολογισμού πληροφορικής της Κεντρικής Κυβέρνησης
καθώς και η υλοποίηση του παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:
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Αναπτυξιακός Προϋπολογισμός Πληροφορικής 2018
Τμήμα

ΤΥΠ
Αποκεντρωμένα Υπουργεία
Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Άλλα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες
Συνταγματικές Εξουσίες
Συνταγματικές Υπηρεσίες
Ανεξάρτητες Υπηρεσίες
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Ανεξάρτητα Γραφεία
Υπουργείο Οικονομικών (εκτός ΤΥΠ)
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης (Αστυνομία/
Πυροσβεστική)
Υπουργείο Άμυνας (Διοίκηση)

Σύνολο

Προϋπολογισμός 2018

Υλοποίηση 2018

€

€
16.290.900

9.169.685

4.023.800
3.025.820
2.238.762

2.198.310
1.563.864
420.056

9.288.382

4.182.230

354.000
13.370
117.510
248.600
1.579.040
4.563.509
105.100
27.000
54.909

25.008
7.164
199
72.947
1.494.359
10.088
1.693
54.438

1.778.900

1.225.310

68.000
8.909.938

952
2.892.158

34.489.220

16.244.071

Τακτικός προϋπολογισμός
Το ΤΥΠ, είναι υπεύθυνο για την διαχείριση ενός μέρους του τακτικού προϋπολογισμού
πληροφορικής της Κεντρικής Κυβέρνησης.
Οι τακτικές δαπάνες που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του ΤΥΠ για το 2018 ήταν συνολικά
€11.550.395, εκ των οποίων €8,2 εκ. αφορούσαν σε δαπάνες προσωπικού και €3,1 εκ. σε δαπάνες
συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού τον οποίον διαχειρίζεται το ΤΥΠ.
Το ποσό της συντήρησης του εξοπλισμού για τον οποίον είναι υπεύθυνο το ΤΥΠ, αφορά στις
ακόλουθες δαπάνες:


Συντήρηση όλων των μικροϋπολογιστών και εκτυπωτών (εκτός των μικροϋπολογιστών που
είναι εγκατεστημένοι στα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης) που είναι
εγκατεστημένοι στη Δημόσια Υπηρεσία.
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Συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στο ΤΥΠ για τον
Κυβερνητικό Κόμβο Διαδικτύου, για το Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου καθώς και για
την Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών.

Οι δαπάνες συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού τον οποίον διαχειρίζονται άλλα Υπουργεία/
Τμήματα/Υπηρεσίες της Κεντρικής Κυβέρνησης περιλαμβάνονται στους επιμέρους προϋπολογισμούς
των Υπουργείων που αφορούν.
Η συνολική εικόνα του τακτικού προϋπολογισμού πληροφορικής της Κεντρικής Κυβέρνησης και η
υλοποίηση του παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:
Τακτικός Προϋπολογισμός Πληροφορικής 2018
Τμήμα

ΤΥΠ
Προσωπικό
Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού
Άλλες Δαπάνες
Αποκεντρωμένα Υπουργεία
Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Άλλα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες
Συνταγματικές Εξουσίες
Συνταγματικές Υπηρεσίες
Ανεξάρτητες Υπηρεσίες
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Ανεξάρτητα Γραφεία
Υπουργείο Οικονομικών (εκτός ΤΥΠ)
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος
Υπουργείο Δικαιοσύνης (Αστυνομία/Πυροσβεστική)
Υπουργείο Άμυνας (Διοίκηση)

Σύνολο
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Προϋπολογισμός 2018

Υλοποίηση 2018

€

€
8.221.480
3.107.125
221.790
11.550.395

7.770.477
1.960.061
196.540
9.927.078

1.993.200
1.130.641
1.225.101

1.523.871
766.374
736.287

4.348.942

3.026.533

98.504
108.712
58.040
240.880
574.410
193.370
968.000
1.565.084
456.830
390.241

61.662
98.741
19.759
70.858
348.268
108.360
864.392
1.340.972
358.114
227.424

1.913.500
2.500
6.570.071

1.256.407
2.003
4.756.960

22.469.408
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4.2 Ετοιμασία του προϋπολογισμού
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού της Κεντρικής
Κυβέρνησης περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο που αποστέλλεται από τον Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Οικονομικών προς όλες τις οντότητες της Κεντρικής Κυβέρνησης πριν τα μέσα του
έτους. Για τον προϋπολογισμό του 2018 οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίστηκαν με την εγκύκλιο
αρ. 1550 ημερ. 22.5.2017. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, βάση για την ετοιμασία των
κατευθυντήριων γραμμών αποτελεί το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2018 – 2020.
Αναπτυξιακός προϋπολογισμός
Όσον αφορά στα Αποκεντρωμένα Υπουργεία, σύμφωνα με την εγκύκλιο τα Υπουργεία
περιλαμβάνουν τις αναγκαίες πιστώσεις για Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στις προτάσεις
για την ετοιμασία του δικού τους προϋπολογισμού, οι οποίες αξιολογούνται από το ΤΥΠ πριν την
τελική συμπερίληψη τους στον προϋπολογισμό.
Για τα υπόλοιπα Υπουργεία και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες οι πιστώσεις συμπεριλαμβάνονται κάτω
από το σχετικό κονδύλι του ΤΥΠ για το οποίο, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, θα κυκλοφορούσε
ξεχωριστή εγκύκλιος από το ΤΥΠ. Οι προτάσεις ετοιμάζονται από τους Αρμόδιους Λειτουργούς του
ΤΥΠ σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Λειτουργό για θέματα Πληροφορικής του κάθε Κυβερνητικού
Οργανισμού και αφορούν υφιστάμενες και νέες ανάγκες σε Έργα Πληροφορικής/ η-Διακυβέρνησης
για τις οποίες θα πρέπει να γίνεται ιεράρχηση κατά σειρά προτεραιότητας, τόσο ανά Τμήμα όσο
και ανά Υπουργείο/Υπηρεσία.
Σημειώνεται ότι από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2018 και μετά τέθηκε σε εφαρμογή η νέα
διαδικασία Διαχείρισης Δημόσιων Επενδυτικών Έργων που προβλέπεται από το Τμήμα ΧΙ (Άρθρα
82-89) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, και ως εκ τούτου
για την περίληψη στον κρατικό προϋπολογισμό οποιωνδήποτε νέων έργων με κόστος > €500.000
θα πρέπει να έχει προηγηθεί η διαδικασία προεπιλογής, δηλαδή να υπάρχουν εγκεκριμένα
Σημειώματα Έργου (Project Concept Notes – PCN).
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών για ετοιμασία του προϋπολογισμού του 2018, ανέφερε
ρητά ότι τα έργα πληροφορικής θα εξαιρούνταν επί του παρόντος από τη νέα διαδικασία. Ωστόσο,
στις αντίστοιχες εγκυκλίους για το 2019 και 2020 η πιο πάνω εξαίρεση δεν περιλήφθηκε και ως
αποτέλεσμα τα νέα έργα πληροφορικής που θα περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό του 2019
και 2020 θα έπρεπε να είχαν ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται για όλες τις δημόσιες
επενδύσεις.
Σημειώνεται ότι η εξαίρεση των έργων πληροφορικής από τη διαδικασία προεπιλογής για σκοπούς
ετοιμασίας του προϋπολογισμού του 2018 είχε δοθεί μετά από έγκριση του Υπουργού
Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή ΕΠΣΑ, με το σκεπτικό ότι το ΤΥΠ ήδη
εφάρμοζε διαφορετική διαδικασία για έγκριση των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάση της
Απόφασης του ΥΣ με αρ. 78.837 για σύσταση και λειτουργία του ΣΗΔ για έργα πληροφορικής με
κόστος > €300.000.
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Για την συλλογή των αναγκών των Υπουργείων/Τμημάτων Υπηρεσιών (περιλαμβανομένων και των
τριών (3) Αποκεντρωμένων Υπουργείων) όσον αφορά σε αναπτυξιακές δαπάνες, η Διευθύντρια του
ΤΥΠ με σημείωμα της ζητά από τις Ανώτερες Λειτουργούς Πληροφορικής και Λειτουργούς
Πληροφορικής Α’ να ετοιμάσουν τον προϋπολογισμό για την επόμενη τριετία, με την συμπλήρωση
προκαθορισμένων πινάκων γα τις ακόλουθες κατηγορίες αναπτυξιακών δαπανών:


Υφιστάμενα έργα: αφορά τις προβλεπόμενες αναπτυξιακές δαπάνες έργων που βρίσκονται
ήδη υπό εξέλιξη και έργων που δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει αλλά έχουν ήδη λάβει τις σχετικές
εγκρίσεις (ανάγκης ή/και δαπάνης) από το αρμόδιο σώμα. Η πληροφόρηση που ζητείται
αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις, τις εγκριμένες δαπάνες και τις δαπάνες που πιθανόν να
γίνουν λαμβάνοντας υπόψη τη πρόοδο των έργων.
 Νέα έργα πληροφορικής: η κατηγορία αυτή αφορά τα έργα για τα οποία δεν έχει εξασφαλιστεί
οποιαδήποτε έγκριση (ανάγκης /δαπάνης). Η πληροφόρηση που ζητείται είναι ανά σύστημα
και ζητείται όπως ιεραρχηθούν κατά σειρά προτεραιότητας. Επιπρόσθετα για τα νέα έργα που
προτείνονται θα πρέπει περιληφθούν:
o Οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται το έργο
o Τυχόν επιπτώσεις από τη μη εκτέλεση του
o Κατά πόσον η εκτέλεση του αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας
o Τυχόν αναμενόμενα έσοδα που θα προκύψουν από την εκτέλεση του
o Αιτιολόγηση της δαπάνης
 Προϊόντα Κοινής Χρήσης: η κατηγορία αυτή αφορά μόνο το επόμενο έτος και περιλαμβάνει:
o Εξοπλισμό που μπορεί να εξασφαλιστεί από τις συμφωνίες-πλαίσιο του Γενικού
Λογιστηρίου (π.χ. υπολογιστές, εκτυπωτές, κ.α.)
o Εξοπλισμό/προγράμματα που αφορούν άλλες ανάγκες του Υπουργείου (π.χ. σαρωτές,
σχεδιογράφοι κ.α.)
o Είδη υποδομής (πχ. διακόπτες, διακομιστές, κ.α.)
Αφού συλλεχθούν οι πίνακες από τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες προωθούνται με επιστολή
στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών για περίληψη στον προϋπολογισμό.
Τακτικός προϋπολογισμός
Το ΤΥΠ υποβάλλει τον δικό του τακτικό προϋπολογισμό που αφορά κυρίως τις δαπάνες
προσωπικού και τις δαπάνες συντήρησης οριζόντιων έργων μέσω του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Οικονομικών.
Όσον αφορά στους τακτικούς προϋπολογισμούς πληροφορικής των Υπουργείων/Τμημάτων/
Υπηρεσιών αυτός καταρτίζεται κυρίως από τα Υπουργεία στα πλαίσια της ετοιμασίας του δικού
τους ετήσιου προϋπολογισμού και χωρίς κάποια ουσιαστική εμπλοκή του ΤΥΠ.
Στην πράξη, το ΤΥΠ δεν έχει κάποιο θεσμοθετημένο κεντρικό ρόλο (π.χ. καθοδήγηση, έλεγχο, κτλ)
στη διαδικασία κατάρτισης του τακτικού προϋπολογισμού πληροφορικής των Υπουργείων/
Τμημάτων/Υπηρεσιών. Εξαίρεση αποτελούν τα 3 Αποκεντρωμένα Υπουργεία τα οποία τηρούν
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μονάδες πληροφορικής στελεχωμένες με προσωπικό του ΤΥΠ, οι οποίες ωστόσο υπάγονται
απευθείας στους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων.
Σε γενικές γραμμές, η εμπλοκή του ΤΥΠ είναι σε συμβουλευτικό επίπεδο στις περιπτώσεις που θα
ζητηθεί από το Υπουργείο και στις περιπτώσεις όπου η σύμβαση συντήρησης συνάφθηκε από το
ΤΥΠ. Όσον αφορά στις περιπτώσεις που προγραμματίζεται μια αναβάθμιση ή επέκταση των
συστημάτων Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών, οι δαπάνες αυτές μπορεί να περιληφθούν είτε
στον αναπτυξιακό προϋπολογισμό του ΤΥΠ είτε στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων
αναλόγως της περίπτωσης. Επίσης στην περίπτωση που αναμένεται ότι θα γίνει ανανέωση των
συμβολαίων συντήρησης εντός του έτους του προϋπολογισμού το Τμήμα προβαίνει σε δικούς του
υπολογισμούς των πόρων που αναμένεται να χρειαστούν.
Όπως διαπιστώνεται, τα πιο πάνω αποφασίζονται ανά περίπτωση και χωρίς να υπάρχει κάποια
θεσμοθετημένη ομοιόμορφη διαδικασία.
4.3 Εκτέλεση του προϋπολογισμού
Το ΤΥΠ είναι θεσμικά υπεύθυνο για την υλοποίηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μόνο
για τα έργα που έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του. Για τα έργα αυτά, μετά την υπογραφή
της αρχικής σύμβασης για ένα έργο, το ΤΥΠ αναλαμβάνει τον συντονισμό της εκτέλεσης της και
διασφαλίζοντας την ορθή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των έργων πληρώνονται απευθείας από το αναπτυξιακό
κονδύλι του ΤΥΠ ενώ οι δαπάνες που αφορούν στη συντήρηση των συστημάτων πληρώνονται από
τους τακτικούς προϋπολογισμούς των Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών (για συστήματα που
τους αφορούν) ή του ΤΥΠ (για οριζόντια συστήματα).
Όσον αφορά στα Αποκεντρωμένα Υπουργεία, οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τα έργα που
έχουν περιληφθεί στους αναπτυξιακούς τους προϋπολογισμούς υλοποιούνται από το κάθε
Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία ξεχωριστά το οποίο ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή χωρίς την εμπλοκή
του ΤΥΠ. Οι διαδικασίες αυτές εκτελούνται, αναλόγως της περίπτωσης, είτε από τις Μονάδες
Πληροφορικής των Υπουργείων (που αποτελούνται από προσωπικό του ΤΥΠ) είτε από λειτουργούς
των Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών. Για τα Αποκεντρωμένα Υπουργεία οι πληρωμές τόσο της
υλοποίησης όσο και της συντήρησης του συστήματος γίνονται απευθείας από τα Υπουργεία χωρίς
την εμπλοκή του ΤΥΠ.
Για τα υπόλοιπα μη αποκεντρωμένα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες που έχουν περιλάβει στους
δικούς προϋπολογισμούς τους δαπάνες για υλοποίηση έργων πληροφορικής εκτός του ΤΥΠ, οι
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υλοποιούνται από τα ίδια τα Τμήματα τα οποία ενεργούν
ανεξάρτητα ως αναθέτουσες αρχές. Οι πληρωμές για τα έργα αυτά γίνονται απευθείας από τα
Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες τόσο για την υλοποίηση όσο και τη συντήρηση τους. Η υποστήριξη
από το ΤΥΠ στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται μόνο εφόσον αυτό τους ζητηθεί.
Όσον αφορά στα προϊόντα κοινής χρήσης, για να προχωρήσει ένα Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία σε
αγορά θα πρέπει να αποστείλει γραπτώς αίτημα στο ΤΥΠ και εφόσον αυτό εγκριθεί, η αγορά και η
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πληρωμή εκτελείται απευθείας από το Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία το οποίο στη συνέχεια
λαμβάνει τα σχετικά ποσά από τον προϋπολογισμό του ΤΥΠ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2 - Στατιστικά στοιχεία
Πιο κάτω παρατίθεται ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ στον οποίο παρουσιάζονται τα ποσά
που αφορούν στο κάθε Σύστημα, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία που μας δόθηκαν, ως
ακολούθως.
Αρχική Σύμβαση. Σε χωριστές στήλες φαίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες.
«Αξία»: Η αξία της αρχικής σύμβασης.
«Έτος έναρξης»: Το έτος έναρξης ισχύος της σύμβασης.
«Έτος λήξης»: Το έτος λήξης της σύμβασης.
Μεταγενέστερες συμβάσεις.
«Συνολική Αξία»: Η συνολική αξία των μεταγενέστερων συμβάσεων που έχουν συνομολογηθεί
σχετικά με το ίδιο σύστημα, πέραν της αρχικής σύμβασης
«Έτος λήξης τελευταίας»: Το έτος λήξης της τελευταίας σύμβασης
«Αύξηση από αρχική σύμβαση»: Το ποσοστό της συνολικής αξίας των μεταγενέστερων συμβάσεων
σε σχέση με την αξία της αρχικής σύμβασης
«Στον ίδιο Ανάδοχο»
«Με διαπραγμάτευση»: Η αξία των μεταγενέστερων συμβάσεων που ανατέθηκαν στον ίδιο
Ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) με διαδικασία διαπραγμάτευσης και το ποσοστό σε σχέση με την
ολική αξία των μεταγενέστερων συμβάσεων.
«Με ανοικτό διαγωνισμό»: Η αξία των μεταγενέστερων συμβάσεων που ανατέθηκαν στον ίδιο
Ανάδοχο (της αρχικής σύμβασης) με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού και το ποσοστό σε σχέση
με την ολική αξία των μεταγενέστερων συμβάσεων.
«Σε άλλο Ανάδοχο»: Η αξία των μεταγενέστερων συμβάσεων που ανατέθηκαν σε άλλο Ανάδοχο με
διαδικασία διαπραγμάτευσης ή με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού και το ποσοστό σε σχέση με
την ολική αξία των μεταγενέστερων συμβάσεων. Σημειώνεται ότι το είδος ανάθεσης είναι αγορά
εξοπλισμού, υπηρεσίες, άδειες χρήσης λογισμικού Oracle ή συντήρηση (εξοπλισμού).
Τονίζεται ότι για την σωστή απεικόνιση της διασύνδεσης με τον Ανάδοχο της αρχικής σύμβασης,
στις περιπτώσεις όπου η μεταγενέστερη σύμβαση είχε ανατεθεί σε υπεργολάβο του εν λόγω
Αναδόχου ή όπου ο εν λόγω Ανάδοχος καθόρισε κάποιον άλλο Οικονομικό Φορέα ως εκπρόσωπο
ή αποκλειστικό διανομέα προϊόντων του συστήματος που υλοποίησε, θεωρούμε ότι η ανάθεση
έγινε στον Ανάδοχο της αρχικής σύμβασης και όχι σε διαφορετικό Ανάδοχο.
«Ολικός Αριθμός συμβάσεων»: Ο ολικός αριθμός των συμβάσεων (αρχική σύμβαση και
μεταγενέστερες συμβάσεις).
«Ολικό κόστος ανάπτυξης και συντήρησης του συστήματος»: Το συνολικό κόστος της αρχικής
σύμβασης και των μεταγενέστερων συμβάσεων.
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Σημειώνεται ότι οι τιμές σε Ευρώ είναι κατά προσέγγιση. Οι τιμές σε δολάρια Αμερικής (US$)
μετατράπηκαν σε ευρώ με ισοτιμία 1 Ευρώ = 1,35 US$. Οι τιμές σε Λίρες Κύπρου (ΛΚ)
μετατράπηκαν σε ευρώ με ισοτιμία 1 Ευρώ =0,6ΛΚ.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αρχική σύμβαση

Μεταγενέστερες συμβάσεις
Στον ίδιο Ανάδοχο
Αύξηση
Έτος λήξης

Α/Α

Υπουργείο

Τμήμα

Σύστημα

Έτος

Έτος

Συνολική

Αξία
λήξης

από

Αξία

Ολικό κόστος

Αριθμός

ανάπτυξης και

συμβάσεων

συντήρησης

(με

τελευταίας
έναρξης

Ολικός
Σε άλλο Ανάδοχο

αρχική

Με ανοικτό

διαπραγμάτευση ή

διαγωνισμό

ανοικτό

του

Με διαπραγμάτευση

σύμβασης

συστήματος

σύμβαση
διαγωνισμό)
€
Ανεξάρτητα

€

%

€

%

€

%.

€

%

€

Σύστημα e-

1

Γενικό Λογιστήριο
Γραφεία

716.336

2007

2012

1.038.901

2020

145%

977.500

94%

0

0%

61.401

6%

6

1.755.237

3.426.223

2000

2002

12.635.446

2023

369%

12.635.446

100%

0

0%

0

0%

11

16.061.669

33.916

1997

2000

221.807

2020

654%

221.807

100%

0

0%

0

0%

5

255.723

Σύστημα Συντάξεων

71.650

1998

2002

333.490

2013

465%

333.490

100%

0

0%

0

0%

5

405.140

Σύστημα ΕΔΥ

78.526

2011

2016

499.813

2023

636%

0

0%

346.887

69%

152.926

31%

3

578.339

481.835

2001

2006

536.043

2019

111%

442.905

83%

0

0%

93.138

17%

7

1.017.878

Procurement

Ανεξάρτητα
2

Γενικό Λογιστήριο

Σύστημα FIMAS

Γραφεία
Ανεξάρτητα

Σύστημα Δημοσίων

3

Γενικό Λογιστήριο
Γραφεία

Δανείων

Ανεξάρτητα
4

Γενικό Λογιστήριο
Γραφεία
Επιτροπή
Ανεξάρτητα

5

Δημόσιας
Γραφεία
Υπηρεσίας
Γεωργίας,
Αγροτικής

Κτηνιατρικές

Σύστημα Σήμανσης

Υπηρεσίες

Ζώων

6
Ανάπτυξης

και

Περιβάλλοντος
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Αρχική σύμβαση

Μεταγενέστερες συμβάσεις
Στον ίδιο Ανάδοχο
Αύξηση
Έτος λήξης

Α/Α

Υπουργείο

Τμήμα

Σύστημα

Έτος

Έτος

Συνολική

Αξία
λήξης

Αξία

Ολικό κόστος

Αριθμός

ανάπτυξης και

συμβάσεων

συντήρησης

(με
από

τελευταίας
έναρξης

Ολικός
Σε άλλο Ανάδοχο

αρχική

Με ανοικτό

διαπραγμάτευση ή

διαγωνισμό

ανοικτό

του

Με διαπραγμάτευση

σύμβασης

συστήματος

σύμβαση
διαγωνισμό)
€

€

%

€

%

€

%.

€

%

€

Ηλεκτρονικό
Σύστημα
Γεωργίας,
Καταγραφής και
Αγροτικής
7

Τμήμα Αλιείας
Ανάπτυξης

Αναφοράς

594.677

2010

2016

201.000

2024

34%

201.000

100%

0

0%

0

0%

2

795.677

50.150

2007

2008

113.446

2017

226%

113.446

100%

0

0%

0

0%

6

163.596

701.566

2010

2012

1.616.260

2020

230%

1.616.260

100%

0

0%

0

0%

9

2.317.826

314.840

2001

2007

344.305

2021

109%

22.689

7%

0

0%

321.616

93%

8

659.146

και
Αλιευτικών

Περιβάλλοντος
Δεδομένων
(ΗΣΚΑΑΔ)
Λογισμικό έκδοσης
Γεωργίας,

και καταχώρησης

Αγροτικής

αδειών αλιείας και

8

Τμήμα Αλιείας
Ανάπτυξης

και

καταχώρηση

Περιβάλλοντος

δεδομένων αλιείας
(ΣΔΑΠ)

Γεωργίας,
Τμήμα

Γεωγραφικό

Αναπτύξεως

Σύστημα

Υδάτων

Πληροφοριών (ΓΣΠ)

Αγροτικής
9
Ανάπτυξης

και

Περιβάλλοντος
Γεωργίας,
Τμήμα
Αγροτικής

Σύστημα

10

Αναπτύξεως
Ανάπτυξης

και

τιμολόγησης νερού
Υδάτων

Περιβάλλοντος
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Αρχική σύμβαση

Μεταγενέστερες συμβάσεις
Στον ίδιο Ανάδοχο
Αύξηση
Έτος λήξης

Α/Α

Υπουργείο

Τμήμα

Σύστημα

Έτος

Έτος

Συνολική

Αξία
λήξης

Αξία

Ολικό κόστος

Αριθμός

ανάπτυξης και

συμβάσεων

συντήρησης

(με
από

τελευταίας
έναρξης

Ολικός
Σε άλλο Ανάδοχο

αρχική

Με ανοικτό

διαπραγμάτευση ή

διαγωνισμό

ανοικτό

του

Με διαπραγμάτευση

σύμβασης

συστήματος

σύμβαση
διαγωνισμό)
€

€

%

€

%

€

%.

€

%

€

Γεωργίας,
Τμήμα
Αγροτικής

Σεισμογραφικό

11

Γεωλογικής
Ανάπτυξης

και

409.821

2012

2016

79.900

2019

19%

79.900

100%

0

0%

0

0%

2

489.721

18.862

2000

2007

41.316

2022

219%

41.316

100%

0

0%

0

0%

4

60.178

1.122.322

2008

2013

2.479.628

2021

221%

2.392.933

97%

0

0%

86.695

3%

8

3.601.950

σύστημα
Επισκόπησης

Περιβάλλοντος
Γεωργίας,
Αγροτικής

Σύστημα πώλησης

12

Τμήμα Δασών
Ανάπτυξης

και

δενδρυλλίων

Περιβάλλοντος
Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών και
Επίσημου
Ενέργειας,
Παραλήπτη
13

Εμπορίου

και

Σύστημα e-filing
(ΤΕΕΕΠ)- Κλάδος

Τουρισμού
Πνευματικής &
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας
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Αρχική σύμβαση

Μεταγενέστερες συμβάσεις
Στον ίδιο Ανάδοχο
Αύξηση
Έτος λήξης

Α/Α

Υπουργείο

Τμήμα

Σύστημα

Έτος

Έτος

Συνολική

Αξία
λήξης

Αξία

Ολικό κόστος

Αριθμός

ανάπτυξης και

συμβάσεων

συντήρησης

(με
από

τελευταίας
έναρξης

Ολικός
Σε άλλο Ανάδοχο

αρχική

Με ανοικτό

διαπραγμάτευση ή

διαγωνισμό

ανοικτό

του

Με διαπραγμάτευση

σύμβασης

συστήματος

σύμβαση
διαγωνισμό)
€

€

%

€

%

€

%.

€

%

€

Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών και
Επίσημου
Ενέργειας,
Παραλήπτη
14

Εμπορίου

και

Σύστημα PNEVMA

511.102

2006

2011

944.874

2020

185%

944.874

100%

0

0%

0

0%

5

1.455.976

19.176

2007

2012

55.197

2024

288%

55.197

100%

0

0%

0

0%

5

74.373

29.840

2009

2010

539.625

2019

1808%

539.625

100%

0

0%

0

0%

5

569.465

(ΤΕΕΕΠ)- Κλάδος
Τουρισμού
Πνευματικής &
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας
Υπηρεσία
Ενέργειας,

Σύστημα Υπηρεσίας
Κυπριακής

15

Εμπορίου

και

Κυπριακής
Χειροτεχνίας

Τουρισμού

Χειροτεχνίας
(ΥΚΧ)
Υπουργείο

Ενέργειας,

Ενέργειας,
Ενιαίο Κέντρο

16

Εμπορίου

και

Εμπορίου και
Εξυπηρέτησης (EKE)

Τουρισμού

ΤουρισμούΔιοίκηση
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Αρχική σύμβαση

Μεταγενέστερες συμβάσεις
Στον ίδιο Ανάδοχο
Αύξηση
Έτος λήξης

Α/Α

Υπουργείο

Τμήμα

Σύστημα

Έτος

Έτος

Συνολική

Αξία
λήξης

Αξία

Ολικό κόστος

Αριθμός

ανάπτυξης και

συμβάσεων

συντήρησης

(με
από

τελευταίας
έναρξης

Ολικός
Σε άλλο Ανάδοχο

αρχική

Με ανοικτό

διαπραγμάτευση ή

διαγωνισμό

ανοικτό

του

Με διαπραγμάτευση

σύμβασης

συστήματος

σύμβαση
διαγωνισμό)
€

€

%

€

%

€

%.

€

%

€

Υπουργείο
Ενέργειας,

Ενέργειας,
Σύστημα BI TOOL

17

Εμπορίου

και

Εμπορίου και

5.280

2017

2018

40.541

2024

768%

40.541

100%

0

0%

0

0%

2

45.821

683.138

2005

2011

3.632.815

2019

532%

2.557.728

70%

1.075.087

30%

0

0%

5

4.315.953

4.895.027

2009

2015

7.083.758

2020

145%

7.083.758

100%

0

0%

0

0%

6

11.978.785

Σύστημα TOMIS

833.937

1994

1995

7.471.775

2020

896%

5.598.769

75%

0

0%

1.873.007

25%

29

8.305.712

Σύστημα SCORE

87.000

2006

2011

92.406

2018

106%

92.406

100%

0

0%

0

0%

4

179.406

284.265

2006

2011

1.773.333

2021

624%

1.773.333

100%

0

0%

0

0%

4

2.057.598

QLIKVIEW
Τουρισμού

ΤουρισμούΔιοίκηση
Υπουργείο

18

Εξωτερικών

Εξωτερικών-

Σύστημα VIS

Διοίκηση
Τμήμα Αρχείου
Σύστημα
19

Εσωτερικών

Πληθυσμού και
Διαβατηρίων
Μετανάστευσης

Μεταφορών,
Τμήμα Οδικών
20

Επικοινωνιών
Μεταφορών
και Έργων
Μεταφορών,
Τμήμα Πολιτικής

21

Επικοινωνιών
Αεροπορίας
και Έργων
Μεταφορών,

Τμήμα

Επικοινωνιών

Ταχυδρομικών

Σύστημα ΖΗΝΩΝ –
22

Λογισμικό
και Έργων

Υπηρεσιών
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Αρχική σύμβαση

Μεταγενέστερες συμβάσεις
Στον ίδιο Ανάδοχο
Αύξηση
Έτος λήξης

Α/Α

Υπουργείο

Τμήμα

Σύστημα

Έτος

Έτος

Συνολική

Αξία
λήξης

Αξία

Ολικό κόστος

Αριθμός

ανάπτυξης και

συμβάσεων

συντήρησης

(με
από

τελευταίας
έναρξης

Ολικός
Σε άλλο Ανάδοχο

αρχική

Με ανοικτό

διαπραγμάτευση ή

διαγωνισμό

ανοικτό

του

Με διαπραγμάτευση

σύμβασης

συστήματος

σύμβαση
διαγωνισμό)
€
Μεταφορών,

Τμήμα

Επικοινωνιών

Ταχυδρομικών

€

%

€

%

€

%.

€

%

€

Σύστημα ΖΗΝΩΝ23

82.069

2006

2011

37.440

2021

46%

0

0%

0

0%

37.440

100%

2

119.509

1.309.193

2009

2014

1.174.008

2019

90%

1.140.153

97%

0

0%

33.855

3%

5

2.483.201

628.924

2010

2015

230.436

2021

37%

230.436

100%

0

0%

0

0%

3

859.360

4.207.759

1997

2002

17.739.662

2023

422%

14.403.426

81%

1.432.689

8%

1.903.546

11%

27

21.947.421

358.300

2004

2005

1.316.782

2021

368%

779.895

59%

0

0%

536.887

41%

16

1.675.082

127.983

2010

2015

387.440

2021

303%

83.390

22%

0

0%

304.050

78%

5

515.423

1.836.046

1991

1994

9.348.307

2022

509%

9.348.307

100%

0

0%

0

0%

25

11.184.353

1.586.586

1991

1994

2.514.833

2023

159%

2.496.923

99%

0

0%

17.910

1%

13

4.101.419

5.394.145

2013

2016

2.496.870

2020

46%

2.181.370

87%

0

0%

315.500

13%

5

7.891.015

Εξοπλισμός
και Έργων

Υπηρεσιών

24

Οικονομικών

Τελωνεία

Σύστημα EMCS

25

Οικονομικών

Τελωνεία

Σύστημα ICS
Σύστημα

Τμήμα Δημόσιας
Αυτοματοποίησης
26

Οικονομικών

Διοίκησης και
Γραφείου (ΣΑΓΠροσωπικού
eOAS)
Τμήμα

27

Οικονομικών

Σύστημα TAXISNET
Φορολογίας

28

Τμήμα

Σύστημα VAT

Φορολογίας

Refund

Οικονομικών
Σύστημα
Τμήμα

29

Οικονομικών

Διαχείρισης Φόρων
Φορολογίας
(ΤΕΠ)
Τμήμα

30

Οικονομικών

Σύστημα ΦΠΑ
Φορολογίας
Κυβερνητική

31

Οικονομικών

ΤΥΠ

Αποθήκη
Πληροφοριών (ΚΑΠ)
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Αρχική σύμβαση

Μεταγενέστερες συμβάσεις
Στον ίδιο Ανάδοχο
Αύξηση
Έτος λήξης

Α/Α

Υπουργείο

Τμήμα

Σύστημα

Έτος

Έτος

Συνολική

Αξία
λήξης

Αξία

Ολικό κόστος

Αριθμός

ανάπτυξης και

συμβάσεων

συντήρησης

(με
από

τελευταίας
έναρξης

Ολικός
Σε άλλο Ανάδοχο

αρχική

Με ανοικτό

διαπραγμάτευση ή

διαγωνισμό

ανοικτό

του

Με διαπραγμάτευση

σύμβασης

συστήματος

σύμβαση
διαγωνισμό)
€

€

%

€

%

€

%.

€

%

€

Κυβερνητική
Διαδικτυακή Δίοδος
32

Οικονομικών

ΤΥΠ

6.776.732

2012

2018

210.770

2019

3%

210.770

100%

0

0%

0

0%

5

6.987.502

1.143.948

2013

2014

949.378

2018

83%

949.378

100%

0

0%

0

0%

2

2.093.326

433.621

2007

2012

203.787

2019

47%

203.787

100%

0

0%

0

0%

4

637.408

73.946

2008

2015

19.125

2020

26%

19.125

100%

0

0%

0

0%

2

93.071

267.807

2005

2010

896.385

2021

335%

325.678

36%

0

0%

570.707

64%

5

1.164.192

203.825

2005

2007

1.078.046

2016

529%

1.078.046

100%

0

0%

0

0%

3

1.281.871

Ασφαλείας Αριάδνη
33

Οικονομικών

ΤΥΠ

Σύστημα Help Desk
Σύστημα Υπηρεσίας

Υπηρεσία Έλεγχου
Έλεγχου
34

Οικονομικών

Ασφαλιστικών
Ασφαλιστικών
Εταιρειών
Εταιρειών
Υπηρεσίες

35

Οικονομικών

Κρατικών Αγορών

Σύστημα NAVISION

και Προμηθειών
Ολοκληρωμένο
Υπουργείο
Πληροφοριακό
36

Οικονομικών

Οικονομικών Σύστημα (ΟΠΣ)
Διοίκηση
ΕΠΣΑ - Εξοπλισμός
Ολοκληρωμένο
Υπουργείο
Πληροφοριακό

37

Οικονομικών

Οικονομικών Σύστημα (ΟΠΣ)
Διοίκηση
ΕΠΣΑ - Λογισμικό
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Αρχική σύμβαση

Μεταγενέστερες συμβάσεις
Στον ίδιο Ανάδοχο
Αύξηση
Έτος λήξης

Α/Α

Υπουργείο

Τμήμα

Σύστημα

Έτος

Έτος

Συνολική

Αξία
λήξης

Αξία

Ολικό κόστος

Αριθμός

ανάπτυξης και

συμβάσεων

συντήρησης

(με
από

τελευταίας
έναρξης

Ολικός
Σε άλλο Ανάδοχο

αρχική

Με ανοικτό

διαπραγμάτευση ή

διαγωνισμό

ανοικτό

του

Με διαπραγμάτευση

σύμβασης

συστήματος

σύμβαση
διαγωνισμό)
€

€

%

€

%

€

%.

€

%

€

Ολοκληρωμένο
Υπουργείο Υγείας38

Υγείας

Πληροφοριακό

19.349.783

2007

2012

34.560.497

2022

179%

34.039.648

98%

0

0%

520.850

2%

31

53.910.280

703.057

2008

2014

227.400

2020

32%

227.400

100%

0

0%

0

0%

3

930.457

Διοίκηση
Σύστημα Υγείας
Σύστημα Εγγραφής
Φαρμακευτικές
39

Υγείας

και Τιμολόγησης
Υπηρεσίες
Φαρμάκων

ΟΛΙΚΟ

59.853.213

115.166.844

105.482.654

95

2.854.663

6.829.528

175.020.058
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Σύντομο ιστορικό των συστημάτων
Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθεται συνοπτικό ιστορικό του κάθε συστήματος.
Α/Α

Σύστημα

Ιστορικό

1

Γεωγραφικό
Σύστημα
Πληροφοριών (ΓΣΠ)

Το σύστημα αγοράστηκε από την Hydro-comp Enterprises Ltd το 2010 με ανοικτό
διαγωνισμό.
Από τότε υπογράφονται συμβόλαια για επέκταση του συστήματος, αδειών χρήσης
και παροχή υπηρεσιών συντήρησης.

2

Ενιαίο Κέντρο
Εξυπηρέτησης (EKE)

Αγοράστηκε το 2009 από την Inteli-Scape Ltd με διαδικασία διαπραγμάτευσης Το
2010 και 2011 το σύστημα αναβαθμίστηκε από την ίδια εταιρεία με διαδικασία
διαπραγμάτευσης.
H Inteli-Scape Ltd εξαγοράστηκε από την εταιρεία Logicom Ltd. Το 2012 και 2014
ανατέθηκαν στην Logicom Ltd με διαδικασία διαπραγμάτευσης νέες αναβαθμίσεις
του λογισμικού.
Όπως μας ενημέρωσε η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, κατά την περίοδο που η εταιρεία
Logicom Ltd εξαγόρασε την εταιρεία Inteli-scape Ltd, υπήρχαν μόνο δύο
υπογραμμένες συμβάσεις μαζί με την εταιρεία Inteli-scape Ltd με την διαδικασία
διαπραγμάτευσης, οι οποίες υπογράφηκαν το 2014. Μετά από έγκριση της
Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, οι δύο συμβάσεις μεταφέρθηκαν
στην εταιρεία Logicom Ltd.

3

Ηλεκτρονικό
Σύστημα
Καταγραφής και
Αναφοράς
Αλιευτικών
Δεδομένων
(ΗΣΚΑΑΔ)

Αγοράστηκε το 2010 από την Real Consulting Ltd με ανοικτό διαγωνισμό. Το 2016
το σύστημα αναβαθμίστηκε με διαδικασία διαπραγμάτευσης.

4

Κυβερνητική
Αποθήκη
Πληροφοριών
(ΚΑΠ)

Αγοράστηκε το 2013 από την ΙΒΜ Ltd με ανοικτό διαγωνισμό.
Η συντήρηση γίνεται από την ίδια εταιρεία βάσει του αρχικού συμβολαίου (λήγει
το 2020).
Η λειτουργική υποστήριξη γίνεται από την NCR Ltd με απευθείας ανάθεση. Έχουν
επίσης αγοραστεί υπηρεσίες συμβούλων Διασφάλισης Ποιότητας με απευθείας
ανάθεση στην Star One Consulting Ltd, καθώς και υπηρεσίες 3 εμπειρογνωμόνων
από την ίδια εταιρεία με ανοικτό διαγωνισμό.

5

Κυβερνητική
Διαδικτυακή Δίοδος
Ασφαλείας Αριάδνη

Αγοράστηκε το 2012 από την Logicom Solutions Ltd με ανοικτό διαγωνισμό. Οι
υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης ανατέθηκαν στην ίδια εταιρεία με τον ίδιο
αρχικό διαγωνισμό (2010).
Το 2015 και 2016 έγινε επέκταση τροποποίηση του συστήματος με απευθείας
ανάθεση στην ίδια εταιρεία.

6

Λογισμικό έκδοσης
και καταχώρησης
αδειών αλιείας και
καταχώρηση
δεδομένων αλιείας
(ΣΔΑΠ)

Αγοράστηκε το 2007 από την Cosine Ltd μέσω ανοικτού διαγωνισμού.
Έκτοτε υπογράφηκαν ακόμα 5 συμβόλαια για το σύστημα όλα με διαδικασία
διαπραγμάτευσης.
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7

Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό
Σύστημα (ΟΠΣ)
ΕΠΣΑ - Εξοπλισμός

Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός και το λογισμικό εφαρμογής αγοράστηκαν από την
ΙΒΜ Ltd το 2005 με ανοικτό διαγωνισμό με συντήρηση μέχρι το 2010. Το 2010 η
σύμβαση ανανεώθηκε με διαδικασίες διαπραγμάτευσης μέχρι το 2015.
Το 2016 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός και κατακυρώθηκε στην New Cytech
Ltd η αγορά υλισμικού, λογισμικού, υπηρεσιών συντήρησης και πρόσθετων
υπηρεσιών μέχρι το 2021 για €550.000.

8

Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό
Σύστημα (ΟΠΣ)
ΕΠΣΑ - Λογισμικό

Αγοράστηκε το 2005 με διαδικασίες διαπραγμάτευσης από την εταιρεία 01Πληροφορική ΑΕ. Η σύμβαση περιλάμβανε παροχή υπηρεσιών λειτουργικής
υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος μέχρι το 2007.

9

Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό
Σύστημα Υγείας

Αγοράστηκε το 2006 με ανοικτό διαγωνισμό από την ΙΒΜ Ltd. Έκτοτε η ίδια εταιρεία
αναλαμβάνει τις αναβαθμίσεις καθώς και επιπρόσθετες υπηρεσίες με διαδικασία
διαπραγμάτευσης. Εξαίρεση αποτελούν μόνο ορισμένες συμβάσεις για
συμβουλευτικές υπηρεσίες (Planet Ltd, KPMG Ltd) και για μεταφορά δεδομένων
(Deloitte Ltd) οι οποίες και πάλι ανατέθηκαν στις εταιρείες αυτές με διαδικασία
διαπραγμάτευσης.

10

Σεισμογραφικό
σύστημα

Αγοράστηκε το 2012 από την Nanometrics Inc. Ltd με ανοικτό διαγωνισμό. Οι
υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης ανατέθηκαν στην ίδια εταιρεία το 2016.

11

Σύστημα BI TOOL
QLIKVIEW

Αγοράστηκε το 2017 από την ΕΥΦΥΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ με διαδικασία
διαπραγμάτευσης. Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης ανατέθηκαν στην
ίδια εταιρεία το 2018.

12

Σύστημα e-filing

Αγοράστηκε το 2008 από την ΙΒΜ Ltd με διαδικασία διαπραγμάτευσης (μετατροπή
του
συστήματος
eoas
για
τις
ανάγκες
του
ΤΕΕΕΠ).
Έκτοτε όλες οι συμβάσεις ανατέθηκαν στην ίδια εταιρεία.

13

Σύστημα EMCS

Στις 14/04/2008, το ΤΥΠ προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την εξασφάλιση του
πρώτου λειτουργικού σταδίου (FS1). Το 2009 υπογράφτηκε η Σύμβαση C.2009/17
με την εταιρεία European Dynamics SA και το σύστημα τέθηκε σε παραγωγή την
01/04/2010. Ακολούθησε η παροχή υπηρεσιών εγγύησης/συντήρησης μέχρι τις
16/11/2014 οπόταν έληξεη Σύμβαση .
Το δεύτερο λειτουργικό στάδιο (FS2) αναπτύχθηκε από την ίδια εταιρεία το 2011 με
διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η Φάση 3.1 του συστήματος αναπτύχθηκε από την
ίδια εταιρεία το 2014 με διαδικασία διαπραγμάτευσης και περιλάμβανε συντήρηση
μεταξύ 2014 - 2019. Η Φάση 3.2 του συστήματος αναπτύχθηκε από την ίδια εταιρεία
το 2015 με διαδικασία διαπραγμάτευσης Οι υπηρεσίες συντήρησης του μηχ.
εξοπλισμού ανατέθηκαν στην GCC Computers Ltd το 2015 με ανοικτό διαγωνισμό.

14

Σύστημα eProcurement

Αγοράστηκε το 2007 από την European Dynamics ΑΕ με ανοικτό διαγωνισμό.
Η συντήρηση και υποστήριξη γίνεται από τότε από την ίδια εταιρεία.
Το 2011 και 2015 έγιναν αναβαθμίσεις του συστήματος από την ίδια εταιρεία με
διαδικασία διαπραγμάτευσης.

15

Σύστημα FIMAS

Αγοράστηκε το 1997 από την NCR Ltd με ανοικτό διαγωνισμό.
Η συντήρηση και υποστήριξη γίνεται από τότε από την ίδια εταιρεία.
Το 2006, 2009 και 2011 έγιναν αναβαθμίσεις του συστήματος από την ίδια εταιρεία
με διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ο εξοπλισμός αγοράζεται επίσης από την ίδια
εταιρεία.

16

Σύστημα Help Desk

Αγοράστηκε το 2013 από την Logicom Solutions Ltd με ανοικτό διαγωνισμό. Οι
υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης ανατέθηκαν στην ίδια εταιρεία το 2014.
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17

Σύστημα ICS

Ανάθεση με διαδικασία διαπραγμάτευσης στην European Dynamics ΑΕ το 2010 για
αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος μέχρι το 2015. Αλλαγές από
την ίδια εταιρεία στο σύστημα το 2013 με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Το 2016 υπογράφτηκε η Σύμβαση C.2016/02 με την ίδια εταιρεία για παροχή
υπηρεσιών συντήρησης μέχρι το 2021.
Στις 12/09/2019, το Συμβόλαιο C.2016/02 τερματίστηκε και η παροχή υπηρεσιών
συντήρησης στο σύστημα ICS, EORI2 και Risk Analysis, γίνεται με βάση το νέο
Συμβόλαιο C.2019/32. Η ισχύς του νέου Συμβολαίου είναι επταετής, λήγει το 2026
και περιλαμβάνει, επιπλέον, υπηρεσίες αναβάθμισης των εν λόγω συστημάτων.

18

Σύστημα NAVISION

Αγοράστηκε το 2008 από την Logicom Solutions Ltd με ανοικτό διαγωνισμό. Οι
υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης ανατέθηκαν στην ίδια εταιρεία το 2015.

19

Σύστημα PNEVMA

Αγοράστηκε το 2006 από την Sword SA Ltd με ανοικτό διαγωνισμό.
Έκτοτε όλες οι συμβάσεις ανατέθηκαν στην ίδια εταιρεία.

20

Σύστημα SCORE

Αγοράστηκε το 2006 από την Prolog Development Center (PDC) Ltd με ανοικτό
διαγωνισμό. Έκτοτε υπογράφηκαν ακόμα 3 συμβόλαια για επέκταση και ανανέωση
των αδειών χρήσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης.

21

Σύστημα TAXISNET

Το σύστημα αγοράστηκε (προσαρμόστηκε) από την Intracom AE (Ελληνική εταιρεία)
το 2004 με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Μέρος του λογισμικού εξοπλισμού αγοράστηκαν το 2004 από την eNet Solutions
Ltd (η οποία αργότερα μετεξελίχθηκε στη Logicom Ltd) με ανοικτό διαγωνισμό και
επίσης από την ΙΒΜ Ltd με διαδικασία διαπραγμάτευσης. Επίσης αγοράστηκε
λογισμικό κρυπτογράφησης (SSL Certificates και Encryption) από την εταιρεία
Adacom AE. με συνοπτικές διαδικασίες.
Το 2005 υπογράφηκε με την Intracom AE συμβόλαιο παροχής λειτουργικής
υποστήριξης του συστήματος για ένα έτος με διαδικασία διαπραγμάτευσης. Το
συμβόλαιο ανανεώθηκε το 2006 για ακόμα ένα έτος με διαδικασία
διαπραγμάτευσης και ξανά το 2008.
Το 2009 ανατέθηκε στην Intracom ΑΕ η υλοποίηση αλλαγών στο σύστημα λόγω
αλλαγής της νομοθεσίας με διαδικασία διαπραγμάτευσης. Επίσης το 2009 η
συντήρηση και υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού ανατέθηκε στη
Logicom Ltd για 5 χρόνια και πάλι με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Το 2011 και 2012 υπογράφηκαν συμβόλαια με τη Logicom Ltd (μηχ. εξοπλισμό και
λογισμικό) και την Intrasoft AE (συγχωνεύτηκε με την Intracom) για σκοπούς
αναβάθμισης του συστήματος για υποβολή δηλώσεων VIES/INTRASAT μέσω του
taxisnet. Τα συμβόλαια προνοούσαν 5-ετή συντήρηση. Όλα τα συμβόλαια
κατακυρώθηκαν με διαδικασία
διαπραγμάτευσης. Το 2014 αγοράστηκαν
υπηρεσίες συντήρηση/συνδρομής του Websphere Application Server από τη New
Cytech Ltd (Logicom Group) με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Το 2016 υπογράφηκε νέα αναβάθμιση με την Intrasoft ΑΕ και πάλι με διαδικασία
διαπραγμάτευσης. Το 2016 υπογράφηκε επίσης σύμβαση με την GCC Computers
Ltd (ανοικτό διαγωνισμό) για εξασφάλιση, αναβάθμιση, διασύνδεση,
παραμετροποίηση και 5-ετή συντήρηση του υλισμικού και λογισμικού του
συστήματος, μέσω ανοικτού διαγωνισμού.
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22

Σύστημα TOMIS

Αγοράστηκε το 1993 από την IBM Ltd μέσω προσφοράς του ΤΥΠ, τέθηκε σε
παραγωγική λειτουργία την 1/7/1996 και συντηρείτο από την εταιρεία IBM μέχρι
και το τέλος του 2018 (συμβάσεις με διαδικασία διαπραγμάτευσης). Έκτοτε δεν
υπάρχει συμβόλαιο συντήρησης για το υφιστάμενο σύστημα (ανάγκη όμως η οποία
υπάρχει), εκτός από μια Σύμβαση με την εταιρεία IBM (διαδικασία
διαπραγμάτευσης) που αφορά σε ανάπτυξη/τροποποίηση νέων/υφιστάμενων
συστημάτων/προγραμμάτων στο TOMIS που αφορά σε πολύ συγκεκριμένες
εργασίες.
Όσον αφορά στο Υλισμικό και τα Λογισμικά Συστήματος αρχικά εξασφαλίστηκαν με
το Πληροφοριακό Σύστημα και συντηρούνταν από την IBM μέχρι και το 2009. Τον
Απρίλιο του 2009 εξασφαλίστηκε με ανοικτό διαγωνισμό νεότερης τεχνολογίας
εξοπλισμός και εκδόσεις λογισμικών συστήματος από την εταιρεία Hellenic
Technical Enterprises Ltd, και η συντήρηση τους ανανεώθηκε με νέα σύμβαση το
2015 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης από τον ίδιο Ανάδοχο η οποία λήγει
22/03/2020.

23

Σύστημα VAT
Refund

Το σύστημα αγοράστηκε το 2010 από την European Dynamics SA ΑΕ μέσω ανοικτού
διαγωνισμού. Επεκτάσεις των λειτουργιών του συστήματος έγιναν το 2011 και 2013
από την ίδια εταιρεία με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Το 2011 αγοράστηκαν άδειες Oracle από την NewCytech Ltd (Logicom Group) με
διαδικασία διαπραγμάτευσης και το 2016 ανανεώθηκαν για ακόμα 5 χρόνια και
πάλι με διαδικασία διαπραγμάτευσης.

24

Σύστημα VIS

Αγοράστηκε το 2005 από την eNet Solutions Ltd (Logicom Ltd) με ανοικτή
διαδικασία. Έκτοτε όλες οι αναβαθμίσεις/προσθήκες και η συντήρηση ανανεώνεται
με την ίδια εταιρεία με διαδικασία διαπραγμάτευσης.

25

Σύστημα Δημοσίων
Δανείων

Αγοράστηκε το 1997 από την Synectics Ltd με ανοικτό διαγωνισμό.
Η συντήρηση και υποστήριξη γίνεται από τότε από την ίδια εταιρεία.
Το 2007, 2011 και 2014 έγιναν αναβαθμίσεις/επεκτάσεις του συστήματος από την
ίδια εταιρεία με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

26

Σύστημα
Διαβατηρίων

Αγοράστηκε το 2009 με ανοικτό διαγωνισμό από Γερμανική εταιρεία.
Έκτοτε η ίδια εταιρεία αναλαμβάνει τις αναβαθμίσεις, επιπρόσθετες υπηρεσίες και
συντήρηση με διαδικασία διαπραγμάτευσης.

27

Σύστημα
Διαχείρισης Φόρων
(ΤΕΠ)

Το λογισμικό αγοράστηκε από την εταιρεία Societe Generale D' Informatica SPA
(Sogei) το 1991 και ο μηχανογραφικός εξοπλισμός από την NCR Ltd το 1992.
Μέχρι το 1998 η ίδια εταιρεία (Sogei) είχε αναλάβει αναβαθμίσεις του συστήματος
καθώς επίσης και τη λειτουργική υποστήριξη του συστήματος.
Το 1998 η λειτουργική υποστήριξη ανατέθηκε στην Novasys Information Services Ltd
(θυγατρική τότε της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως - CDB). Μέχρι σήμερα η NCR
Ltd αναλαμβάνει μεγάλο μέρος των εργασιών (επεκτάσεις εξοπλισμού, συντήρηση/
συνδρομή, τεχνική υποστήριξη κτλ) τις πλείστες φορές με διαδικασίες
διαπραγμάτευσης.

28

Σύστημα Εγγραφής
και Τιμολόγησης
Φαρμάκων

Αγοράστηκε το 2008 με ανοικτό διαγωνισμό από την NCR Ltd.
Το 2010 έγινε προσθήκη στο αρχικό συμβόλαιο για προμήθεια, εγκατάσταση και
συντήρηση της βάσης δεδομένων με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Το 2015 ανατέθηκαν στην Mimer Hellas ΑΕ επεκτάσεις στο σύστημα με διαδικασία
διαπραγμάτευσης.
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29

Σύστημα ΕΔΥ

Αγοράστηκαν άδειες Oracle και συντήρηση το 2011 από την NetU Ltd με ανοικτό
διαγωνισμό μέχρι το 2016. Το 2012 αγοραστήκαν άδειες από την ίδια εταιρεία με
ανοικτό διαγωνισμό μέχρι το 2017.
Το 2018 προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός και αγοράστηκαν άδειες Oracle από
την GCC Computers Ltd μέχρι το 2023.

30

Σύστημα ΖΗΝΩΝΕξοπλισμός

Το υλισμικό αγοράστηκε το 2006 από την NewCytech Ltd με ανοικτό διαγωνισμό
από το ΤΥΠ και ο εξοπλισμός ανανεώνεται ανάλογα με τις ανάγκες από διάφορες
κατακυρωμένες προσφορές ανοικτής διαδικασίας που προκηρύσσει το ΤΥΠ. Το
2016 εξασφαλίστηκε εξοπλισμός Storage/Backup System από την εταιρεία GCC
μετά από ανοικτό διαγωνισμό του ΤΥΠ.

31

Σύστημα ΖΗΝΩΝΛογισμικό

Αγοράστηκε το 2006 με ανοικτό διαγωνισμό από την ΙΒΜ Ltd ο οποίος περιλάμβανε
άδειες λειτουργίας και υποστήριξη. Το 2009 αναβαθμίστηκε από την ίδια εταιρεία
με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Το 2012 ανανεώθηκαν οι άδειες χρήσης με την ίδια εταιρεία με διαδικασία
διαπραγμάτευσης. Το 2016 οι άδειες λειτουργίας και η υποστήριξη ανανεώθηκαν
με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Μετά τη λήξη της ετήσιας συντήρησης της υπό αναφορά Σύμβασης για την περίοδο
2019, δεν ανανεώθηκαν οι υπηρεσίες συντήρησης αλλά μόνο οι συνδρομές του
λογισμικού συστήματος και οι πρόσθετες υπηρεσίες.

32

Σύστημα πώλησης
δενδρυλλίων

Αγοράστηκε το 2000 από την PowerSoft Ltd με ανοικτό διαγωνισμό.
Το 2003 υπογράφηκε συμφωνία συντήρησης/υποστήριξης με την ίδια εταιρεία.
Έκτοτε υπογράφηκαν άλλα 3 συμβόλαια με την ίδια εταιρεία (επεκτάσεις με
διαδικασία διαπραγμάτευσης) για συντήρηση/υποστήριξη και επιπρόσθετες
εργασίες στο σύστημα.
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Σύστημα ΣΑΓ-eOAS

Το αρχικό σύστημα αγοράστηκε και εγκαταστάθηκε από την ΙΒΜ Ltd στο Υπουργείο
Οικονομικών και στο ΤΥΠ, το 1997 με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού. Το ίδιο
συμβόλαιο προνοούσε και συντήρηση μέχρι το 2002.
Α΄ Ομάδα Επέκτασης και μετατροπή σε διαδικτυακή έκδοση
Το 2004 υπογράφηκε με την IBM με διαδικασία διαπραγμάτευσης η σύμβαση
επέκτασης του συστήματος (υλισμικό, λογισμικό, υπηρεσίες) σε 5 Υπουργεία/
Τμήματα/Υπηρεσίες (Α’ Ομάδα Επέκτασης) και η μετατροπή του σε διαδικτυακό. Το
ίδιο συμβόλαιο προνοούσε και συντήρηση μέχρι το 2009.
Β΄Ομάδα Επέκτασης
Για σκοπούς επέκτασης του συστήματος στη Β’ Ομάδα Επέκτασης (τμήματα του Υπ.
Οικονομικών και Αστυνομία) το 2011 κατακυρώθηκαν μέσω ανοικτών διαγωνισμών
στην IBM Ltd συμβάσεις αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, λογισμικού και
υπηρεσιών και στην Mechatronic Ltd συμβάσεις αγοράς περιφερειακού
εξοπλισμού. Επιπρόσθετα ανατέθηκαν με διαδικασίες διαπραγμάτευσης 3
συμβάσεις στις εταιρίες IBM Ltd (αγορά υπηρεσιών), DataTech Ltd (άδειες Filenet)
και Oracle Cyprus Solutions Ltd (άδειες Oracle). Για το σκοπό της επέκτασης του
συστήματος σε άλλα Τμήματα (πέραν της Β' Ομάδας Επέκτασης), το 2013
αγοράστηκαν απευθείας από την ΙΒΜ Ltd (με διαδικασία διαπραγμάτευσης) 1120
άδειες του λογισμικού IBM Websphere Application Server Hypervisor
Συμβόλαια συντήρησης
Το 2012 υπογράφηκαν 6 συμβόλαια συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού/
λογισμικού της διαδικτυακής έκδοσης του eOAS, όλες με την ΙΒΜ Ltd με διαδικασίες
διαπραγμάτευσης. To 2013 υπογράφηκε και ένα συμβόλαιο με την Datatech Ltd για
υπηρεσίες συντήρησης του λογισμικού εφαρμογής, επίσης με διαδικασία
διαπραγμάτευσης. Τα συμβόλαια αυτά προέκυψαν από ένα ενιαίο διαγωνισμό καιαφορούσαν εξοπλισμό που λειτουργούσε ως stand-alone στα διάφορα Τμήματα
που λειτουργούσε το σύστημα. Τα συμβόλαιο αυτά σταδιακά ακυρώνονταν καθώς
τα Τμήματα μεταφέρονταν στον κεντρικό εξοπλισμό ή σε δικό τους (Βουλή/ΚΥΠ)
Μελέτες
Το 2014 ανατέθηκε στην Deloitte Ltd με διαδικασία διαπραγμάτευσης η ετοιμασία
μελετών για την αξιολόγηση του συστήματος για σκοπούς επέκτασης του σε όλη τη
Δημόσια Υπηρεσία. Η ανάθεση αρχικά ξεκίνησε ως ανοικτός διαγωνισμός ο οποίος
ακυρώθηκε 2 φορές και στη συνέχεια προκηρύχθηκε διαγωνισμός με
διαπραγμάτευση από περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων (2).
Λειτουργική υποστήριξη
Ανατέθηκε το 2015 στην DataTech Ltd με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Άδειες Oracle/Μηχανογραφικός εξοπλισμός
Γίνεται ανάθεση σε διάφορους Αναδόχους με ανοικτούς διαγωνισμούς.

34

Σύστημα Σήμανσης
Ζώων

Αγοράστηκε το 2000 μέσω ανοικτού διαγωνισμού του ΤΥΠ από την εταιρεία
Novasys Information Services Ltd.
To 2003 αναπτύχθηκαν τροποποιήσεις από την Global IT Ltd με διαπραγμάτευση.
Το 2008 ανανεώθηκαν οι άδειες χρήσης Oracle από την Oracle Solutions Ltd με
διαδικασία διαπραγμάτευσης.
To 2017 ανατέθηκε στην Hellenic Technical Enterprises Ltd η μεταφορά στους νέους
διακομιστές με συνοπτικές διαδικασίες από τις ΚΥ.
To 2018 ανατέθηκε και πάλι στην Hellenic Technical Enterprises Ltd η παροχή
υπηρεσιών προγραμματισμού για επίλυση προβλημάτων με συνοπτικές
διαδικασίες.
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Σύστημα
Σύστημα Συντάξεων
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Σύστημα
τιμολόγησης νερού
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Σύστημα Υπηρεσίας
Έλεγχου
Ασφαλιστικών
Εταιρειών
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Σύστημα Υπηρεσίας
Κυπριακής
Χειροτεχνίας
Σύστημα ΦΠΑ
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Ιστορικό
Αγοράστηκε το 1997 από την NetU Ltd με ανοικτό διαγωνισμό.
Η συντήρηση και υποστήριξη γίνεται από τότε από την ίδια εταιρεία.
Το 2006 και 2007 έγιναν αναβαθμίσεις του συστήματος από την ίδια εταιρεία με
διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Αγοράστηκε το 2000 από την PWC Ltd με ανοικτό διαγωνισμό. Το 2005 έγινε
απευθείας ανάθεση στην PWC Ltd της συντήρησης/υποστήριξης του συστήματος.
Το 2007 υπογράφηκαν με την DAP Noesis Business Solutions LTD και τη Logicom Ltd
συμβόλαια για μετατροπές του συστήματος λόγω εισαγωγής του ευρώ και για
υπηρεσίες συντήρησης/υποστήριξης μέχρι το 2011.Το 2011 υπογράφηκαν
συμβόλαια με την Logicom για τροποποίηση/επέκταση του συστήματος, σύνδεση
με τη JCC Ltd και υπηρεσίες συντήρησης/υποστήριξης μέχρι το 2016. Όλες οι
συμφωνίες ήταν με απευθείας ανάθεση. Το 2016 υπογράφηκε νέα συμφωνία με τη
Logicom Ltd για συντήρηση/υποστήριξη του λογισμικού, συνδρομής της Oracle Ltd
και προαιρετικών εργασιών.
Αγοράστηκε το 2007 από την NCR Ltd μέσω ανοικτού διαγωνισμού.
Το 2013 ανατέθηκε η συντήρηση και υποστήριξη (καθώς και η υλοποίηση
τροποποιήσεων) στην NCR Ltd μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Το 2016 και 2018 έγιναν επιπρόσθετες τροποποιήσεις στο σύστημα από την NCR Ltd
με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Αγορά διάφορων συστημάτων με διαδικασία διαπραγμάτευσης από την εταιρεία
CYCOM Business Solutions Ltd.
Το σύστημα αγοράστηκε ως ολοκληρωμένη λύση, περιλαμβανομένης λειτουργικής
υποστήριξης και επεκτάσεων από την Dansoftware International (Δανέζικη
εταιρεία) το 1991. Το 1994 έγινε επέκταση του λογισμικού από την ίδια εταιρεία. Το
1997 έγιναν επεκτάσεις από την Cycom Ltd και από την GCC Computers Ltd σε
λογισμικό και υλισμικό. Το 1999 υπογράφηκαν επίσης συμβόλαια για
συμβουλευτικές υπηρεσίες/μελέτες για το σύστημα. Το 2003 ανατέθηκε στη GCC
Computers Ltd η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και υπηρεσιών για τη
μεταφορά στα νέα κτήρια του Υπ. Οικονομικών με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Το 2008-2009 υπογράφηκαν 5 συμβάσεις με την GCC Computers Ltd (όλες με
διαδικασία διαπραγμάτευσης) για προσαρμογή του συστήματος στο ευρώ, και για
συντήρηση/υποστήριξη του συστήματος του ΦΠΑ και του VIES/Intrasat καθώς και
για την εξασφάλιση μηχ. εξοπλισμού και συντήρηση του για 5 χρόνια.
Το 2012-2014 υπογράφηκαν άλλες 3 συμβάσεις με την GCC Computers Ltd (όλες με
διαδικασία διαπραγμάτευσης) για εξασφάλιση εξοπλισμού και λογισμικού με 4-ετή
συντήρηση/υποστήριξη.
Το 2015 υπογράφηκε ένα συμβόλαιο προμήθειας, εγκατάστασης και 5-ετούς
συντήρησης ενός εκτυπωτή γραμμής από την εταιρεία CBS IT Systems Ltd με ανοικτό
διαγωνισμό.
Το 2018 ανανεώθηκε η σύμβαση της GCC Computers Ltd για συντήρηση των
συστημάτων με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.3 – Ανάλυση Συμβάσεων
1. Σύστημα Διαχείρισης Δημοσίων Δανείων (ΣΔΔΔ) - Ταμείο Δημοσίων Δανείων (ΤΔΔ)
Σύνοψη
Επιλέχθηκε για έλεγχο η διαδικασία διαγωνισμού ΤΔΔ 1/2014 που κατέληξε σε σύμβαση που
αφορά την αναβάθμιση και επέκταση του ΣΔΔΔ.
Στην τελική σύμβαση περιλήφθηκαν όλες οι απαιτήσεις που τέθηκαν αρχικά, δηλαδή η
αναβάθμιση των λογισμικών του συστήματος, η αλλαγή της αρχιτεκτονικής του και η αγορά
συστήματος το οποίο παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης των δανείων που εκκρεμούν.
Όσον αφορά στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, κατά την άποψη μας η επίκληση του Άρθρου
33(α)(ii) του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών,
Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006 (Ν. 12(I)/2006) δεν δικαιολογείται
εφόσον στην πρόταση ημερ. 29.8.2014 που υποβλήθηκε από τη Γραμματεία του ΤΔΔ προς το
Συμβούλιο των Δανειστικών Επιτρόπων αφενός γίνεται επίκληση οικονομικών λόγων κάτι το οποίο
δεν προνοείται από την νομοθεσία, και αφετέρου γίνεται επίκληση τεχνικών περιορισμών οι οποίοι
κατά την άποψη μας δεν τεκμηριώνονται..
Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε ότι η διαδικασία δεν ήταν επαρκώς αποτελεσματική εφόσον δεν
τηρήθηκε πλήρως η νομοθεσία.
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο, πριν την απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση δεν έγινε η κατάλληλη έρευνα αγοράς για συστήματα που ενδεχομένως να
υπήρχαν όπου θα μπορούσαν να είχαν αναγνωριστεί εναλλακτικές επιλογές.
Επιπλέον, όσον αφορά στη διαπραγμάτευση που έγινε με την εταιρεία, διαπιστώνεται ότι ο
υπολογισμός της ΑΕΚ δεν υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση και ανάλυση του κόστους.
Με βάση τα πιο πάνω, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι με την προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης επιτεύχθηκε ελαχιστοποίηση του κόστους.
Όσον αφορά στην τελική τιμή που επιτεύχθηκε με τη διαπραγμάτευση αυτή φαίνεται να ήταν
περίπου στο ποσό που ανέμενε αρχικά το ΤΔΔ χωρίς να υπάρξει συμβιβασμός στην ποιότητα του
αποτελέσματος.
Συνοπτικά οι τεχνικοί περιορισμοί που επικαλέστηκε το ΤΥΠ οι οποίοι επέβαλλαν την αγορά του
συγκεκριμένου συστήματος με διαδικασία διαπραγμάτευσης κατά την άποψη μας δεν ευσταθούν.
Στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε ότι το ΤΥΠ δεν παρείχε ολοκληρωμένη και αντικειμενική
ενημέρωση προς το ΤΔΔ για τις επιλογές που είχε για ικανοποίηση των αναγκών του.
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα πρακτικά των συνεδριών του Συμβουλίου των
Δανειστικών Επιτρόπων καθώς και από σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία που εξετάστηκε
διαφαίνεται ότι ορισμένα μέλη του Συμβουλίου διατηρούσαν αμφιβολίες για την ανάγκη αγοράς
του συγκεκριμένου λογισμικού και για τον τρόπο με τον οποίο τελικά κατακυρώθηκε η σύμβαση.
Παρά ταύτα, τα μέλη αυτά τελικά συμφώνησαν στην υπογραφή της σύμβασης.
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1.1

Γενικά

1.1.1

Περιγραφή Συστήματος (Στόχοι - Ρόλος - Κρισιμότητα)

Το Σύστημα Διαχείρισης Δημοσίων Δανείων (ΣΔΔΔ) αναπτύχθηκε στα πλαίσια του συμβολαίου
ΤΜΥ6/96 μεταξύ του ΤΥΠ και της εταιρείας Συνεκτική ΛΤΔ. Η ανάπτυξη του συστήματος ξεκίνησε
το 1997 και το σύστημα παραδόθηκε στις 01.10.1999.
Στην αρχική του μορφή το σύστημα περιλάμβανε λειτουργίες έκδοσης, καταχώρησης εισπράξεων
και ελέγχου δανείων τα οποία παραχωρούνταν από το Ταμείο. Στις 1.1.2007, σύμφωνα με
απόφαση του ΥΣ ημερ. 13.8.2006, τερματίστηκε η παραχώρησης νέων δανείων από το Ταμείο,
οπότε το σύστημα πλέον χρησιμοποιείται για σκοπούς διαχείρισης των υφιστάμενων δανείων, για
υπολογισμό των τόκων και καθυστερήσεων και για την εξαγωγή καταστάσεων υπολοίπων των
δανείων.
Το 2007 έγινε αναβάθμιση της έκδοσης της βάσης δεδομένων, μεταφορά του συστήματος σε νέο
εξοπλισμό και προσαρμογή του σε Ευρώ.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος ήταν σε μορφή client – server, δηλαδή η βάση δεδομένων
βρισκόταν στον εξυπηρετητή ενώ η εφαρμογή έτρεχε τοπικά σε κάθε υπολογιστή που είχε
πρόσβαση στο σύστημα.
Το 2014, υπογράφηκε συμφωνία με τον Ανάδοχο, για αλλαγή της αρχιτεκτονικής του συστήματος
σε 3-tier, δηλαδή με την προσθήκη ενδιάμεσου λογισμικού με το οποίο επιτυγχάνεται πρόσβαση
στην εφαρμογή μέσω φυλλομετρητή (web browser) αντί μέσω ξεχωριστής εφαρμογής στον
υπολογιστή του κάθε χρήστη. Ταυτόχρονα αναβαθμίστηκαν και οι εκδόσεις της βάσης δεδομένων
και του λογισμικού εφαρμογής και προστέθηκαν ορισμένες νέες λειτουργίες όπως η δυνατότητα
διαγραφής των δανείων.
Η ίδια συμφωνία περιλάμβανε επέκταση του ΣΔΔΔ με προσθήκη του συστήματος Εισπράξεων &
Ανακτήσεων Safe Debt Recovery (SDR) το οποίο είχε σχεδιαστεί από την ίδια προμηθεύτρια
εταιρεία.
Η βασική λειτουργία του νέου συστήματος SDR είναι η διαχείριση των καθυστερημένων δανείων.
Συγκεκριμένα, το σύστημα επιτρέπει την καταχώριση και διαχείριση πρόσθετων πληροφοριών,
πέραν αυτών που τηρούνται στο ΣΔΔΔ, για τα δάνεια αυτά όπως για παράδειγμα το στάδιο στο
οποίο βρίσκονται οι αγωγές που έχουν καταχωρηθεί, πληροφορίες για αποφάσεις του
δικαστηρίου, καταγραφή επικοινωνίας λειτουργών του ΤΔΔ με τους οφειλέτες καθυστερημένων
δανείων καθώς και στοιχεία σχετικά με τις εξασφαλίσεις των δανείων και εκτιμήσεις της αξίας τους.
Επιπρόσθετα, το σύστημα περιλαμβάνει και υπηρεσία υπενθύμισης για ενέργειες που πρέπει να
διενεργηθούν από το ΤΔΔ όπως για παράδειγμα αποστολή επιστολών, καταχώριση αγωγών κτλ.
Σε αντίθεση με το ΣΔΔΔ που έχει αναπτυχθεί με προϊόντα της εταιρείας Oracle, το σύστημα SDR
έχει αναπτυχθεί με προϊόντα της εταιρείας Microsoft και αποτελείται από μια ξεχωριστή
διαδικτυακή εφαρμογή και μια ξεχωριστή βάση δεδομένων.
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Η βάση δεδομένων του SDR ενημερώνεται σε καθημερινή βάση με στοιχεία της βάσης του ΣΔΔΔ.
Όπως και στην περίπτωση στου ΣΔΔΔ, η πρόσβαση στο SDR γίνεται μέσω web browser.
Με βάση τα πιο πάνω, κατά την άποψη μας το σύστημα ΣΔΔΔ θεωρείται κρίσιμο καθώς εξυπηρετεί
βασικές λειτουργίες του Ταμείου και επίσης επειδή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σύστημα
λαμβάνονται υπόψη για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου. Από την άλλη,
το σύστημα SDR αποτελεί ένα χρήσιμο και υποβοηθητικό εργαλείο για την διαχείριση των
καθυστερημένων δανείων συνεπώς δεν αποτελεί κατά την άποψη μας κρίσιμο σύστημα.
1.1.2

Ιστορικό Συμβολαίων

Η αρχική συμφωνία αρ. ΤΜΥ6/96 κατακυρώθηκε από το ΤΥΠ στην εταιρεία Συνεκτική ΛΤΔ μέσω
ανοικτού διαγωνισμού.
Οι σημαντικότερες αναβαθμίσεις που έγιναν στο σύστημα ήταν το 2007, με το συμβόλαιο
C.2007/03 όπου ανατέθηκε στον ίδιο Ανάδοχο η αναβάθμιση της έκδοσης της βάσης δεδομένων
και η προσαρμογή του συστήματος σε Ευρώ, και το 2014, με το συμβόλαιο ΤΔΔ 1/2014, όπου έγινε
αλλαγή της αρχιτεκτονικής του συστήματος και προστέθηκε το σύστημα SDR.
1.2

Έλεγχος συμβάσεων

1.2.1

Επιλογή συμβάσεων

Η σύμβαση που επιλέχθηκε για έλεγχο είναι η σύμβαση ΤΔΔ 1/2014 – Αναβάθμιση και επέκταση
του ΣΔΔΔ (διαγωνισμός ΤΔΔ 1/2014).
1.2.2

Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Για τον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από:







Αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας με το ΤΥΠ και το ΤΔΔ
Προηγούμενους ελέγχους
Πρακτικά συνεδριάσεων Συμβουλίου ΤΔΔ
Εσωτερικά σημειώματα
Προσωπικές συνεντεύξεις με λειτουργούς.
Αλληλογραφία μεταξύ ΤΔΔ και ΤΥΠ

1.2.3

Περιγραφή αιτήματος

Κατά τον έλεγχο δεν έχουμε εντοπίσει επίσημο γραπτό αίτημα από το ΤΔΔ προς το ΤΥΠ για την
αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος, αλλά πρόταση η οποία υποβλήθηκε από τον Διευθυντή
του ΤΥΠ με επιστολή ημερ. 16.6.2014 προς την Γενική Λογίστρια.
Στην πρόταση του ΤΥΠ, γίνεται αναφορά σε σχετική απόφαση που λήφθηκε σε σύσκεψη που έγινε
στις 8.4.2014, για την αναβάθμιση και επέκταση του ΣΔΔΔ για την οποία δεν έχουμε εντοπίσει
πρακτικά.
Στην πρόταση αναφέρεται ότι το υφιστάμενο σύστημα ΣΔΔΔ εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο
αναπτύχθηκε αλλά αντιμετώπιζε τα ακόλουθα προβλήματα:
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Χρήση πεπαλαιωμένων λειτουργικών προγραμμάτων και λογισμικού. Συγκεκριμένα
αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται πεπαλαιωμένες εκδόσεις λογισμικών τα οποία είτε δεν
υποστηρίζονται πλέον είτε θα σταματούσε σύντομα η υποστήριξη τους από τους
κατασκευαστές. Ως αποτέλεσμα δεν ήταν δυνατή η λήψη αναβαθμίσεων και το σύστημα ήταν
εκτεθειμένο σε κινδύνους. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι οι παλιές εκδόσεις Oracle δεν
υποστήριζαν την αρχιτεκτονική 3-tier με την οποία θα υπήρχαν πλεονεκτήματα σε σύγκριση
με την υφιστάμενη client-server αρχιτεκτονική.



Το σύστημα δεν παρέχει δυνατότητες αποτελεσματικής παρακολούθησης των δανείων που
δεν πληρώνονταν, για σκοπούς έγκαιρης λήψης των απαραίτητων μέτρων και για
παρακολούθηση της διαδικασίας που λήφθηκαν δικαστικά μέτρα.



Δεν υπάρχει δοκιμαστικό περιβάλλον με αποτέλεσμα όλες οι αλλαγές να εφαρμόζονται
απευθείας στο σύστημα παραγωγής, με κίνδυνο να γίνονταν λάθη.

Για αντιμετώπιση των προβλημάτων, το ΤΥΠ εισηγείται την αναβάθμιση του συστήματος με
νεότερες εκδόσεις λογισμικού, την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του σε 3-tier, τη δημιουργία
περιβάλλοντος δοκιμών και την επέκταση του ΣΔΔΔ με την προσθήκη του συστήματος SDR.
Σημειώνεται ότι, πριν την υποβολή της πρότασης του ΤΥΠ, το Συμβούλιο των Δανειστικών
Επιτρόπων σε συνεδρία του ημερ. 11.4.2014, είχε ενημερωθεί για την ανάγκη που προέκυψε για
αναβάθμιση του ΣΔΔΔ και επέκταση με το SDR και ενέκρινε δαπάνη ύψους €40.000 για του αγορά
του απαιτούμενου λογισμικού και υπηρεσιών.
Στις 29.8.2014, προωθήθηκε από την Γραμματεία του ΤΔΔ προς τα Μέλη του Συμβουλίου
Δανειστικών Επιτρόπων, πρόταση έγκρισης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον
Ανάδοχο, για την αναβάθμιση και επέκταση του ΣΔΔΔ. Στην πρόταση παρουσιάστηκαν οι
ακόλουθες δύο επιλογές:
Επιλογή Α - Αναβάθμιση και επέκταση του ΣΔΔΔ
Αναβάθμιση της βάσης δεδομένων και του λογισμικού του ΣΔΔΔ, δημιουργία περιβάλλοντος
δοκιμών, και προσθήκη του υποσυστήματος SDR.
Στην πρόταση αναφέρεται επίσης ότι η αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος μπορούσε να
γίνει μόνο από την εταιρεία που ανέπτυξε το υφιστάμενο σύστημα για το λόγο ότι τα δύο
συστήματα θα πρέπει να διασυνδέονται μεταξύ τους.
Αναφέρεται επίσης ότι αν η αναβάθμιση γίνει από άλλη εταιρεία θα πρέπει να εφαρμοστεί το δικό
της σύστημα για διαχείριση των καθυστερημένων δανείων το οποίο όμως δεν θα μπορεί να
διασυνδέεται με το υφιστάμενο σύστημα και επομένως δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.
Το εκτιμώμενο κόστος της Επιλογής Α υπολογίστηκε στα €104.500 στο οποίο περιλαμβάνεται, ένα
έτος εγγύησης και 4 χρόνια συντήρησης και για τα δύο συστήματα, καθώς και προαιρετικές
υπηρεσίες με τη μέθοδο της κλήσης, για περίοδο 5 χρόνων.
Τέλος, στην πρόταση αναφέρεται ότι, δεν θα υπάρχει περαιτέρω κόστος για αγορά αδειών ή
εξυπηρετητή αφού το αναβαθμισμένο σύστημα καθώς και η επέκταση του θα εγκατασταθούν σε
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υφιστάμενους εξυπηρετητές του Γενικού Λογιστηρίου και θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιες άδειες
χρήσης.
Επιλογή Β - Μετάβαση σε νέο σύστημα διαχείρισης δανείων
Να αντικατασταθεί το ΣΔΔΔ με ένα νέο σύστημα. Στο σημείωμα αναφέρεται ότι έχει διερευνηθεί
και ζητηθεί από δύο εταιρείες να παρέχουν ενδεικτική τιμή για εγκατάσταση του δικού τους
συστήματος διαχείρισης δανείων και ότι και στις δύο περιπτώσεις η προσφορά ήταν πέραν των
€100.000 χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος συντήρησης.
Με βάση την πιο πάνω ανάλυση η εισήγηση ήταν να προωθηθεί η επιλογή Α, δηλαδή της
αναβάθμισης και επέκτασης του ΣΔΔΔ με διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο με βάση
το Άρθρο 33(α)(ii) του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006 (Ν. 12(I)/2006).
Η εισήγηση εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΤΔΔ μέσω ηλεκτρονική αλληλογραφίας.
1.2.4

Επιλογή διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Σύμφωνα με την πρόταση έγκρισης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον
Ανάδοχο της Γραμματείας του ΤΔΔ ημερ. 29.8.2014, οι λόγοι για διαδικασία με διαπραγμάτευση
είναι οι ακόλουθοι:
1. Το κόστος μετάβασης σε νέο σύστημα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του κόστους αναβάθμισης
και επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος. Επιπλέον η διαδικασία μετάβασης σε νέο σύστημα
θα ήταν πολύ πιο χρονοβόρα λόγω της μεταφοράς δεδομένων από το υφιστάμενο στο νέο
σύστημα.
2. Λόγω του ότι έχει σταματήσει η χορήγηση νέων δανείων, και το ΤΔΔ λειτουργεί με σκοπό την
διαχείριση και είσπραξη των εκκρεμούντων δανείων, οποιαδήποτε επένδυση σε νέο σύστημα δεν
θα είχε μακροπρόθεσμο όφελος.
3. Η εταιρεία που ανέπτυξε το υφιστάμενο σύστημα είναι η μόνη εταιρεία της οποίας το
υποσύστημα διαχείρισης καθυστερημένων δανείων μπορεί να διασυνδεθεί με το υφιστάμενο
σύστημα. Συνεπώς η αναβάθμιση και επέκταση με υποσύστημα παρακολούθησης
καθυστερημένων δανείων μπορεί να γίνει μόνο από τον υφιστάμενο Ανάδοχο.
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1.2.5

Έλεγχος συμμόρφωσης

α. Συμμόρφωση με διαδικασία αλλαγών
Από έλεγχο στην εσωτερική αλληλογραφία και μετά από προσωπικές συνεντεύξεις με αρμόδιους
Λειτουργούς διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκε ως επί το πλείστο η διαδικασία που αναφέρθηκε
προφορικά από τον Διευθυντή του ΤΥΠ.
β.

Έγκριση από αρμόδιο όργανο

Η έγκριση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης δόθηκε από το Συμβούλιο των
Δανειστικών Επιτρόπων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Δανείων Νόμου (Κεφ. 208)
και τον κανονισμό 13 του ΚΔΠ 242/2012.
1.2.6

Αξιολόγηση αιτήματος

α. Αξιολόγηση τεχνικών λόγων
Οι λόγοι αρ. 1 και 2 που περιλαμβάνονται στη πρόταση ημερ. 29.8.2014 της Γραμματείας του ΤΔΔ
για έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης αφορούν καθαρά σε οικονομικούς
λόγους και ως εκ τούτου, κατά την άποψη μας δεν συνάδουν με το Άρθρο 33(α)(ii) του Ν.
12(I)/2006.
Όσον αφορά στον λόγο αρ. 3, έχουμε την άποψη ότι ορισμένες αναφορές στερούνται τεκμηρίωσης
εφόσον:
α. το SDR είναι κτισμένο σε διαφορετική τεχνολογική πλατφόρμα και λειτουργεί ανεξάρτητα με
τη λειτουργία του ΣΔΔΔ,
β. η επικοινωνία μεταξύ των δύο συστημάτων δεν είναι αμφίδρομη, δηλαδή αφορά μόνο στη
λήψη από το SDR ορισμένων στοιχείων που τηρούνται στη βάση δεδομένων του ΣΔΔΔ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η αναφορά στο SDR ως
«υποσύστημα» ή «επέκταση» του ΣΔΔΔ είναι ανακριβής.
Επίσης η αναφορά στο σημείωμα ότι, σε περίπτωση που η αναβάθμιση γίνει από άλλη εταιρεία,
θα πρέπει να εφαρμοστεί το δικό της σύστημα για διαχείριση των καθυστερημένων δανείων, το
οποίο όμως δεν θα μπορεί να διασυνδέεται με το υφιστάμενο σύστημα και επομένως δεν θα
μπορούσε να λειτουργήσει στερείται οποιασδήποτε τεκμηρίωσης.
Τέλος, η αναφορά στο σημείωμα ότι το αναβαθμισμένο σύστημα και η επέκταση του SDR θα
χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες άδειες χρήσης των συστημάτων του Γενικού Λογιστηρίου και έτσι
δεν θα υπήρχε περαιτέρω κόστος για την αγορά αδειών χρήσης, επίσης δεν ευσταθεί καθώς το SDR
χρησιμοποιεί διαφορετικό λογισμικό βάσης δεδομένων για το οποίο θα απαιτείτο η αγορά νέων
αδειών χρήσης.
Συμπερασματικά, η πρόταση που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο των Δανειστικών Επιτρόπων
περιλαμβάνει αναφορές σε τεχνικούς περιορισμούς οι οποίες δεν τεκμηριώνονται. Η πρόταση
αυτή υποβλήθηκε από τη Γραμματεία του ΤΔΔ ωστόσο στις αναφορές σε τεχνικά θέματα βασίστηκε
σε μεγάλο βαθμό στην αρχική πρόταση του ΤΥΠ ημερ. 16.6.2014.
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β. Αξιολόγηση κατεπείγοντος
Στην πρόταση δεν γίνεται επίκληση του κατεπείγοντος.
γ.

Εξέταση εναλλακτικών επιλογών

Από εξέταση της σχετικής αλληλογραφίας το ΤΔΔ στις 20.4.2014 ζήτησε προκαταρτική προσφορά
από δύο εταιρείες για αλλαγή του ΣΔΔΔ.
Το αίτημα στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις δύο εταιρείες και ζητούσε μια πρώτη
εκτίμηση του κόστους και χρόνου υλοποίησης των ακόλουθων απαιτήσεων:


Εισαγωγή των δεδομένων από το ΣΔΔΔ στο νέο σύστημα



Εκτυπωτικά (υπόλοιπα, εισπράξεις, συνολικές καταστάσεις κτλ.)



Δυνατότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης των δανείων που εκκρεμούν και των μη
εξυπηρετούμενων δανείων για έγκαιρη λήψη μέτρων



Παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης δικαστικών μέτρων για τα δάνεια για τα οποία έχουν
ληφθεί νομικά μέτρα



Σενάρια αναδιάρθρωσης των δανείων



Εγγύηση ενός έτους και συντήρηση για τα επόμενα πέντε έτη

Η προκαταρτική προσφορά της πρώτης εταιρείας αφορούσε την εγκατάσταση ενός
ολοκληρωμένου τραπεζικού συστήματος με τρία υποσυστήματα (Διαχείρισης Δανείων,
Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Επιχειρησιακής Νοημοσύνης) για το ποσό των €160.000 . Στο ποσό
περιλαμβανόταν η εγκατάσταση και η μετάβαση στο νέο σύστημα ωστόσο δεν περιλαμβανόταν το
κόστος συντήρησης.
Η προκαταρτική προσφορά που λήφθηκε από τη δεύτερη εταιρεία αφορούσε επίσης την
εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου τραπεζικού συστήματος με πέραν των 20 υποσυστημάτων με
κόστος περίπου €160.000 , χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος συντήρησης.
Οι πιο πάνω προσφορές ήταν υπερβολικά ψηλές σε σύγκριση με το υπολογιζόμενο κόστος της
Επιλογής Α για Αναβάθμιση και επέκταση του ΣΔΔΔ καθώς αφορούσαν την προμήθεια
ολοκληρωμένων τραπεζικών συστημάτων το οποίο δεν αποτελούσε απαίτηση του ΤΔΔ.
Κατά την άποψη της Υπηρεσίας, λόγω της μεγάλης απόκλισης στο κόστος και στις προδιαγραφές,
το ΤΔΔ σε συνεργασία με το ΤΥΠ θα έπρεπε να διερευνήσει εναλλακτικές επιλογές.
δ. Αξιολόγηση κρισιμότητας της αλλαγής
Στην πρόταση δεν γίνεται επίκληση της κρισιμότητας της αλλαγής αλλά αναφορά σε προβλήματα
που υπήρχαν με το υφιστάμενο σύστημα ΣΔΔΔ. Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι, δεδομένου
ότι οι εργασίες του ΤΔΔ αφορούν σε μεγάλο βαθμό στη διαχείριση καθυστερημένων δανείων,
πέραν της ανάγκης ανανέωσης του συμβολαίου συντήρησης και της ανάγκης αναβάθμισης των
λειτουργικών προγραμμάτων και λογισμικών τα υπόλοιπα προβλήματα που επικαλείται η πρόταση
θεωρούμε ότι ήταν χαμηλής κρισιμότητας.
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ε.

Αξιολόγηση του τρόπου υπολογισμού ΑΕΚ

Σύμφωνα με την αρχική πρόταση του ΤΥΠ ημερ. 16.6.2014, για την αναβάθμιση και επέκταση του
ΣΔΔΔ, η ΑΕΚ υπολογίστηκε στα €104.500 ως ακολούθως:


€26.500 για την αναβάθμιση του ΣΔΔΔ, περιλαμβανομένων €8.500 κόστος αγοράς και €18.000
κόστος συντήρησης για 4 χρόνια,



€48.000 για την επέκταση με το σύστημα SDR, περιλαμβανομένων €30.000 κόστος αγοράς και
εκπαίδευσης χρηστών και €18.000 κόστος συντήρηση για 4 χρόνια, και



€30.000 για προαιρετικές υπηρεσίες, με τη μέθοδο της κλήσης, για 5 χρόνια, υπολογιζόμενο
ως €400 ανά ανθρωποημέρα με μέγιστο αριθμό 15 ημερών ανά έτος.

Σημειώνεται ότι πέραν της πιο πάνω πληροφόρησης, στην πρόταση δεν περιλαμβάνεται
οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση για τη μέθοδο υπολογισμού της ΑΕΚ όπως π.χ. σύγκριση με
πρόσφατα κατακυρωμένες συμβάσεις, προκαταρτική προσφορά εταιρείας κτλ.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιο συντήρησης C.2011/24, του ΣΔΔΔ, όπου το ετήσιο
κόστος συντήρησης ανερχόταν μεταξύ €4.320 για το 2012 και €5.000 για το 2015, το ποσό €4.500
για ετήσια συντήρηση για το ΣΔΔΔ που περιλήφθηκε κρίνεται λογικό.
Όσον αφορά στο κόστος για τις υπηρεσίες με τη μέθοδο της κλήσης ύψους €400 ανά
ανθρωποημέρα, σε σύγκριση με το κόστος €75 ανά ανθρωποώρα, δηλαδή €600 ανά
ανθρωποημέρα στο προηγούμενο συμβόλαιο, ήταν μεν χαμηλότερο, ωστόσο θεωρούμε ότι θα
έπρεπε να είχε γίνει σύγκριση του κόστους με πρόσφατα κατακυρωμένες συμβάσεις. Επίσης θα
έπρεπε, κατά την άποψη μας, να περιλαμβάνεται ξεχωριστά το κόστος ανά ρόλο και ανά
ειδικότητα.
Όσον αφορά στον υπολογισμό του κόστους αναβάθμισης του ΣΔΔΔ ύψους €8.500 και τον
υπολογισμό του κόστους αγοράς του SDR ύψους €30.000 δεν μπορούν να αξιολογηθούν καθότι
δεν υπάρχει η σχετική τεκμηρίωση.
1.2.7

Αποτελέσματα διαδικασίας διαπραγμάτευσης

α. Αλλαγές στο αντικείμενο της σύμβασης
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο αντικείμενο της σύμβασης που να προέκυψαν από τη διαπραγμάτευση.
β. Χρόνος που δαπανήθηκε
08.04.2014 – Σύσκεψη ΤΥΠ και ΤΔΔ για αναβάθμιση και επέκταση του ΣΔΔΔ
11.4.2014 – Έγκριση δαπάνης από Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων
16.06.2014 – Επιστολή ΤΥΠ προς την Γενική Λογίστρια με προσχέδιο πρότασης για έγκριση ζήτησης
προσφοράς με διαπραγμάτευση
29.8.2014 – Υποβολή πρότασης από ΤΔΔ προς Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων για έγκριση
ζήτησης προσφοράς με διαπραγμάτευση
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3.9.2014 – Έγκριση Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων για προσφυγή σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
5.9.2014 - Πρόσκληση προς εταιρεία για υποβολή προσφοράς
19.9.2014 – Υποβολή προσφοράς
3.11.2014 – Έγκριση κατακύρωσης της προσφοράς από το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων
12.11.2014 – Υπογραφή σύμβασης και έναρξη ισχύος
Η όλη διαδικασία διήρκησε περίπου 7 μήνες. Ο μεγαλύτερος χρόνος - περίπου 5 μήνες αναλώθηκαν στην απόφαση για τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων που θα ακολουθείτο και στην
έρευνα αγοράς που έγινε.
γ.

Τιμή που επιτεύχθηκε

Στις 24.10.2014 η Επιτροπή Αξιολόγησης υπέβαλε την Έκθεση Αξιολόγησης στο Συμβούλιο των
Δανειστικών Επιτρόπων.
Σύμφωνα με την έκθεση η αρχική προσφορά της εταιρείας ανερχόταν στα €117.280,39 . Η διαφορά
σε σχέση με την ΑΕΚ, οφειλόταν σε αυξημένες τιμές που δοθήκαν σχετικά με το κόστος
αναβάθμισης του ΣΔΔΔ, αγοράς του SDR περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης καθώς και το
κόστος για τις προαιρετικές υπηρεσίες με τη μέθοδο της κλήσης. Το κόστος συντήρησης των δύο
συστημάτων σε σύγκριση με την ΑΕΚ ήταν μειωμένο.
Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αξιολόγησης η εταιρεία υπέβαλε νέα μειωμένη προσφορά
συνολικού κόστους €103.154,69 . Η αναθεωρημένη προσφορά περιλάμβανε μειωμένο κόστος κατά
€1.580 για την αναβάθμιση του ΣΔΔΔ, κατά €2.245 για την αγορά του SDR και κατά €10.101 ή
26,4%,στις προαιρετικές υπηρεσίες.
Σε σύγκριση με την ΑΕΚ, η αναθεωρημένη προσφορά ήταν κατά 1% χαμηλότερη.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης με σημείωμα της ημερ. 24.10.2014 προς το Συμβούλιο των Δανειστικών
Επιτρόπων εισηγήθηκε κατακύρωση της σύμβασης στον Ανάδοχο με βάση την αναθεωρημένη
προσφορά του.
Κατά τη συνεδρία του Συμβουλίου ημερ. 3.11.2014. η Γραμματεία ενημέρωσε τα Μέλη σχετικά με
τη διαπραγμάτευση. Κατόπιν προβληματισμών που τέθηκαν από ορισμένα Μέλη του Συμβουλίου
σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού
προσφορών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία δύο εκπρόσωποι του ΤΥΠ. Οι λειτουργοί
επιβεβαίωσαν ότι, η διαδικασία με διαπραγμάτευση κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη εφόσον, μόνο
η εταιρεία η οποία ανέπτυξε το υφιστάμενο σύστημα θα μπορούσε να προβεί στην αναβάθμιση
του.
Τα παρευρισκόμενα Μέλη ενέκριναν την κατακύρωση, πλην ενός Μέλους που δήλωσε αποχή
επειδή έκρινε ότι θα ήταν ορθότερο να ακολουθείτο η διαδικασία με ανοικτό διαγωνισμό.
Το συμβόλαιο με την εταιρεία υπογράφηκε στις 12.11.2014 για το ποσό των €103.154,69.
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1.2.8

Ευρήματα - Αξιολόγηση της επιλογής της διαδικασίας

Αποτελεσματικότητα
Στην τελική σύμβαση περιλήφθηκαν όλες οι απαιτήσεις που τέθηκαν αρχικά, δηλαδή η
αναβάθμιση των λογισμικών του συστήματος, η αλλαγή της αρχιτεκτονικής του και η αγορά
συστήματος το οποίο παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης των δανείων που εκκρεμούν.
Όσον αφορά στη συμμόρφωση με την νομοθεσία, κατά την άποψη μας η επίκληση του Άρθρου
33(α)(ii) του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών,
Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2006 (Ν. 12(I)/2006) δεν δικαιολογείται
εφόσον η πρόταση ημερ. 29.8.2014 αφενός επικαλείται οικονομικούς λόγους κάτι το οποίο δεν
προνοείται από την νομοθεσία, και αφετέρου γίνεται επίκληση τεχνικών περιορισμών οι οποίοι
κατά την άποψη μας δεν τεκμηριώνονται.
Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε ότι η διαδικασία δεν ήταν επαρκώς αποτελεσματική εφόσον η
νομοθεσία δεν τηρήθηκε πλήρως.
Οικονομικότητα
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο, πριν την απόφαση για προσφυγή σε διαδικασία με
διαπραγμάτευση δεν έγινε η κατάλληλη έρευνα αγοράς για συστήματα που ενδεχομένως να
υπήρχαν για διαχείριση και παρακολούθηση καθυστερημένων δανείων, με την οποία θα
μπορούσαν να είχαν αναγνωριστεί εναλλακτικές επιλογές.
Αντίθετα, ως εναλλακτική επιλογή, εξετάστηκε η αγορά ενός νέου ολοκληρωμένου τραπεζικού
συστήματος με τις δύο προκαταρτικές προσφορές που λήφθηκαν να περιλαμβάνουν αριθμών
επιπρόσθετων υποσυστημάτων. Επιπρόσθετα, δεν εξετάστηκαν άλλα εναλλακτικά σενάρια όπως
αλλαγές στην υφιστάμενη σύμβαση ή ανάπτυξη του συστήματος εσωτερικά.
Όσον αφορά στη διαπραγμάτευση που έγινε με την εταιρεία, διαπιστώνεται ότι ο υπολογισμός της
ΑΕΚ δεν υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση και ανάλυση του κόστους. Συγκεκριμένα δεν
παρέχεται υπάρχει σχετική ανάλυση/τεκμηρίωση για το κόστος της αναβάθμισης του ΣΔΔΔ, της
αγοράς του SDR και της παροχής υπηρεσιών με τη μέθοδο της κλήσης. Συνεπώς, η, έστω μικρή,
διαφορά της τιμής από την ΑΕΚ που επιτεύχθηκε δεν μπορεί να αξιολογηθεί αντικειμενικά.
Με βάση τα πιο πάνω, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι με την προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης επιτεύχθηκε ελαχιστοποίηση του κόστους.
Αποδοτικότητα
Όσον αφορά στην τελική τιμή που επιτεύχθηκε με τη διαπραγμάτευση αυτή φαίνεται να ήταν
περίπου στο ποσό που ανέμενε αρχικά το ΤΔΔ χωρίς να υπάρξει συμβιβασμός στην ποιότητα του
αποτελέσματος.
Όσον αφορά στον χρόνο που δαπανήθηκε, από την ημερομηνία έγκρισης του Συμβουλίου των
Δανειστικών Επιτρόπων για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης δαπανήθηκαν περίπου δύο μήνες, το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό.
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1.3

Συνοπτικά

Οι τεχνικοί περιορισμοί που επικαλέστηκε το ΤΥΠ οι οποίοι επέβαλλαν την αγορά του
συγκεκριμένου συστήματος με διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν ευσταθούν κατά την άποψη μας.
Στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε ότι το ΤΥΠ, ως ο τεχνικός σύμβουλος του ΤΔΔ σε θέματα
μηχανογράφησης, δεν παρείχε ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση προς το ΤΔΔ για τις
επιλογές που είχε για ικανοποίηση των αναγκών του Ταμείου οι οποίες έπρεπε να είχαν
καταγραφεί, αναλυθεί και ιεραρχηθεί και να είχε διενεργηθεί σχετική έρευνα αγοράς.
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα πρακτικά των συνεδριών του Συμβουλίου των
Δανειστικών Επιτρόπων καθώς και από σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία που εξετάστηκε
διαφαίνεται ότι ορισμένα Μέλη διατηρούσαν αμφιβολίες για την ανάγκη αγοράς του
συγκεκριμένου λογισμικού και για τον τρόπο με τον οποίο τελικά κατακυρώθηκε η σύμβαση. Παρά
ταύτα, τα Μέλη αυτά τελικά συμφώνησαν στην υπογραφή της σύμβασης.
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2. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) - Τμήμα Αναπτύξεων Υδάτων (ΤΑΥ)
Σύνοψη
Για τον έλεγχο τον συμβολαίων σχετικών με το σύστημα, επιλέχθηκαν 2 διαδικασίες.
1.

Ανάπτυξη υποσυστήματος γεωτρήσεων

Ο έλεγχος αφορά τη διαδικασία διαγωνισμού που κατέληξε στη σύμβαση C.2012/33, που αφορά
σε αρχική ανάπτυξη υποσυστήματος γεωτρήσεων με συνολικό κόστος €50.000.
Όσον αφορά στο αντικείμενο της σύμβασης, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε η περίληψη των ειδικών
στόχων που τέθηκαν, οι οποίοι συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος.
Σημειώνεται ότι ένα από τα επιχειρήματα για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ήταν
ότι ο Ανάδοχος μπορούσε να παρέχει το νέο υποσύστημα άμεσα. Εντούτοις στο χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης του υποσυστήματος περιλαμβάνονται 6 μήνες για ολοκλήρωση των εργασιών.
Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία μας διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις σε σχέση με τους τεχνικούς λόγους
που χρησιμοποιήθηκαν στο αίτημα για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε ότι, από πλευράς ικανοποίησης του αιτήματος για άμεση
υλοποίηση του συστήματος, η διαδικασία διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι ήταν στην πράξη αποτελεσματική.
Για την αξιολόγηση της αρχικής προσφοράς του αναδόχου η Επιτροπή Αξιολόγησης σύγκρινε τιμές
πρόσφατων συμβολαίων του ΤΥΠ για παρόμοιες υπηρεσίες, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τιμές που
είχαν ήδη εξασφαλιστεί με τον Ανάδοχο στο υφιστάμενο συμβόλαιο.
Κατά την άποψη μας το κόστος που συμφωνήθηκε είναι υπερβολικά ψηλό σε σύγκριση με τις τιμές
που είχαν συμφωνηθεί σε υφιστάμενο συμβόλαιο συντήρησης, και σε σύγκριση με άλλα
πρόσφατα συμβόλαια.
Πέραν τούτου, διαπιστώνεται ότι δεν έγινε οποιαδήποτε έρευνα αγοράς για εναλλακτικές επιλογές
υλοποίησης του νέου συστήματος.
Επομένως, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν
επιτεύχθηκε ελαχιστοποίηση του κόστους.
Η τελική τιμή που επιτεύχθηκε, ήταν στα επίπεδα που αναμένονταν από το Τμήμα χωρίς να
υπάρχει συμβιβασμός στην ποιότητα του αποτελέσματος.
Ο χρόνος που μεσολάβησε από την έγκριση που δόθηκε μέχρι την πρόσκληση προς τον Ανάδοχο
για υποβολή προσφοράς, κατά την άποψη της Υπηρεσίας αποτελούν υπερβολικά μεγάλο χρονικό
διάστημα, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των εγγράφων του διαγωνισμού ήταν σε μεγάλο βαθμό
έτοιμα από πριν.
Ως εκ τούτου η αποδοτικότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε μπορεί να χαρακτηριστεί
χαμηλή.
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2.

Ανάπτυξη Φάσης ΙΙ

Ο έλεγχος αφορά τη διαδικασία διαγωνισμού που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της Φάσης ΙΙ
του ΓΣΠ, η οποία κατέληξε στη σύμβαση C.2014/26 ύψους €253.713 .
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία ήταν επαρκώς αποτελεσματική εφόσον
επιτεύχθηκε η περίληψη στη σύμβαση όλων των απαιτήσεων του ΤΑΥ και δεν διαπιστώθηκαν
σημαντικές αποκλίσεις από το νομικό πλαίσιο.
Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε επαρκής έρευνα αγοράς και ότι δεν εξετάστηκαν όλες οι
εναλλακτικές επιλογές. Επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν διενεργήθηκε μελέτη κόστους-οφέλους αφού
η απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης φαίνεται να στηρίχθηκε σε
παλαιότερους σχεδιασμούς και μελέτες.
Όσον αφορά στην τιμή που επιτεύχθηκε κατά τη διαπραγμάτευση, διατηρούμε επιφυλάξεις στις
τιμές που συμφωνήθηκαν σε σύγκριση με άλλες συμβάσεις του δημοσίου που είχαν υπογραφεί
κατά την ίδια περίοδο. Σημειώνεται ωστόσο ότι η τελική τιμή που επιτεύχθηκε ήταν χαμηλότερη
από αυτή που ανέμενε το Τμήμα χωρίς να υπάρξει συμβιβασμός στην ποιότητα του
αποτελέσματος.
Τέλος, δεδομένης της αμεσότητας του αιτήματος, δαπανήθηκε μεγάλο χρονικό διάστημα και
πολλοί πόροι μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
2.1

Γενικά

2.1.1

Περιγραφή Συστήματος (Στόχοι - Ρόλος - Κρισιμότητα)

Το 2004 με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ δημιουργήθηκε η υποχρέωση τήρησης των δεδομένων
του ΤΑΥ σε ψηφιακή μορφή ώστε να μπορούν να τυγχάνουν επεξεργασίας. Ειδικότερα υπήρξε η
ανάγκη καταγραφής των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (υδρολογικά δεδομένα). Ως
αποτέλεσμα, το ΤΑΥ ξεκίνησε να χρησιμοποιεί λογισμικά για σκοπούς διαχείρισης των
υδρολογικών χαρτών τα οποία ωστόσο δεν υποστήριζαν τη διαχείριση δικτύων ύδρευσης,
άρδευσης και αποχέτευσης κάτι το οποίο απαιτείτο.
Για το λόγο αυτό το ΤΑΥ τον Ιούλιο του 2004 προσέλαβε ειδικό σύμβουλο ο οποίος διενήργησε
μελέτη ανάλυσης των διαδικασιών του ΤΑΥ, στην οποία καταδείχθηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός
γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών.
Η μελέτη στάλθηκε στο ΤΥΠ τον Μάρτιο του 2005 και ως αποτέλεσμα συστάθηκε μια καθοδηγητική
επιτροπή η οποία με τη βοήθεια ειδικού σε θέματα γεωγραφικών συστημάτων κατέληξε σε
έγγραφα διαγωνισμού προσφορών.
Κατόπιν συναντήσεων που διενεργήθηκαν μεταξύ του ΤΥΠ και του ΤΑΥ συμφωνήθηκαν οι ανάγκες
των χρηστών οι οποίες περιγράφονται σε έγγραφο το οποίο τον Ιανουάριο του 2009 στάλθηκε στο
ΤΑΥ.
Σύμφωνα με το έγγραφο του διαγωνισμού, η εισαγωγή του συστήματος θα γινόταν σε 3 φάσεις. Η
Φάση Ι, η οποία θα ήταν δεσμευτική για τον Ανάδοχο, θα περιλάμβανε: α) τη δημιουργία
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υποδομής, και β) τη δημιουργία τεχνογνωσίας στη λειτουργία των εφαρμογών (15 χρήστες οι
οποίοι θα αποτελούσαν τον πυρήνα).
Στο έγγραφο του διαγωνισμού περιγράφονται οι λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις της Φάσης Ι
οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εφαρμογές:
1. Τράπεζα Δεδομένων (spatial database): Στόχος ήταν η συγκέντρωση, οργάνωση και κατάλληλη
δόμηση στοιχείων τα οποία έχουν γεωγραφική και υδρομετεωρολογική διάσταση (σταθμοί
μέτρησης, λεκάνες, έργα, δίκτυα, επιφανειακά/υπόγεια νερά, βροχόπτωση κτλ) καθώς και
διαχειριστικά δεδομένα δηλαδή σύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης CYMOS.
2. Εφαρμογές διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων: Σύστημα με το οποίο θα γινόταν η
διαχείριση των γεωγραφικών και υδρομετεωρολογικών πληροφοριών.
3. Εφαρμογές διαχείρισης δικτύων: Εφαρμογές που θα παρείχαν τη δυνατότητα στους χρήστες
να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες της υποδομής των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης οι οποίες περιλαμβάνουν δεδομένα όπως δρόμους, γεωγραφικά όρια, συχνότητα
συντήρησης και άλλες μετρήσεις όπως θερμοκρασίας, μετρήσεις συστημάτων ελέγχου κτλ.
4. Εφαρμογές υδραυλικής επίλυσης δικτύων: Παροχή δυνατότητας στους μηχανικούς του ΤΑΥ να
διεξάγουν υδραυλική ανάλυση (network analysis) των υπαρχόντων δικτύων και το σχεδιασμό
επεκτάσεων ή καινούργιων δικτύων υποδομών. Αφορά τα δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης και
αποχέτευσης.
5. Πιλοτικές εφαρμογές: Με τις εφαρμογές αυτές θα παρεχόταν η δυνατότητα ελέγχου της
λειτουργίας των πιο πάνω συστημάτων/εφαρμογών και η εξοικείωση των στελεχών του ΤΑΥ με την
αντιμετώπιση των συνηθέστερων διαδικασιών.
6. Εφαρμογή διαδικτύου: Εφαρμογή που να επιτρέπει την παρουσίαση των συνιστωσών και των
αποτελεσμάτων ενός έργου.
7.

Αναφορές (reports): Δυνατότητα παραγωγής συνολικά 15 αναφορών.

8. Εκπαίδευση: Παροχή εκπαίδευσης σε τεχνικά θέματα και σε θέματα μεθοδολογιών σε 15
άτομα για 3 μήνες (τουλάχιστον 300 ώρες).
Η διάρκεια υλοποίησης του συστήματος και της εκπαίδευσης της Φάσης Ι υπολογίστηκε σε 24
μήνες.
Όσον αφορά στη Φάση ΙΙ και τη Φάση ΙΙΙ, σύμφωνα με το έγγραφο, αυτές δεν περιλαμβανόταν στον
διαγωνισμό, ωστόσο, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο σε περίπτωση επέκτασης σε
μελλοντικό στάδιο.
Η Φάση ΙΙ θα περιλάμβανε το Σύστημα Διαχείρισης Υδροσυστημάτων για την Εκπόνηση
Διαχειριστικών Σχεδίων, το Σύστημα Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων και το Σύστημα για τη
Διαχείριση των Αδειών Ανόρυξης Γεωτρήσεων και Υδροληψίας.
Η Φάση ΙΙΙ θα περιλάμβανε τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων για γεωτεχνικές μελέτες,
εφαρμογές διαβαθμισμένης πρόσβασης στα διάφορα υποσυστήματα από το διαδίκτυο, το
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σύστημα ανάπτυξης αναφορών (reporting), αναβάθμιση των εφαρμογών και άλλες εφαρμογές που
θα προέκυπταν από την αξιολόγηση των αναγκών. Στο έγγραφο του διαγωνισμού διευκρινίζεται
ότι οι εφαρμογές αυτές δεν θα είναι ανεξάρτητες αλλά θα είναι επιμέρους υποσυστήματα του ΓΣΠ.
Όσον αφορά στο κόστος της Φάσης Ι, στην επιστολή αναφέρεται ότι ανέρχεται σε €750.000 για
προμήθεια, προσαρμογή και εγκατάσταση του συστήματος και λειτουργικής υποστήριξης και
επιπρόσθετα €60.000 ευρώ για συντήρηση/υποστήριξη του λογισμικού εφαρμογής/συστημάτων.
2.1.2

Ιστορικό Συμβολαίων

Στις 18 Μαΐου 2009 το ΤΥΠ ζήτησε έγκριση δαπάνης από το Υπουργείο Οικονομικών για αγορά του
συστήματος για το ποσό των €750.000 ευρώ. Τον Αύγουστο του 2009 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός
ΤΥΠ2009/068/Α/Α με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού και στις 22/12/2010 με την υπογραφή της
σύμβασης C.2010/76 κατακυρώθηκε στην εταιρεία Hydro Comp Ltd. Η σύμβαση προνοούσε:
1. Την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης ενός
έτους ύψους €434.234
2.

Προαιρετικές εργασίες:

Συντήρηση Λογισμικού Συστήματος και Λογισμικού Εφαρμογών για 4 χρόνια ύψους €69.036
Υποστήριξη ύψους €152.296.
Προαιρετικές υπηρεσίες (επεκτάσεις στο λογισμικό εφαρμογών μέχρι 50 ανθρωποημέρες) ύψους
€46.000.
Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, είναι ιδιοκτήτης του
συστήματος EDAMS το οποίο όπως πληροφορηθήκαμε από το ΤΑΥ ήταν προηγουμένως
εγκατεστημένο σε Συμβούλια Υδατοπρομήθειας/Αποχετεύσεων.
Άποψη του Τμήματος ήταν ότι το σύστημα EDAMS ήταν από τα μοναδικά συστήματα (ίσως
παγκοσμίως) με την ικανότητα να συνδυάζει γεωγραφικά δεδομένα (χάρτες) με δεδομένα
υδροσυστημάτων (δεδομένα για δίκτυα νερού) και με υδρολογικά δεδομένα (δεδομένα για λίμνες,
ποταμούς κτλ).
Στα πλαίσια της Φάσης Ι το σύστημα EDAMS επεκτάθηκε και παραμετροποιήθηκε από τον Ανάδοχο
για σκοπούς του ΤΑΥ και μετονομάστηκε σε ΓΣΠ. Βάση λειτουργίας του συστήματος αποτελεί η
«Τράπεζα Δεδομένων» η οποία διαχωρίζεται σε μια βάση γεωγραφικών δεδομένων
(συντεταγμένες και δεδομένα δικτύων) και μια βάση υδρολογικών δεδομένων (πληροφορίες για
λίμνες, ποτάμια κτλ).
Τον Νοέμβριο του 2012 ολοκληρώθηκε η Φάση Ι και ακολούθησε περίοδος 1 έτους εγγύησης. Τον
Νοέμβριο του 2013 με τη λήξη της περιόδου εγγύησης, δεν εξασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης
για συντήρηση του λογισμικού συστήματος και εφαρμογών που προνοείτο στη συμφωνία, αλλά
αντίθετα με διαδικασία διαπραγμάτευσης υπογράφηκε νέα σύμβαση με τον Ανάδοχο για
συντήρηση του συστήματος για 4 χρόνια, μέχρι το 2017 για το ίδιο ποσό ύψους €69.036. Μετά την
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υλοποίηση της Φάσης Ι συνάφθηκαν με διαδικασία διαπραγμάτευσης οι ακόλουθες συμβάσεις με
τον Ανάδοχο:
α. Τον Ιούνιο του 2012 υπογράφηκε η σύμβαση C.2012/33 μεταξύ του ΤΥΠ και του αναδόχου για
επέκταση του συστήματος για «Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διαχείρισης/Αδειοδότησης
Γεωτρήσεων» ύψους €50.000 Σημειώνεται ότι με βάση τους αρχικούς σχεδιασμούς, το
υποσύστημα αυτό θα υλοποιείτο στην Φάση ΙΙ, ωστόσο επισπεύσθηκε η ανάπτυξη του λόγω
ψήφισης σχετικής νομοθεσίας.
β. Τον Νοέμβριο του 2012 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του ΤΑΥ και του αναδόχου για αγορά
«Διαδικτυακών Αδειών Χρήσης λογισμικών Διαχείρισης Δικτύων και Επεξεργασίας Γεωγραφικών/
Υδρολογικών Δεδομένων (EDAMS Network Asset Management & Hydrology/Water Resources
Management)» και υποστήριξη του λογισμικού εφαρμογής του ΓΣΠ ύψους €21.560. Από
πληροφόρηση που λάβαμε από το ΤΑΥ πρόκειται για επιπρόσθετες άδειες που χρειάστηκαν μετά
την εγκατάσταση του συστήματος και ορισμένες επιπρόσθετες εργασίες.
γ. Τον Ιανουάριο του 2013 υπογράφηκε η σύμβαση C.2012/35 μεταξύ του ΤΥΠ και του Αναδόχου
η οποία αφορούσε «Επέκταση Χρήσης της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων». Η σύμβαση αφορούσε
στην αγορά επιπρόσθετων αδειών χρήσης του συστήματος οι οποίες θα χρησιμοποιούνταν από
άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.
δ. Τον Απρίλιο του 2014 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του ΤΑΥ και του Αναδόχου για
«Επικαιροποίηση Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης Γεωτρήσεων για κάλυψη των
τροποποιήσεων που προέρχονται από την εφαρμογή του Νόμου Ν.186(Ι)/2013». Στην ίδια
σύμβαση περιλήφθηκε και η «Συντήρηση λογισμικών Διαχείρισης Δικτύων, Επεξεργασίας
Γεωγραφικών / Υδρολογικών Δεδομένων (EDAMS Network Asset Management, Hydrology/Water
Resources Management) και Διαχείρισης Αδειοδότησης Γεωτρήσεων». Ουσιαστικά πρόκειται για
αναβάθμιση του υφιστάμενης εφαρμογής γεωτρήσεων.
ε. Τον Σεπτέμβριο του 2014 υπογράφηκε η σύμβαση C.2014/26 για την υλοποίηση της Φάσης ΙΙ
του έργου. Η σύμβαση προνοούσε:
1. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου υποσυστήματος για τη διαχείριση των εργασιών
συντήρησης και υποστήριξης του συστήματος καθώς και προμήθεια επιπρόσθετων αδειών
χρήσης (περιλαμβανομένης εγγύησης 1 έτους) ύψους €185.713.
2. Προαιρετικές εργασίες:
➢ Συντήρηση Λογισμικού Συστήματος και Λογισμικού Εφαρμογών για 4 χρόνια: €50.000
➢ Προαιρετικές υπηρεσίες (επεκτάσεις στο λογισμικό εφαρμογών μέχρι 20
ανθρωποημέρες): €18.000
στ. Τον Δεκέμβριο του 2015 υπογράφηκε η σύμβαση ΥΠ&Δ 01/2014 μεταξύ του ΤΑΥ και του
Αναδόχου για «Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης ποιοτικών μετρήσεων (ύδρευσης,
αποχέτευσης, ανακυκλωμένου νερού) και διασύνδεση με το ΓΣΠ».
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ζ. Τον Απρίλιο του 2018 υπογράφηκε η σύμβαση C.2018/06 για την υλοποίηση της Φάσης ΙΙΙ του
έργου. Η σύμβαση προνοούσε:
1. Προμήθεια, εγκατάσταση νέων υποσυστημάτων που αφορούν σε επαλήθευση
δεδομένων κατανάλωσης, ισολογισμό, αντικατάσταση του CYMOS (σύστημα αναλύσεων
υδρολογίας) και υποσύστημα διαχείρισης ασφάλειας φραγμάτων και των σχετικών αδειών
χρήσης τους (περιλαμβανομένης εγγύησης 1 έτους) ύψους €562.502
2. Συντήρηση Λογισμικού Εφαρμογής Φάσης ΙΙΙ για 5 χρόνια ύψους €180.280
3. Συντήρηση Φάσεων Ι & ΙΙ για 7 χρόνια ύψους €325.965
4. Προαιρετικές πρόσθετες εργασίες ύψους €42.300
2.2

Έλεγχος συμβάσεων

2.2.1.

Επιλογή συμβάσεων

Η συμβάσεις που επιλέχθηκαν για έλεγχο είναι οι εξής:
Σύμβαση Α. C.2012/33 - Αρχική ανάπτυξη υποσυστήματος γεωτρήσεων με συνολικό κόστος
€50.000
Σύμβαση Β. C.2014/26 - Φάση ΙΙ ανάπτυξης του συστήματος με συνολικό κόστος €253.713
2.2.2

Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Για τον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις ακόλουθες πηγές:





Αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας με το ΤΑΥ και το ΤΥΠ
Αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων
Εσωτερικά σημειώματα
Προσωπικές συνεντεύξεις με λειτουργούς.

2.2.3

Σύμβαση A – Ανάπτυξη υποσυστήματος γεωτρήσεων

2.2.3.1 Περιγραφή αιτήματος
Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού ΤΥΠ2009/068/Α/Α (Φάση Ι του έργου), το Σύστημα
Διαχείρισης Αδειών Ανόρυξης Γεωτρήσεων και Υδροληψίας περιλαμβανόταν στην Φάση ΙΙ του
έργου. Tο σύστημα θα αφορούσε στα ακόλουθα:
«Τα δεδομένα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων περιλαμβάνουν και στοιχεία
για τις γεωτρήσεις. Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα και για τις εργασίες έκδοσης αδειών ανόρυξης
και υδροληψίας και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατάλληλα ώστε να δημιουργηθεί μια
εφαρμογή η οποία θα χρησιμοποιείται κυρίως από τα Επαρχιακά Γραφεία και την Υπηρεσία
Υδάτινων Πόρων για να διεκπεραιώνονται αυτές οι εργασίες. Το γεωγραφικό υπόβαθρο είναι πολύ
σημαντικό για αυτή την εφαρμογή, όπως επίσης και η σωστή ανάλυση της υφιστάμενης
χειροκίνητης διαδικασίας ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλα το σύστημα. Κύριος σκοπός αυτής της
εργασίας θα είναι η αποθήκευση των δεδομένων σχετικά με τις άδειες γεωτρήσεων και τη χρήση
τους και η κατάλληλη αξιοποίηση τους από τους μηχανικούς του ΤΑΥ. Η πλήρης αυτοματοποίηση
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των διαδικασιών είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη στο παρόν στάδιο. Για την υλοποίηση της
εργασίας θα πρέπει να προηγηθεί κατάλληλη μελέτη για την καταγραφή των αναγκών και των
διαδικασιών οι οποίες χρησιμοποιούνται ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλα το σύστημα τόσο σε
επίπεδο θεωρητικού σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο φυσικού σχεδιασμού».
Σε επιστολή του ΤΑΥ προς το ΤΥΠ, ημερ. 3.10.2011, αναφέρθηκε η άμεση ανάγκη ανάπτυξης του
συστήματος λόγω της εφαρμογής του περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου (Ν.79(Ι)/2010) και
την ανάληψη της ευθύνης Αδειοδότησης των γεωτρήσεων από το ΤΑΥ (σημειώνεται ότι πριν από
τη ψήφιση του Νόμου η ευθύνη Αδειοδότησης γεωτρήσεων ανήκε στις Επαρχιακές Διοικήσεις).
Στην επιστολή, το ΤΑΥ επιχειρηματολογεί τους λόγους που υφίσταται η ανάγκη και επισυνάπτεται
προκαταρκτική μελέτη για τις ανάγκες χρηστών.
Σύμφωνα με την επιστολή, για να ανταποκριθεί το ΤΑΥ στα νέα του καθήκοντα που αφορούν στην
εξέταση και αδειοδότηση των αιτήσεων γεωτρήσεων, η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί θα πρέπει
να έχει άμεση σύνδεση με το σύστημα πληροφόρησης, ώστε να μην καταναλώνεται χρόνος στην
ανεύρεση φακέλων, χωρομετρικών σχεδίων και άλλων δεδομένων. Επιπρόσθετα, η πληροφόρηση
είναι απαραίτητη και για την εξέταση της αίτησης άδειας έργου υδροληψίας (που υποβάλλεται
μετά την ανόρυξη της γεώτρησης) η οποία είναι χρονοβόρα.
Σε εσωτερικό σημείωμα του ΤΥΠ, ημερ. 13.10.2011, το οποίο προωθήθηκε στο Διευθυντή για
έγκριση, γίνεται εισήγηση για αγορά του υποσυστήματος από τον αρχικό Ανάδοχο με προσφυγή
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με υπολογιζόμενο κόστος €50.000. Ακολούθησαν επιπρόσθετα
επεξηγητικά σημειώματα και στις 24.11.2011 δόθηκε τελική έγκριση από τον Διευθυντή του ΤΥΠ.
2.2.3.2 Επιλογή διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Οι λόγοι προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση περιγράφονται με λεπτομέρεια σε
επεξηγηματικό εσωτερικό σημείωμα του ΤΥΠ ημερ. 18.11.2011.
Συνοπτικά, στο σημείωμα γίνεται επίκληση στα Άρθρα 33(α)(ii) και 33(α)(iii) του νόμου
Ν.12(I)/2006 και ως λόγοι προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης αναφέρονται, μεταξύ
άλλων, οι ακόλουθοι:
1. Το υποσύστημα πρέπει να αποτελεί επέκταση/αναπόσπαστο μέρος του ΓΣΠ και ως εκ τούτου
«…δεν νοείται (δεν είναι εφαρμόσιμο) να αναπτυχθεί ως ξεχωριστή οντότητα (module) από άλλη
εταιρεία». Ειδικότερα αναφέρεται ότι τα επιπρόσθετα αρχεία του νέου υποσυστήματος θα πρέπει
να ενσωματωθούν και να διασυνδεθούν με στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων του ΓΣΠ
ώστε να παραμείνει μια βάση δεδομένων.
2. Το υποσύστημα πρέπει να είναι άρρηκτα/άμεσα συνδεδεμένο με το ΓΣΠ και ως εκ τούτου «σε
περίπτωση που τυχόν άλλη εταιρεία θα αναλάβει τη μηχανογράφηση του εν λόγω υποσυστήματος
τότε η πρόσβαση στη δημιουργηθείσα βάση δεδομένων του ΓΣΠ θα επιτευχθεί έμμεσα με την
δημιουργία/χρησιμοποίηση ειδικών προγραμμάτων διεπαφών (interfaces)» κάτι το οποίο θα
επιφέρει επιπλέον κόστος στο Τμήμα από τον υφιστάμενο Ανάδοχο.
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3. Αν το υποσύστημα αναπτυχθεί από άλλη εταιρεία δεν εξασφαλίζεται/διασφαλίζεται η
ομοιογένεια/ομοιομορφία, αφού το ΓΣΠ βασίζεται στα λογισμικά EDAMS για τα οποία ο Ανάδοχος
είναι ο κατασκευαστής και ο αποκλειστικός προμηθευτής.
4. Χρειάζεται να υπάρχει ολοκληρωτική και πλήρης συμβατότητα/συνεργασία μεταξύ του νέου
υποσυστήματος και του ΓΣΠ σε επίπεδο λογισμικού εφαρμογής, χωρίς τη δημιουργία ή
χρησιμοποίηση ειδικών προγραμμάτων διεπαφών από τυχόν άλλες εταιρείες που θα αναλάβουν
την υλοποίηση του υποσυστήματος.
5. Η εταιρεία διαθέτει ήδη έτοιμο πακέτο σχετικό με το υποσύστημα διαχείρισης/αδειοδότησης
γεωτρήσεων το οποίο μπορεί να αναπροσαρμοστεί για σκοπούς του ΤΑΥ εξασφαλίζοντας την
ομοιογένεια/ομοιομορφία και πλήρη συμβατότητα με το ΓΣΠ.
6. Η εφαρμογή του συστήματος είναι επιτακτική λόγω της εφαρμογής του περί Ενιαίας
Διαχείρισης Υδάτων Νόμου Ν.79(Ι)/2010 από τον Νοέμβριο του 2010 ο οποίος προνοεί όπως
δίδεται απάντηση στους αιτητές αδειοδότησης γεωτρήσεων εντός τριών μηνών, και του μεγάλου
αριθμού αιτήσεων που παραλήφθηκαν. Ο Ανάδοχος μπορεί να παρέχει το νέο υποσύστημα άμεσα.
7. Ο Ανάδοχος είναι γνώστης των διαδικασιών του υφιστάμενου συστήματος και των αλλαγών
που πρέπει να γίνουν καθώς έχει μελετήσει εκτενώς το θέμα.
8.

Η μέχρι τώρα συνεργασία με τον Ανάδοχο είναι άψογη.

2.2.3.3 Έλεγχος συμμόρφωσης
α. Συμμόρφωση με διαδικασία αλλαγών
Από έλεγχο στην εσωτερική αλληλογραφία και μετά από προσωπικές συνεντεύξεις με αρμόδιους
Λειτουργούς διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκε ως επί το πλείστο η διαδικασία αλλαγών που
αναγράφεται στο Παράρτημα 2.1.
β.

Έγκριση από αρμόδιο όργανο

Η έγκριση υλοποίησης του υποσυστήματος δόθηκε από τον Διευθυντή του ΤΥΠ με βάση το άρθρο
27(1)(α) της ΚΔΠ 201/2007.
2.2.3.4 Αξιολόγηση αιτήματος
Στην ενότητα αυτή αναλύονται και αξιολογούνται ορισμένοι παράγοντες που αφορούν στο
σημείωμα που υποβλήθηκε ημερ. 13.10.2011 από λειτουργούς του ΤΥΠ προς τον Διευθυντή του
ΤΥΠ για έγκριση ζήτησης προσφοράς με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
α. Αξιολόγηση τεχνικών λόγων
Κατά την άποψη μας, ορισμένοι από τους λόγους που παρατίθενται στο σημείωμα όπως η
διαθεσιμότητα έτοιμου πακέτου λογισμικού από τον Ανάδοχο (παράγραφος 5), η γνώση των
διαδικασιών του υφιστάμενου συστήματος (παράγραφος 7) και η ύπαρξη καλής συνεργασίας με
τον Ανάδοχο (παράγραφος 8) δεν αποτελούν τεχνικούς λόγους με βάση τους οποίους
δικαιολογείται ότι η σύμβαση δύναται να ανατεθεί μόνο στον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,
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ιδιαίτερα εφόσον δεν έχει αποδειχθεί η αποκλειστικότητα των χαρακτηριστικών αυτών στον
συγκριμένο Ανάδοχο.
Όσον αφορά στους λόγους στις παραγράφους 1 μέχρι 4, το Τμήμα ισχυρίζεται ότι το υποσύστημα
πρέπει να αποτελεί επέκταση και αναπόσπαστο μέρος του ΓΣΠ, και πρέπει να είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με αυτό, για σκοπούς ομοιογένειας, ομοιομορφίας, συμβατότητας και συνεργασίας
οπότε είναι απαραίτητη η ανάπτυξη μόνο από τον υφιστάμενο Ανάδοχο. Κατά την άποψη μας η
απαίτηση αυτή δεν τεκμηριώνεται επαρκώς από τεχνικής άποψης και επιπρόσθετα την θεωρούμε
ασύμβατη με την αρχή της τεχνικής διαλειτουργικότητας που πρέπει να διέπει τα πληροφοριακά
συστήματα του δημόσιου τομέα.
β. Αξιολόγηση κατεπείγοντος
Στο σημείωμα γίνεται επίσης επίκληση του Άρθρου 33(α)(iii) που αφορά σε κατεπείγουσες ανάγκες
οφειλόμενες σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές.
Από τα επιχειρήματα που περιλαμβάνονται στο σημείωμα δεν προκύπτει ότι η εισαγωγή του νέου
συστήματος θα επίλυε άμεσα το πρόβλημα του μεγάλου όγκου αιτήσεων, αφού όπως φαίνεται, το
πρόβλημα είχε δημιουργηθεί λόγω κακού προγραμματισμού του ΤΑΥ.
Στη παράγραφο αρ. 6, ο λόγος που παρατίθεται αφορά κυρίως στο ότι η νομοθεσία που αφορά
στις υποχρεώσεις του ΤΑΥ για την αδειοδότηση γεωτρήσεων τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο
του 2010. Σημειώνεται ότι για το γεγονός αυτό το ΤΥΠ ενημερώθηκε με επιστολή από το ΤΑΥ ημερ.
3.10.2011,δηλαδή ένα χρόνο μετά που τέθηκε σε εφαρμογή η νομοθεσία, όπου και αναφέρθηκε η
άμεση ανάγκη υλοποίησης του συστήματος.
Η ανάγκη κρίνεται ότι ήταν όντως άμεση, ωστόσο διαπιστώνεται μεγάλη καθυστέρηση από
πλευράς ΤΑΥ στο να ενημερώσει το ΤΥΠ για την ανάγκη υλοποίησης του νέου υποσυστήματος.
Κατά την άποψη μας, η έναρξη ισχύος της νομοθεσίας δεν αποτελούσε «απρόβλεπτο γεγονός» για
το ΤΑΥ που να δικαιολογεί την επίκληση κατεπείγουσας ανάγκης.
γ.

Εξέταση εναλλακτικών επιλογών

Δεν φαίνεται να εξετάστηκαν εναλλακτικές επιλογές, αφού όπως αναφέρεται στο σημείωμα, δεν
είναι επιθυμητή η επιλογή της υλοποίησης του υποσυστήματος από άλλο Ανάδοχο. Κατά την
άποψη μας η σύγκριση των εναλλακτικών επιλογών που γίνεται στο σημείωμα δεν είναι επαρκώς
αντικειμενική εφόσον γίνεται με βάση το δεδομένο ότι δεν επιθυμείται οποιαδήποτε διεπαφή με
το σύστημα.
δ. Αξιολόγηση κρισιμότητας της αλλαγής
Με βάση επιστολή του ΤΑΥ ημερ. 3.10.2011 η υλοποίηση του υποσυστήματος γεωτρήσεων
αποτελούσε άμεση ανάγκη καθώς θα διευκόλυνε και θα επιτάχυνε τη διαδικασία εξέτασης και
αδειοδότησης των αιτήσεων που είχαν ήδη παραληφθεί και είχαν προκαλέσει μεγάλη αύξηση του
φόρτου εργασίας. Συνεπώς το Τμήμα δεν επικαλείται θέμα κρισιμότητας στην προκειμένη
περίπτωση.
ε.

Αξιολόγηση του τρόπου υπολογισμού ΑΕΚ
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Η ΑΕΚ υπολογίστηκε στα €50.000 για 98 συνολικά ανθρωποημέρες, εκ των οποίων οι 73
αφορούσαν σε εργασία Προγραμματιστή με κόστος €500 ανά ανθρωποημέρα.
Κατά την άποψη μας το πιο πάνω κόστος δεν δικαιολογείται εφόσον στο υφιστάμενο συμβόλαιο
C.2010/76 της Φάσης Ι, το οποίο εξακολουθούσε να ισχύει, υπήρχε ήδη συμφωνημένη τιμή με τον
Ανάδοχο, για τον ρόλο Προγραμματιστή ύψους €230 ανά ανθρωποημέρα για τις προαιρετικές
εργασίες.
Για το θέμα, το ΤΥΠ μας πληροφόρησε ότι η τιμή των €230 ανά ανθρωποημέρα για τις εργασίες
προγραμματιστή δεν ήταν αντιπροσωπευτική για να χρησιμοποιηθεί στην αντικειμενική εκτίμηση
κόστους, λόγω του ότι είχε κατακυρωθεί σε μια σύμβαση ψηλού κόστους, η οποία έγινε στα
πλαίσια ανοικτού διαγωνισμού που συμπεριλάμβανε και άλλου είδους εργασίες/υπηρεσίες. Το
ΤΥΠ έκρινε ότι στην εν λόγω περίπτωση έπρεπε να χρησιμοποιήσει την πάγια τακτική του που ήταν,
ο υπολογισμός της ΑΕΚ να βασίζεται σε ημερήσια κόστη, για παρόμοιου είδους υπηρεσίες, που
ισχύουν την περίοδο εκτίμησης.
Για τις υπόλοιπες μέρες λήφθηκαν υπόψη €550 ανά ανθρωποημέρα για τον ρόλο του Αναλυτή και
€600 ανά ανθρωποημέρα για Υπεύθυνο Έργου. Σημειώνεται ότι στο σημείωμα δεν αναφέρεται που
βασίστηκαν για τις τιμές αυτές.
2.2.3.5 Αποτελέσματα διαδικασίας διαπραγμάτευσης
α. Αλλαγές στο αντικείμενο της σύμβασης
Από τη διαπραγμάτευση που έγινε δεν προέκυψαν αλλαγές στο αντικείμενο της σύμβασης
β. Χρόνος που δαπανήθηκε
Από τα στοιχεία που εξασφαλίστηκαν το χρονικό σύναψης της σύμβασης έχει ως εξής:
03.10.2011 - Αίτημα του ΤΑΥ προς το ΤΥΠ
13.10.2011 – Αίτημα Λειτουργών του ΤΥΠ προς τον Διευθυντή του ΤΥΠ
24.11.2011 – Έγκριση Διευθυντή ΤΥΠ
02.04.2012 – Πρόσκληση προς εταιρεία για υποβολή προσφοράς
10.04.2012 – Υποβολή προσφοράς
13.06.2012 – Υπογραφή σύμβασης και έναρξη ισχύος
Από το χρονοδιάγραμμα διαφαίνεται ότι η όλη διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης διήρκησε
περίπου 8 μήνες. Ο περισσότερος χρόνος φαίνεται ότι αναλώθηκε στην ετοιμασία των όρων του
διαγωνισμού για σκοπούς πρόσκλησης της εταιρείας να υποβάλει προσφορά.
Σημειώνεται επίσης ότι η περίοδος εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ήταν έξι μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής, συνεπώς στην καλύτερη περίπτωση το υποσύστημα θα παραδιδόταν
τον Ιανουάριο του 2013, δηλαδή 14 μήνες μετά το αίτημα του ΤΑΥ.
Δεδομένου ότι το αίτημα υποβλήθηκε στην βάση επειγουσών αναγκών και δεδομένου ότι η
διαδικασία διαπραγμάτευσης εγκρίθηκε με το δικαιολογητικό ότι η εταιρεία μπορούσε «άμεσα»
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να υλοποιήσει το σύστημα, θεωρούμε ότι ο συνολικός χρόνος που δαπανήθηκε για τη σύναψη της
σύμβασης είναι αρκετά μεγάλος.
γ.

Τιμή που επιτεύχθηκε

Η αρχική προσφορά της εταιρείας ανερχόταν σε €56.750. Η διαφορά ύψους €6.750 σε σχέση με
την ΑΕΚ οφειλόταν αφενός σε αυξημένο κόστος ανθρωποημέρας για τους ρόλους Αναλυτή και
Υπεύθυνου Έργου και αφετέρου σε αυξημένο αριθμό ανθρωποημερών για ορισμένες εργασίες.
Κατά τη διαπραγμάτευση η εταιρεία αποδέχθηκε μείωση του κόστους ανά ανθρωποημέρα από την
αρχική της προσφορά, κατά 50 ευρώ για τους ρόλους Αναλυτή και Προγραμματιστή αλλά όχι για
τον Υπεύθυνο Έργου. Επίσης αποδέχθηκε μερική μείωση των ανθρωποημερών για ορισμένες
εργασίες.
Η τελική τιμή που επιτεύχθηκε ήταν €49.000. Δηλαδή η διαφορά σε σχέση με την ΑΕΚ ανερχόταν
σε €100, ποσό μικρότερο του 1%, το οποίο θεωρείται αμελητέο.
2.2.3.6 Ευρήματα - Αξιολόγηση της επιλογής της διαδικασίας
Αποτελεσματικότητα
Όσον αφορά στο αντικείμενο της σύμβασης, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε η περίληψη των ειδικών
στόχων που τέθηκαν, δηλαδή για μηχανογράφηση της διαδικασίας αδειοδότησης των γεωτρήσεων
και μηχανογράφηση της διαδικασίας διαχείρισης των αιτήσεων. Οι στόχοι αυτοί συνάδουν με τους
στρατηγικούς στόχους του Τμήματος.
Επίσης, πέραν των επιφυλάξεων μας σε σχέση με τους τεχνικούς λόγους που χρησιμοποιήθηκαν
στο αίτημα, δεν διαπιστώσαμε άλλες αποκλίσεις από τις πτυχές του νομικού πλαισίου τις οποίες
εξετάσαμε.
Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, η απαίτηση του Τμήματος στο αίτημα του ημερ.
3.10.2011, αφορούσε στην άμεση υλοποίηση του συστήματος εφόσον από τον Νοέμβριο του 2010
είχε τεθεί σε εφαρμογή η σχετική Νομοθεσία .
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο η υλοποίηση του συστήματος διήρκησε συνολικά 14 μήνες από
την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από το ΤΑΥ, εκ των οποίων, 8 μήνες δαπανήθηκαν στην
ετοιμασία των όρων του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση.
Σημειώνεται επίσης ότι ένα από τα επιχειρήματα των Λειτουργών του ΤΥΠ για προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης ήταν ότι ο Ανάδοχος μπορούσε να παρέχει το νέο υποσύστημα
άμεσα. Εντούτοις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποσυστήματος περιλαμβάνονται 6 μήνες
για ανάλυση απαιτήσεων, συλλογή, μετατροπή και μεταφορά δεδομένων, προσαρμογή βάσης
δεδομένων και λογισμικού, εκπαίδευση προσωπικού και έλεγχο και εγκατάσταση του συστήματος.
Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε ότι, η διαδικασία διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν στην πράξη αποτελεσματική.
Οικονομικότητα
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Για τον υπολογισμό της ΑΕΚ, για το ρόλο του Προγραμματιστή δεν είχαν ληφθεί υπόψη οι τιμές
ανά ανθρωποημέρα του υφιστάμενου συμβολαίου με τον Ανάδοχο, ούτε τιμές από πρόσφατα
συμβόλαια του ΤΥΠ για παρόμοιες υπηρεσίες.
Για την αξιολόγηση της αρχικής προσφορά του αναδόχου η Επιτροπή Αξιολόγησης σύγκρινε τιμές
πρόσφατων συμβολαίων του ΤΥΠ για παρόμοιες υπηρεσίες, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τιμές που
είχαν ήδη εξασφαλιστεί με τον Ανάδοχο στο υφιστάμενο συμβόλαιο.
Κατά την άποψη μας το κόστος ανά ανθρωποημέρα που συμφωνήθηκε ύψους €450, είναι
υπερβολικά ψηλό σε σύγκριση με τις τιμές ανά ανθρωποημέρα που είχαν συμφωνηθεί στο
υφιστάμενο συμβόλαιο συντήρησης για την Φάση Ι δηλαδή €230 και με βάση πρόσφατα
συμβόλαια όπου το κόστος κυμαινόταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα περίπου €340 με €427 ανά
ανθρωποημέρα .
Πέραν τούτου, διαπιστώνεται δεν έγινε οποιαδήποτε έρευνα αγοράς για εναλλακτικές επιλογές
υλοποίησης του νέου συστήματος κάτι το οποίο ενδεχομένως να αύξανε τη διαπραγματευτική
δύναμη του ΤΥΠ για επίτευξη καλύτερης τιμής σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού.
Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε ότι με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν επιτεύχθηκε
ελαχιστοποίηση του κόστους ως θα αναμενόταν.
Αποδοτικότητα
Όσον αφορά στην τελική τιμή που επιτεύχθηκε με τη διαπραγμάτευση αυτή ήταν στα επίπεδα που
αναμένονταν από το Τμήμα. Επιπρόσθετα δεν φαίνεται να υπήρξε συμβιβασμός στην ποιότητα του
αποτελέσματος, με βάση τους όρους που περιλήφθηκαν στη σύμβαση.
Δεδομένου ότι το αίτημα που υποβλήθηκε στο Διευθυντή του ΤΥΠ, αναφέρει ότι ο Ανάδοχος
διαθέτει έτοιμο πακέτο σχετικό με το υποσύστημα και μπορεί να το παρέχει άμεσα, ο χρόνος
υλοποίησης του συστήματος που δόθηκε, συνολικά 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης είναι
αρκετά μεγάλος.
Οι 5 μήνες που μεσολάβησαν από την έγκριση του Διευθυντή του ΤΥΠ μέχρι την πρόσκληση προς
τον Ανάδοχο για υποβολή προσφοράς, κατά την άποψη της Υπηρεσίας αποτελούν υπερβολικά
μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των εγγράφων του διαγωνισμού ήταν
σε μεγάλο βαθμό έτοιμα από την υποβολή του αιτήματος προς τον Διευθυντή του ΤΥΠ.
Ως εκ τούτου η αποδοτικότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε μπορεί χαρακτηριστεί χαμηλή.
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2.2.4

Σύμβαση Β – Υλοποίηση Φάσης ΙΙ

2.2.4.1 Περιγραφή αιτήματος
Με βάση τους αρχικούς σχεδιασμούς που αποφασίστηκαν στην Φάση Ι, ο κύριος στόχος της Φάσης
ΙΙ ήταν η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Φάσης Ι και η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των
εφαρμογών της σε περισσότερες υπηρεσίες και χρήστες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των
εργασιών και να υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους του ΤΑΥ.
Επίσης, με την αξιοποίηση της υποδομής που θα δημιουργείτο στη Φάση Ι, το ΤΑΥ θα μπορούσε
να προχωρήσει σε πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, οι οποίες θα προσέδιδαν περισσότερη αξία στα
υφιστάμενα δεδομένα και θα αύξαναν τη αναλυτική και λειτουργική δυνατότητα των
υποσυστημάτων.
Στις 10.2.2012 στάλθηκε επιστολή από το ΤΑΥ προς το ΤΥΠ για την υλοποίηση της Φάσης ΙΙ όπου
αναφέρεται ότι θα περιλάμβανε το Σύστημα Λειτουργίας και Συντήρησης Παγίων και Δικτύων, το
Σύστημα Διαχείρισης Μετρήσεων, Διασύνδεσης με Τηλεμέτρηση και Ισολογισμού και το Σύστημα
Διαχείρισης Υδροσυστημάτων και Ασφάλειας Φραγμάτων.
Η επιστολή αυτή δεν απαντήθηκε από το ΤΥΠ ενδεχομένως λόγω της μείωσης του κρατικού
προϋπολογισμού που υπήρχε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στις27.1.2014 το ΤΑΥ
απέστειλε νέα επιστολή στο ΤΥΠ ζητώντας όπως για τη Φάση ΙΙ προχωρήσει άμεσα η διαδικασία
που αφορά μόνο το Σύστημα Λειτουργίας και Συντήρησης Παγίων και Δικτύων καθώς και η
επέκταση των συστημάτων της Φάσης Ι στις Υπηρεσίες και Επαρχιακά Γραφεία.
Στην επιστολή του το ΤΑΥ αναφέρεται στα προβλήματα που υπάρχουν στη διαχείριση των
Αρδευτικών Δικτύων τα οποία είχαν περιληφθεί στην Έκθεση Ανάλυσης Απαιτήσεων που
αποτελούσε παραδοτέο της Φάσης Ι και τα οποία αφορούσαν κυρίως στην έλλειψη αξιοπιστίας
των μετρήσεων λόγω απουσίας ελέγχων στα δεδομένα που εισάγονται στο Σύστημα Τιμολόγησης,
σε προβλήματα συντήρησης των μετρητών και των αρδευτικών δικτύων καθώς και σε μη σωστό
έλεγχο του ισολογισμού των αρδευτικών έργων. Η εισήγηση του αναδόχου ήταν όπως η
μηχανογράφηση της διαδικασίας συντήρησης και λειτουργίας των δικτύων άρδευσης θα
βοηθούσε στην επίλυση των προβλημάτων.
Με βάση τα πιο πάνω το ΤΑΥ θεώρησε ότι υπήρχε άμεση ανάγκη υλοποίησης του συστήματος και
εισηγήθηκε να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή του ΓΣΠ και όπως το νέο υποσύστημα να μην
είναι ανεξάρτητο αλλά να αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου ΓΣΠ. Στην επιστολή περιλαμβάνεται
επίσης παράρτημα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος.
Στη συνέχεια το ΤΥΠ, με επιστολή του ημερ. 17.3.2014 προς το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε
πρόταση για έγκριση δαπάνης συνολικού ύψους €279.000 η οποία αφορούσε:
1.

Επέκταση ΓΣΠ (Υλοποίηση Φάσης ΙΙ), ύψους €190.000

2. Εγγύηση και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών και λογισμικού συστήματος για 4 χρόνια και
12 μήνες εγγύηση για τη Φάση ΙΙ, ύψους €65.000
3.

Προαιρετικές υπηρεσίες για μελλοντικές επεκτάσεις ύψους €24.000
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Στις 19.3.2014 το Υπουργείο Οικονομικών έγκρινε την πρόταση του ΤΥΠ για δαπάνη ύψους
€279.000 και στις 8.4.2014 το ΤΥΠ υπέβαλε πρόταση στο ΣΠΥΟ για προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης.
Κατά τη συνεδρία του ΣΠΥΟ η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι οι Φάσεις ΙΙ και ΙΙΙ θα έπρεπε
να είχαν περιληφθεί στον αρχικό διαγωνισμό ως προαιρετικές ώστε να εξασφαλιστούν
ανταγωνιστικές τιμές καθώς και ότι το ημερήσιο κόστος για ορισμένες ειδικότητες ήταν υψηλό.
Στη συνέχεια η Υπηρεσία μας με επιστολή της ημερ. 23.5.2014 προς τον Διευθυντή του ΤΥΠ
αναφέρει ότι οι επεκτάσεις που ζητούνται μετά τη Φάση Ι υλοποίησης του έργου ΓΣΠ, όπως νέα
υποσυστήματα και πρόσθετες άδειες χρήσεις υφιστάμενων υποσυστημάτων (πχ. EDAMS Network
Asset Management), θα μπορούσαν να είχαν περιληφθεί στον αρχικό διαγωνισμό αρ. ΤΥΠ
2009/68/Α/Α ως μελλοντικές απαιτήσεις, ώστε να εξασφαλίζονταν ανταγωνιστικές τιμές για την
υλοποίηση και των τριών Φάσεων του ΓΣΠ, με τέτοιες πρόνοιες στα έγγραφα, ώστε να είναι δυνατή
η προαιρετική υλοποίηση των Φάσεων ΙΙ και ΙΙΙ, κατόπιν μελλοντικής απόφασης της Αναθέτουσας
Αρχής.
Αναφέρθηκε επίσης ότι, , αντί για ορισμό των απαιτούμενων υποσυστημάτων θα μπορούσε,
εναλλακτικά, να είχε περιληφθεί στον αρχικό διαγωνισμό, ένας αντιπροσωπευτικός αριθμός
ανθρωποημερών για υλοποίηση ολόκληρου του έργου, ο οποίος να ήταν ενδεικτικός και να μη
δέσμευε την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά να δηλωνόταν ότι περιλαμβάνεται για σκοπούς αξιολόγησης,
δίνοντας έτσι την ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει μελλοντικά από τον Ανάδοχο
υπηρεσίες υλοποίησης του έργου, με βάση τις τιμές μονάδος που θα υποβληθούν σε καθεστώς
ανταγωνισμού.
Εκφράσαμε επίσης την άποψη ότι με τους πιο πάνω τρόπους – που αναφέρθηκαν ως
παραδείγματα – για την προκήρυξη του αρχικού διαγωνισμού, το κόστος υλοποίησης ολόκληρου
του έργου (Φάσεων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) θα ήταν προϊόν υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος του δημοσίου,
ενώ με τη διαδικασία που ακολούθησε το Τμήμα, μόνο οι τιμές της προσφοράς της Φάσης Ι ήταν
προϊόν ανταγωνισμού, ενώ οι τιμές της Φάσης ΙΙ και ενδεχομένως και της Φάσης ΙΙΙ, θα ήταν
αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο της Φάσης Ι.
Στην ίδια επιστολή εισηγηθήκαμε όπως τα πιο πάνω ληφθούν υπόψη για μελλοντικούς
διαγωνισμούς παρόμοιας φύσης ή/και που αναμένονται μελλοντικές τροποποιήσεις που θα
πρέπει να γίνουν από τον αρχικό Ανάδοχο, όπως για παράδειγμα αλλαγές/προσθήκες στη σύμβαση
εξ’ αιτίας αλλαγών στη νομοθεσία ώστε να προβλέπονται τρόποι για να εξασφαλίζονται
ανταγωνιστικές τιμές με τον αρχικό διαγωνισμό.
Το ΤΥΠ την απάντηση του, ημερομηνίας 17.6.2014 ανέφερε ότι ο λόγος που αποφασίστηκε να
είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο μόνο η Φάση Ι ήταν αφενός ότι οι χρήστες του ΤΑΥ δεν ήταν τότε
σε θέση να καθορίσουν επακριβώς τις ανάγκες τους για τη Φάση ΙΙ και ΙΙΙ και αφετέρου για
υλοποίηση των εισηγήσεων του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα που προσέλαβε το ΓΣΠ που
ανέφεραν ότι οι ακριβέστερες προδιαγραφές της Φάσης ΙΙ και ΙΙΙ θα βασίζονταν στην αξιολόγηση
της Φάσης Ι. Συνοπτικά, το ΤΥΠ ανέφερε ότι το ΤΑΥ δεν ήταν σε θέση ούτε να υπολογίσει το
συνολικό αριθμό αδειών χρήσης των υποσυστημάτων της Φάσης Ι, ούτε και να καθορίσει
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επακριβώς τις ανάγκες του για τις Φάσεις ΙΙ και ΙΙΙ του ΓΣΠ, χωρίς προηγουμένως να αξιολογήσει τα
αποτελέσματα της λειτουργίας/εφαρμογής της Φάσης Ι, και ότι, ως εκ τούτου, ήταν αδύνατο, έστω
και κατά προσέγγιση, για να γίνει υπολογισμός της αντικειμενικής εκτίμησης του κόστους μιας
προσφοράς που θα περιλάμβανε και τις τρείς φάσεις καθώς ο κίνδυνος υπερεκτίμησης ή
υποεκτίμησης θα ήταν ορατός με ότι αυτό συνεπαγόταν.
Η σύμβαση με τον Ανάδοχο υπογράφηκε στις 29.9.2014.
2.2.4.2 Επιλογή διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Στις 8.4.2014 το ΤΥΠ απέστειλε πρόταση προς το ΣΠΥΟ για έγκριση προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης με βάση το Άρθρο 33(α) (ii). Ορισμένοι από τους λόγους που επικαλέστηκε είναι
οι ακόλουθοι:









Επειδή είναι "επέκταση" συστήνεται να γίνει από τον υφιστάμενο Ανάδοχο
Ο Ανάδοχος διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στα υποσυστήματα που απαιτούνται για τη
Φάση ΙΙ
Ο Ανάδοχος είναι γνώστης των εργασιών που πρέπει να γίνουν στη Φάση ΙΙ
Τα υποσυστήματα της Φάσης ΙΙ πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με τη Φάση Ι και πρέπει να
είναι άρρηκτα/άμεσα συνδεδεμένα με τη γεωγραφική βάση δεδομένων
Σε περίπτωση υλοποίησης της Φάσης ΙΙ από άλλο Ανάδοχο είναι πιθανό να δημιουργηθεί
σύγχυση και αβεβαιότητα ως προς το ποιός έχει την ευθύνη επίλυσης προβλημάτων που θα
παρουσιάζονται.
Ο Ανάδοχος υλοποίησε την Φάση Ι, την επέκταση για το σύστημα γεωτρήσεων και την
επέκταση χρήσης της κεντρικής βάσης δεδομένων του ΤΑΥ
Τυχόν εμπλοκή άλλου αναδόχου στην υλοποίηση της Φάσης ΙΙ θα προκαλέσει
πολλαπλά/πολυδιάστατα προβλήματα στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του
ολοκληρωμένου ΓΣΠ.

2.2.4.3 Έλεγχος συμμόρφωσης
α. Συμμόρφωση με διαδικασία αλλαγών
Από έλεγχο στην εσωτερική αλληλογραφία και μετά από προσωπικές συνεντεύξεις με αρμόδιους
Λειτουργούς διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκε ως επί το πλείστο η διαδικασία αλλαγών που
αναγράφεται στο Παράρτημα 2.1.
β.

Έγκριση από αρμόδιο όργανο

Η έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης δόθηκε από το ΣΠΥΟ με βάση το άρθρο
27(1)(α) της ΚΔΠ 201/2007.
2.2.4.4 Αξιολόγηση αιτήματος
Στην ενότητα αυτή αναλύονται και αξιολογούνται ορισμένοι παράγοντες που αφορούν στην
πρόταση του ΤΥΠ ημερ. 8.4.2014 προς το ΣΠΥO για έγκριση ζήτησης προσφοράς με διαδικασία
διαπραγμάτευσης.
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α. Αξιολόγηση τεχνικών λόγων
Κατά την άποψη μας οι λόγοι που παρατίθενται από το ΤΥΠ, ειδικότερα όσον αφορά στην
τεχνογνωσία του συστήματος και των διαδικασιών από τον υφιστάμενο Ανάδοχο, αποτελούν μεν
πλεονεκτήματα αλλά δεν αποτελούν τεχνικούς λόγους που να δικαιολογούν την μη δημοσίευση
του διαγωνισμού και την απουσία ανταγωνισμού.
β. Αξιολόγηση κατεπείγοντος
Στο αίτημα του ΤΑΥ ημερ. 27.1.2014 γίνεται αναφορά στην άμεση ανάγκη υλοποίησης του νέου
συστήματος το οποίο θα βοηθούσε στην επίλυση των προβλημάτων που υπήρχαν στο αρδευτικό
δίκτυο.
Σημειώνεται ότι τα προβλήματα αυτά ήταν διαχρονικά και είχαν αναγνωριστεί και στην αρχική
μελέτη που είχε διεξαχθεί τον Ιούλιο του 2004 για την εισαγωγή του ΓΣΠ. Η επίλυση των
προβλημάτων αυτών μέσω της εισαγωγής ενός ολοκληρωμένου ΓΣΠ αποτελούσε όπως φαίνεται
γενικότερο στόχο του ΤΑΥ από τότε και όχι κάτι επείγον.
γ.

Εξέταση εναλλακτικών επιλογών

Δεν φαίνεται να εξετάστηκαν εναλλακτικές επιλογές, αφού όπως αναφέρεται στο σημείωμα, δεν
είναι επιθυμητή η επιλογή της υλοποίησης του υποσυστήματος από άλλο Ανάδοχο. Κατά την
άποψη μας η σύγκριση των εναλλακτικών επιλογών που γίνεται στο σημείωμα δεν είναι επαρκώς
αντικειμενική εφόσον γίνεται με βάση το δεδομένο ότι δεν επιθυμείται οποιαδήποτε διεπαφή με
το σύστημα.
δ. Αξιολόγηση κρισιμότητας της αλλαγής
Τα προβλήματα που αποσκοπούσε να επιλύσει η εισαγωγή του συστήματος αφορούσαν σε
κρίσιμες λειτουργίες του ΤΑΥ και επηρέαζαν άμεσα τον τρόπο τιμολόγησης του νερού όπως τις
απώλειες νερού κοκ.
ε.

Αξιολόγηση του τρόπου υπολογισμού ΑΕΚ

Όσον αφορά στον τρόπο που έγινε ο υπολογισμός της ΑΕΚ που αναφέρεται στην επιστολή του ΤΥΠ
ημερ. 17.3.2014 προς το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνεται ότι, το μεγαλύτερο κόστος
αφορούσε στις άδειες χρήσης του νέου υποσυστήματος, οι οποίες ανέρχονταν στα €77.000.
Σύμφωνα με την επιστολή, για τον υπολογισμό του ποσού αυτού χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές που
ήταν αναρτημένες στον τιμοκατάλογο προϊόντων του αναδόχου. Σημειώνεται ωστόσο ότι στο
στάδιο αυτό δεν είχε ακόμα ληφθεί απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με
τον Ανάδοχο.
Το κόστος της προσαρμογής και ανάπτυξης του υποσυστήματος ανερχόταν στις €53.000 και
υπολογίστηκε με βάση σχετικές κατακυρωμένες προσφορές του ΤΥΠ. Σημειώνεται ότι στην
επιστολή δεν παρατίθεται ανάλυση των ανθρωποημερών που απαιτούνται για κάθε
ρόλο/ειδικότητα ανά εργασία στις περιπτώσεις προσαρμογής υφιστάμενου συστήματος ή
ανάπτυξης νέου, αλλά μόνο το σύνολο των ανθρωποημερών που απαιτούνται ανά εργασία.
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Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι εφόσον στο στάδιο αυτό δεν είχε ληφθεί απόφαση για προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης θα έπρεπε να είχαν κοστολογηθεί διαφορετικά σενάρια. Για
παράδειγμα το κόστος προσαρμογής ενός έτοιμου λογισμικού (που θα λαμβανόταν από τον
Ανάδοχο) θα αναμενόταν να είναι χαμηλότερο από το κόστος ανάπτυξης ενός νέου συστήματος με
τα ίδια χαρακτηριστικά. Εντούτοις στην ΑΕΚ το κόστος παρουσιάζεται το ίδιο και στις δύο
περιπτώσεις.
Όσον αφορά στο ημερήσιο κόστος που παρουσιάζεται στην ΑΕΚ για τις εργασίες Διεύθυνση Έργου
ύψους€480, Ανάλυση/Σχεδιασμός ύψους €360 και Ανασχεδιασμός Βάσης Δεδομένων ύψους€360,
η Υπηρεσία μας, κατά τη συνεδρία του ΣΠΥΟ ημερ. 21.5.2015 είχε εκφράσει την άποψη ότι οι τιμές
αυτές υπερβαίνουν τα €300 - €350/ημέρα, ποσά τα οποίο θεωρούνταν λογικά και σύμφωνα με το
κόστος πρόσφατων συμβάσεων του δημοσίου.
Όσον αφορά στο κόστος συντήρησης του λογισμικού εφαρμογών, αυτό υπολογίστηκε ως το 12%
του 65% του κόστους αγοράς του λογισμικού εφαρμογής. Σύμφωνα με την επιστολή, ο λόγος που
λήφθηκε μόνο το 65% του κόστους αγοράς είναι ότι αφαιρέθηκαν ορισμένες εργασίες οι οποίες
κρίθηκε ότι δεν εμπίπτουν στη συντήρηση όπως π.χ. εκπαίδευση, ανάλυση απαιτήσεων κτλ. Όσον
αφορά στο κόστος συντήρησης του λογισμικού συστήματος, αυτό υπολογίστηκε στο 20% του
κόστους αγοράς των λογισμικών συστήματος.
Γενικότερα η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η ΑΕΚ δεν περιλάμβανε επαρκή λεπτομέρεια
σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των ποσών.
2.2.4.5 Αποτελέσματα διαδικασίας διαπραγμάτευσης
α. Αλλαγές στο αντικείμενο της σύμβασης
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο αντικείμενο της σύμβασης που να προέκυψαν από τη διαπραγμάτευση.
Η διαπραγμάτευση εστιάστηκε στην τιμή.
β. Χρόνος που δαπανήθηκε
Από τα στοιχεία που εξασφαλίστηκαν το χρονικό σύναψης της σύμβασης έχει ως εξής:
10.2.2012 – Αρχικό αίτημα του ΤΑΥ προς το ΤΥΠ (δεν απαντήθηκε)
27.1.2014 – Δεύτερο αίτημα του ΤΑΥ προς το ΤΥΠ
17.3.2014 – Αίτημα ΤΥΠ προς Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση δαπάνης
19.3.2014 – Έγκριση δαπάνης
8.4.2014 – Πρόταση ΤΥΠ προς το ΣΠΥΟ για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
21.5.2014 – Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης από ΣΠΥΟ
4.6.2014 – Πρόσκληση προς τον Ανάδοχο για υποβολή προσφοράς
13.6.2014 – Υποβολή προσφοράς
29.9.2014 – Υπογραφή σύμβασης και έναρξη ισχύος
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Εξαιρουμένης της καθυστέρησης που υπήρξε από το πρώτο αίτημα του ΤΑΥ, η οποία ενδεχομένως
να οφείλεται στην μείωση των διαθέσιμων κονδυλίων λόγω οικονομικής κρίσης, από το
χρονοδιάγραμμα διαφαίνεται ότι η όλη διαδικασία διήρκησε περίπου 9 μήνες, εκ των οποίων 4
μήνες αναλώθηκαν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Δεδομένου του ότι αρκετή από την προεργασία για τις απαιτήσεις του νέου υποσυστήματος είχε
ήδη γίνει από το ΤΑΥ πριν την υποβολή του αιτήματος, και δεδομένου ότι η ανάγκη για υλοποίηση
του συστήματος ήταν άμεση, ο συνολικός χρόνος που δαπανήθηκε μέχρι τη σύναψη της τελικής
σύμβασης θεωρείται σχετικά μεγάλος.
γ.

Τιμή που επιτεύχθηκε

Η αρχική προσφορά της εταιρείας ανερχόταν σε €307.900 . Η διαφορά σε σχέση με την ΑΕΚ
(€279.000 ) οφειλόταν κυρίως στο αυξημένο κατά €18.900 ή 22,1% κόστος υλοποίησης του
υποσυστήματος το οποίο προέκυπτε από αυξημένες χρεώσεις ανθρωποημερών για
συγκεκριμένους ρόλους/ειδικότητες που υπέβαλε ο Ανάδοχος και επίσης λόγω του αυξημένου
συνολικά αριθμού ανθρωποημερών από 250 μέρες στην ΑΕΚ σε 302 μέρες στην προσφορά. Ως
αποτέλεσμα, σε σύγκριση με την ΑΕΚ, το κόστος συντήρησης το οποίο αποτελούσε ποσοστό επί
του κόστους υλοποίησης παρουσιαζόταν επίσης αυξημένο.
Μετά την διαπραγμάτευση η αναθεωρημένη προσφορά της εταιρείας ανήλθε συνολικά σε
€277.965 . Η μείωση οφειλόταν εν μέρει στην μείωση στις τιμές ανά ανθρωποημέρα για
συγκεκριμένες εργασίες καθώς και στη μείωση των συνολικών ανθρωποημερών στις 251 με
αποτέλεσμα το κόστος υλοποίησης να μειωθεί κατά €23.187.
Συγκεκριμένα όσον αφορά στο κόστος ανθρωποημερών επιτεύχθηκαν οι ακόλουθες μειώσεις:
Εργασία
Διεύθυνση Έργου
Ανάλυση/Σχεδιασμός
Ανασχεδιασμός Βάσης
Δεδομένων
Ανάπτυξη
(προγραμματισμός)
Δοκιμή Έλεγχος
Τεκμηρίωση
Εγκατάσταση/
διασύνδεση

ΑΕΚ
€
480
360
360

Αρχική Προσφορά
€
500
400
350

Τελική Προσφορά
€
475
380
333

320

350

333

320
280
320

350
300
300

333
285
285

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος με επιστολή του ημερ. 20.6.2014 δήλωσε ότι με την μείωση αυτή δεν
θα επηρεαζόταν η ποιότητα του παραδοτέου προϊόντος. Επιτεύχθηκε επίσης μείωση και στο
κόστος συντήρησης του λογισμικού εφαρμογών και συστήματος κατά €5.548.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά τη συνεδρία του ΣΠΥΟ ημερ. 31.7.2014 εισηγήθηκε την κατακύρωση
του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, ωστόσο κατά τη συζήτηση της έκθεσης αξιολόγησης
αποφασίστηκε όπως η Επιτροπή προχωρήσει σε περαιτέρω διαπραγμάτευση με την εταιρεία με
σκοπό την περαιτέρω μείωση του συνολικού κόστους και επίσης όπως ελέγξει κατά πόσον τα
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άτομα που αποτελούν την ομάδα έργου κατέχουν τα σχετικά πιστοποιητικά σε σχέση με τα
προσόντα που δηλώθηκαν στα βιογραφικά τους.
Κατά την επαναδιαπραγμάτευση ο Ανάδοχος υπέβαλε τα απαιτούμενα αντίγραφα των
πιστοποιητικών και προέβηκε σε μείωση του κόστους συντήρησης κατά €19.451 σε σύγκριση με
την προηγούμενη προσφορά και σε μείωση του κόστους προαιρετικών εργασιών κατά €4.800. Ο
Ανάδοχος δεν προέβηκε ωστόσο σε περαιτέρω μείωση του κόστους υλοποίησης.
Ως αποτέλεσμα η τελική τιμή ανήλθε στα €253.713 . Το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο από την ΑΕΚ
κατά €25.287 ή 9,1%.
2.2.4.6 Ευρήματα - Αξιολόγηση της επιλογής της διαδικασίας
Αποτελεσματικότητα
Όσον αφορά στο αντικείμενο της τελικής σύμβασης, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε η περίληψη στη
σύμβαση όλων των απαιτήσεων που τέθηκαν αρχικά από το ΤΑΥ οι οποίοι συνάδουν με τους
στρατηγικούς στόχους του Τμήματος. Επίσης από τον έλεγχο, δεν διαπιστώσαμε σημαντικές
αποκλίσεις από τις πτυχές του νομικού πλαισίου τις οποίες εξετάσαμε.
Ωστόσο από πλευράς ικανοποίησης του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί ως απαίτηση,
σημειώνεται ότι το ΤΑΥ στο αρχικό του αίτημα αναφερόταν στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης του
συστήματος για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε διαχρονικά, χωρίς ωστόσο να θέτει
συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.
Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν επαρκώς
αποτελεσματική.
Οικονομικότητα
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο, πριν την απόφαση για προσφυγή σε διαδικασία με
διαπραγμάτευση δεν έγινε έρευνα αγοράς για άλλα συστήματα που ενδεχομένως να υπήρχαν τότε
αλλά ούτε και εξετάστηκαν εναλλακτικές επιλογές. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι δεν υπήρχαν
πρόσφατες μελέτες κόστους-οφέλους για την επέκταση του συστήματος. Η απόφαση για
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, φαίνεται να στηρίχθηκε στον σχεδιασμό που είχε
γίνει το 2009 από το ΤΥΠ με βάση μελέτη που είχε ολοκληρωθεί το 2004.
Λόγω του ύψους της σύμβασης και του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε καθώς
και των μειωμένων τιμών που υπήρχαν τότε στην αγορά, έχουμε την άποψη ότι το ΤΥΠ θα
μπορούσε να είχε προβεί σε έρευνα αγοράς ή/και σε μελέτη κόστους-οφέλους για την επέκταση
του συστήματος με στόχο την επίτευξη οικονομικότερης λύσης.
Όσον αφορά στην τιμή που επιτεύχθηκε κατά τη διαπραγμάτευση, σημειώνεται ότι η Υπηρεσία
μας κατά τη συνεδρία του ΣΠΥΟ ημερ. 21.5.2015 είχε εκφράσει επιφυλάξεις όσον αφορά στον
τρόπο υπολογισμού της ΑΕΚ, και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι το κόστος των ανθρωποημερών
για τις εργασίες Διευθυντή Έργου, Αναλυτή και Προγραμματιστή που είχαν περιληφθεί στην ΑΕΚ,
ήταν ψηλότερο από αντίστοιχες τιμές σε πρόσφατες συμβάσεις του δημοσίου.
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Όπως φαίνεται στο πίνακα πιο πάνω, παρά την σχετική μείωση που επιτεύχθηκε από την αρχική
προσφορά της εταιρείας για τους πιο πάνω ρόλους και παρά το γεγονός ότι το συνολικό ποσό που
επιτεύχθηκε ήταν χαμηλότερο από την ΑΕΚ κατά 9,1%, θεωρούμε ότι οι τιμές που τελικά
κατακυρώθηκαν παρέμειναν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που ίσχυαν σε άλλες πρόσφατες
συμβάσεις του ΤΥΠ. τα κανονικά, για την εποχή, επίπεδα.
Αποδοτικότητα
Όσον αφορά στην τελική τιμή που επιτεύχθηκε με τη διαπραγμάτευση αυτή ήταν χαμηλότερη της
αναμενόμενης από το Τμήμα χωρίς να υπάρξει συμβιβασμός στην ποιότητα του αποτελέσματος,
με βάση τους όρους που περιλήφθηκαν στη σύμβαση.
Ωστόσο, όσον αφορά στο χρόνο που δαπανήθηκε, από την ημερομηνία έγκρισης του ΣΠΥΟ για
προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, απαιτήθηκαν συνολικά 5 μήνες μέχρι την υπογραφή
της σύμβασης. Κατά την περίοδο αυτή διενεργήθηκαν 6 συνεδρίες της Επιτροπής Αξιολόγησης και
3 συνεδρίες του ΣΠΥΟ. Δεδομένης της αμεσότητας του αιτήματος το χρονικό διάστημα και των
πόρων που δαπανήθηκαν στη διαπραγμάτευση θεωρείται σχετικά μεγάλο.
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3. Σύστημα Διαβατηρίων - Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Σύνοψη
Η αναβάθμιση/τροποποίηση που εξετάστηκε είναι η διαδικασία διαγωνισμού που κατέληξε στη
σύμβαση ΤΑΠΜ 1/2012, που αφορά σε προμήθεια κενών ταυτοτήτων και αδειών διαμονής για
λήψη βιομετρικών στοιχείων, εκτυπωτές ταυτοτήτων και αδειών διαμονής, αναλώσιμα,
εγκατάσταση συστήματος λογισμικού, συντήρηση και υποστήριξη για περίοδο 5 χρονών. Η αξία
της Σύμβασης ανέρχεται σε €4.892.553 .
Η Αναθέτουσα Αρχή διενήργησε τον υπό εξέταση διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λαμβάνοντας σχετική έγκριση από το
Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΠΥΕ).
Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της ανάγκης και τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας αρχής
έναντι των νομικών της υποχρεώσεων για τον συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας,
σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο, οδηγούμαστε στο
συμπέρασμα ότι παρόλο που τελικά οι βασικοί στόχοι του Τμήματος για το έργο είχαν επιτευχθεί,
εντούτοις η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το συνολικό κόστος της τελικής προσφοράς ήταν ελάχιστα
μειωμένο σε σχέση με την ΑΕΚ.
Η Υπηρεσία μας ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπολογισμός της ΑΕΚ έγινε μόνο με τιμές που
δόθηκαν από την εταιρεία, το ότι δεν έχει γίνει μελέτη κόστους-οφέλους, το ότι δεν υπήρξε η
απαραίτητη τεχνογνωσία για αξιολόγηση της λογικότητας των τιμών για ορισμένα τμήματα της
προσφοράς καθώς και τις μεγάλες αποκλίσεις που παρατηρούνταν σε κάποιους όρους μεταξύ των
προσφορών, θεωρεί ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν μπορεί να κριθεί ως οικονομική.
Η απουσία ολοκληρωμένης μελέτης με σκοπό την αποτύπωση όλων των πραγματικών αναγκών της
ΑΑ πριν την έναρξη της διαδικασίας, είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει έγκαιρη
διαβούλευση με την αγορά, μελέτη εναλλακτικών επιλογών στην σωστή βάση και αντικειμενική
εκτίμηση κόστους.
Ενόψει των πιο πάνω, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας η διαδικασία δεν μπορεί να κριθεί ως
αποδοτική.
3.1

Γενικά

3.1.1

Περιγραφή Συστήματος (Στόχοι - Ρόλος - Κρισιμότητα)

Βάσει της κείμενης κυπριακής νομοθεσίας το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
(ΤΑΠΜ), είναι αρμόδιο για την έκδοση βιομετρικών διαβατηρίων, βιομετρικών δελτίων ταυτότητας
και αδειών διαμονής ενιαίου τύπου. Ο τύπος των διαβατηρίων και των αδειών διαμονής διέπεται
από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΚ) 2252/2004 και 1030/2002 αντίστοιχα, ενώ τα δελτία
ταυτότητας, σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, εκδίδονται κατ’ αντιστοιχία με τις διατάξεις
του ΕΚ 2252/2004. Οι εν λόγω Κανονισμοί καθορίζουν συγκεκριμένα πρότυπα και χαρακτηριστικά
ασφαλείας, σε σχέση με τα εν λόγω έγγραφα, και είναι δεσμευτικοί για την Δημοκρατία. Η
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υποχρέωση για τη δημιουργία ενός σημείου επαφής για την ανταλλαγή πιστοποιητικών για την
πρόσβαση σε βιομετρικά στοιχεία στα έγγραφα ταυτοποίησης διέπεται από την απόφαση C(2009)
7476 και την απόφαση C(2011) 5478 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ,που επίσης έχει δεσμευτικό
χαρακτήρα.
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του σε σχέση με τα πιο πάνω, στο ΤΑΠΜ
λειτουργούν δύο συστήματα:
1. Το Σύστημα
εκτύπωσης διαβατηρίων, ταυτοτήτων και αδειών διαμονής το οποίο
συμπεριλαμβάνει λογισμικό και σταθμούς λήψης βιομετρικών στοιχείων. Το λογισμικό του
συστήματος έχει άμεση αλληλεπίδραση με, το Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού ώστε να γίνεται
εφικτή η έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων σε κύπριους πολίτες, και με το Σύστημα Εγγραφής
Αλλοδαπών ώστε να γίνεται εφικτή η έκδοση αδειών διαμονής. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τον
εξοπλισμό λήψης βιομετρικών στοιχείων, μηχανές εκτύπωσης διαβατηρίων, μηχανές διάτρησης
διαβατηρίων, μηχανές πλαστικοποίησης διαβατηρίων, μηχανές εκτύπωσης δελτίων ταυτότητας
και αδειών διαμονής, μηχανές ελέγχου ποιότητας, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ.
2. Το Σύστημα για τη δημιουργία ενός σημείου επαφής για την ανταλλαγή πιστοποιητικών (SPOCsingle point of contact), για την πρόσβαση σε βιομετρικά στοιχεία και για έλεγχο της γνησιότητας
εγγράφων. Το λογισμικό του συστήματος έχει άμεση αλληλεπίδραση με το σύστημα εκτύπωσης
διαβατηρίων, ταυτοτήτων και αδειών διαμονής.
Κατόπιν σύναψης σχετικών συμβάσεων τα συστήματα αυτά έχουν δημιουργηθεί, εγκατασταθεί
και συντηρούνται από την Ανάδοχο εταιρεία Bundesdruckerei GmbH (BDr).
Οι συμβάσεις περιλαμβάνουν:
1. τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη λήψη των βιομετρικών στοιχείων ο οποίος περιλαμβάνει
ηλεκτρονικό υπολογιστή με εξειδικευμένο λογισμικό - Enrolment Client – με τις σχετικές άδειες
λειτουργίας (Cognitec Licenses), φωτογραφική μηχανή, συσκευή λήψης δακτυλικών
αποτυπωμάτων, συσκευή λήψης υπογραφής και συσκευή σάρωσης,
2. τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτύπωση και τον ποιοτικό έλεγχο των εγγράφων ο οποίος
αποτελείται από 5 διαφορετικά είδη μηχανημάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών διαχείρισης,
3. εγκατάσταση του λογισμικού PPM για την εκτύπωση διαβατηρίων, ταυτοτήτων και αδειών
διαμονής που σχεδιάστηκε και λειτουργεί ειδικά για τις ανάγκες της Δημοκρατίας,
4.

αναλώσιμα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά (tear and wear),

5.

τον σχεδιασμό των εγγράφων που εκδίδει το ΤΑΠΜ,

6.

την προμήθεια κενών εγγράφων,

7.

τη συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος (περιλαμβάνει τον εξοπλισμό και το λογισμικό),

8.

την εκπαίδευση προσωπικού,
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9. την εγκατάσταση και συντήρηση του λογισμικού για δημιουργία ενιαίου σημείου επαφής
(SPOC-single point of contact) για την ανταλλαγή πιστοποιητικών που αφορούν τον έλεγχο
γνησιότητας εγγράφων.
Το σύστημα συγκαταλέγεται στα κρίσιμα συστήματα τόσο του ΤΑΠΜ όσο και της Δημοκρατίας
αφού μέσω αυτού εκδίδονται τα διαβατήρια, ταυτότητες και άδειες διαμονής καθώς και
εκπληρώνονται συμβατικές υποχρεώσεις της Δημοκρατίας όπως έκδοση βιομετρικών διαβατηρίων
σε πρόσφυγες, αλλοδαπούς και ιθαγενείς και του νέου τύπου αδειών διαμονής.
Το λογισμικό του συστήματος έχει άμεση αλληλεπίδραση με το Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού ώστε
να γίνεται εφικτή η έκδοση διαβατηρίων και ταυτοτήτων σε κύπριους πολίτες και με το Σύστημα
εγγραφής αλλοδαπών ώστε να γίνεται εφικτή η έκδοση αδειών διαμονής.
Η ολοκληρωμένη λύση για έκδοση διαβατηρίων με βιομετρικά στοιχεία άρχισε να υλοποιείται τον
Νοέμβριο 2009 με την σύμβαση ΤΑΠΜ 1/08 και έκτοτε αναβαθμίζεται και συντηρείται μέχρι
σήμερα από τον ίδιο Ανάδοχο. Με βάση τα πιο πάνω το σύστημα διανύει τον 11ο χρόνο
λειτουργίας του και το συνολικό κόστος που έχει δαπανηθεί aανέρχεται σε €12.068.784,99.
3.1.2

Ιστορικό Συμβολαίων

Αρ.
Σύμβασης
ΤΑΠΜ
1.08

Ημερ.
Έναρξης
30.11.2009

Ημερ.
Λήξης
30.11.2015

Διάρκεια
(έτη)
6

Κόστος
(€)
4.895.027,06

ΤΑΠΜ
1/2012

27.9.2013

28.6.2019

5

4.892.553,34

Με
διαπραγμάτευση
μέσω ΣΠΥΕ

Αλλαγή 1
ΤΑΠΜ
1/2012

27.9.2016

28.6.2019

79.893

Μέσω Συντονιστή
σύμβασης και
Προϊστάμενου
Αναθέτουσας
Αρχής
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Διαδικασία
Ανοικτή

Περιγραφή
Ολοκληρωμένη
Λύση για έκδοση
διαβατηρίων με
βιομετρικά στοιχεία
Προμήθεια κενών
ταυτοτήτων και
αδειών διαμονής
για λήψη
βιομετρικών
στοιχείων,
εκτυπωτές
ταυτοτήτων και
αδειών διαμονής,
αναλώσιμα,
εγκατάσταση
συστήματος
λογισμικού
συντήρηση και
υποστήριξη
Λογισμικό
υβριδικής λύσης για
εκτύπωση
διαβατηρίων 2
τύπων
Και
Αγορά επιπλέον
εκτυπωτή
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Αρ.
Σύμβασης
Αλλαγή 2
ΤΑΠΜ
1/2012

Ημερ.
Έναρξης
23.5.2017

Ημερ.
Λήξης
28.6.2019

Διάρκεια
(έτη)

ΤΑΠΜ
1/2014/ΔΔ

03.04.2014

30.9.2019

5

Αλλαγή 3
ΤΑΠΜ
1/2012

Σύμβαση
ΤΑΠΜ
1.08
ΤΑΠΜ
1/2012
ΤΑΠΜ
1/2014/ΔΔ
Σύνολο

28.6.2019

Συνολικά
Έτη
6

Συνολικό Κόστος
€
4.895.027,06

5

6.878.782,93

5

294.975

11

€12.068.784,99

Κόστος
(€)
290.204,59

Διαδικασία
Μέσω KEEA

294.975

Με
διαπραγμάτευση
μέσω ΣΠΥΕ

1.526.132

Μέσω KEEA –

Περιγραφή
Προμήθεια
αναλώσιμων για
εκτύπωση
διαβατηρίων,
αγορά σταθμών για
λήψη βιομετρικών
στοιχείων και
εγκατάσταση σε
ΚΕΠ ΚΕΠΟ και
πρεσβείες.
Εγκατάσταση
Λογισμικού για
δημιουργία ενιαίου
σημείου επαφής
(SPOC – single point
of contact) για την
ανταλλαγή
πιστοποιητικών για
τον έλεγχο
γνησιότητας
τερματικού που
αφορά στα
βιομετρικά
διαβατήρια
Άμεση προμήθεια
επιπλέον 100.000
ταυτοτήτων για
Κύπριους πολίτες
και συνέχιση
συντήρησης του
συστήματος
διαβατηρίων από
01.12.2018 μέχρι
28.6.2019

Σημειώσεις

Η σύμβαση ΤΑΠΜ 1/2014/ΔΔ ήταν σε παράλληλη ισχύ με την
σύμβαση ΤΑΠΜ 1/2012
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3.2

Έλεγχος συμβάσεων

3.2.1.

Επιλογή συμβάσεων

Η αναβάθμιση/τροποποίηση που εξετάζεται είναι η σύμβαση ΤΑΠΜ 1/2012, που αφορά σε
Προμήθεια κενών ταυτοτήτων και αδειών διαμονής για λήψη βιομετρικών στοιχείων, εκτυπωτές
ταυτοτήτων και αδειών διαμονής, αναλώσιμα, εγκατάσταση συστήματος λογισμικού συντήρηση
και υποστήριξη για περίοδο 5 χρονών, Η αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε €4.892.553,34
Η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) διενήργησε τον υπό εξέταση διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λαμβάνοντας σχετική έγκριση από το
Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΠΥΕ).
3.2.2

Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Για τον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από:






Φάκελοι Έργου (13.25.002.03.01Ε, 13.25.002.03.01/5Ε, 13.25.002.03.01/3Ε, 13.25.002.03.01/
4Ε, 13.25.002.03.01/22Ε, 13.25.002.03.01/ 24 Ε, 13.25.007/2)
Πρακτικά Συνεδριάσεων ΣΠΥΕ
Εσωτερικά Σημειώματα
Αλληλογραφία μεταξύ ΤΥΠ και ΥΠΕΣ
Προσωπικές Συνεντεύξεις με Λειτουργούς

3.2.3

Περιγραφή αιτήματος

Σύμφωνα με την έκθεση του Συντονιστή προς το ΣΠΥΕ το εν λόγω αίτημα για την έκδοση αδειών
διαμονής ενιαίου τύπου με βιομετρικά στοιχεία για τους υπηκόους τρίτων χωρών και ταυτοτήτων
με βιομετρικά για τους πολίτες της Δημοκρατίας προέκυπτε από τα πιο κάτω:
α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) θέσπισε τους κανονισμούς με αριθμό 1030/2002 ημερ. 13.7.2002
και 380/2008 ημερ. 18.4.2008 οι οποίοι διέπουν τις τεχνικές προδιαγραφές των αδειών διαμονής
ενιαίου τύπου για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Με επιστολή που λήφθηκε στις 23.12.2010 το Υπουργείο
Εξωτερικών ενημέρωνε το ΤΑΠΜ ότι ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού είναι η 20 η Μαΐου
2011.
β. Οι πολιτικές ταυτότητες όπως εκδίδονταν προηγουμένως από το Τμήμα χρησιμοποιούνταν ως
ταξιδιωτικά έγγραφα όμως δεν πληρούσαν τις βασικές προδιαγραφές ασφάλειας και για τον λόγο
αυτό αποφάσισε όπως τις αντικαταστήσει με τα ίδια βιομετρικά στοιχεία αλλά σε ανάλογα
πρότυπα ασφαλείας όπως ίσχυε στα βιομετρικά διαβατήρια.
γ. Η διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και αδειών διαμονής ενιαίου τύπου, θα
αφορούσε μόνο τον σχεδιασμό τους και ως εκ τούτου η έκδοση και των 2 τύπων καρτών μέσα στα
πλαίσια του ίδιου έργου θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και δαπάνης.
δ. Παράλληλα με την αναβάθμιση του συστήματος θα πρέπει να προμηθεύονται και κενές κάρτες
έτσι ώστε να μπορούσε το σύστημα να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.
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Αρχικό Αίτημα
Με βάση τις πιο πάνω ανάγκες, το αρχικό αίτημα προς το ΣΠΥΕ αφορούσε δύο (2) εγκρίσεις:
(i) Αναβάθμιση/προσαρμογή συστήματος
Το σύστημα έκδοσης αδειών διαμονής ενιαίου τύπου με βιομετρικά στοιχεία για τους υπηκόους
τρίτων χωρών και ταυτοτήτων με βιομετρικά για τους πολίτες της Δημοκρατίας, θα ετοιμασθεί ως
αναβάθμιση/επέκταση του υφιστάμενου συστήματος έκδοσης βιομετρικών διαβατηρίων για τους
εξής λόγους:


Σύντομη ολοκλήρωση



Χρήση υφιστάμενου εξοπλισμού και λογισμικού με ελάχιστη αναβάθμιση



Δεν θα απαιτηθεί η εξεύρεση άλλου χώρου για την έκδοση αδειών διαμονής ενιαίου
τύπου αφού θα χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος χώρος έκδοσης διαβατηρίων



Θα αξιοποιηθεί το υφιστάμενο προσωπικό

Η αναβάθμιση ενδείκνυται να γίνει από την Ανάδοχο εταιρεία BDr με βάση το άρθρο 33(α)(ii) του
Νόμου N12(I)/2006 για τους πιο κάτω λόγους:


Έχει αναπτύξει το σύστημα έκδοσης διαβατηρίων και έχει τη συνολική ευθύνη για τη
συντήρηση, ενώ είναι η μόνη που διαθέτει προσωπικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία
για το σύστημα.



Οι μετατροπές πρέπει να διενεργηθούν από προσωπικό που γνωρίζει το υφιστάμενο
σύστημα για επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων στο αναμενόμενο χρονικό
διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα
συμβατότητας, τεχνικά κτλ αφού την ευθύνη θα φέρουν διαφορετικές εταιρείες.

(ii) Προμήθεια Κενών Καρτών
Η προμήθεια αναβάθμιση ενδείκνυται να γίνει από την εταιρεία BDr με βάση το άρθρο 33(α)(iii)
του Νόμου N12(I)/2006 για τους λόγους:
Η προμήθεια θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την παράδοση του συστήματος έκδοσης ώστε να
μπορεί να ελεγχθεί το σύστημα και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Σε περίπτωση που προκηρυχτεί
ανοικτή προσφορά για την εξασφάλιση τους ο στόχος δεν είναι δυνατός λόγω χρονοβόρων
διαδικασιών.
Τελικό Αίτημα:
Ενώ αρχικά το αίτημα αφορούσε τα πιο πάνω, στην πορεία, μετά από σχετική απόφαση της ΕΕ για
αναβάθμιση των ηλεκτρονικών διαβατηρίων, ταξιδιωτικών εγγράφων και αδειών παραμονής
τρίτων χωρών προέκυψε ανάγκη για αγορά υπηρεσιών για αναβάθμιση της ασφάλειας των καρτών
με το πρωτόκολλο SAC, . Επίσης προστέθηκε στο αίτημα η επέκταση των υπηρεσιών συντήρησης
των ηλεκτρονικών διαβατηρίων μέχρι τη λήξη υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρονικών αδειών
παραμονής και ταυτοτήτων.
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3.2.4

Επιλογή διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Στις 3.5.2011, ο Συντονιστής του έργου είχε υποβάλει αίτημα προς το ΣΠΥΕ για έγκριση ζήτησης
προσφοράς για την έκδοση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου με βιομετρικά στοιχεία για τους
υπηκόους τρίτων χωρών και ταυτοτήτων με βιομετρικά στοιχεία για τους πολίτες της Δημοκρατίας
με τη χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση σύμφωνα με τα άρθρα 33(α)(ii) και 33(α)(iii) του
Νόμου Ν12.(Ι)/2006.
Το αίτημα αφορούσε :
1.

στην αναβάθμιση/προσαρμογή του συστήματος Έκδοσης Βιομετρικών Διαβατηρίων και

2. στην προμήθεια α) 70.000 κενών καρτών για 5 χρόνια (14.000 ανά έτος) για εκτύπωση των
αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και β) 400.000 κενών καρτών για 5 χρόνια (80.000 ανά έτος) για
εκτύπωση ταυτοτήτων.
Το ΣΠΥΕ ενέκρινε τα σημεία 1 και 2α), ενώ το σημείο 2β) έκρινε ότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς και
ως εκ τούτου απορρίφθηκε.
Ακολούθως, το Τμήμα επανήλθε στο ΣΠΥΕ με νέο αίτημα, με το οποίο ζητούσε την έγκριση της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης για προμήθεια 80.000 κενών καρτών για τις ταυτότητες για ένα
χρόνο ούτως ώστε να εφαρμοστεί πιλοτικά το πρόγραμμα και μετά να προωθηθεί η προκήρυξη
ανοικτού διαγωνισμού. Επιπλέον ανέφερε ότι στο αρχικό του αίτημα εκ παραδρομής δηλώθηκε
λανθασμένος αριθμός καρτών αδειών διαμονής ανά έτος και ως εκ τούτου υπολογίστηκε
λανθασμένα το σύνολο. Το Τμήμα ζήτηση αντικατάσταση της σχετικής της πρόνοιας με το νέο
υπολογιζόμενο αριθμό σε 50.000 ανά έτος, με σύνολο 250.000.
Το ΣΠΥΕ ενέκρινε την αγορά 80.000 κενών καρτών για ταυτότητες και την αγορά 50.000 κενών
καρτών για άδεια διαμονής.
Σε νέο αίτημα του το Τμήμα ζήτησε από τον πρόεδρο του ΣΠΥΕ την επανεξέταση της απόφασης
του, και εγκρίνει την ποσότητα των κενών καρτών τόσο για τις ταυτότητες όσο και για άδειες
διαμονής, με τον ίδιο αριθμό ανά έτος αλλά για πέντε χρόνια και όχι ένα. Δηλαδή την προμήθεια
250.000 κενών καρτών για άδειες διαμονής (50.000 ανά έτος) και 400.000 κενών καρτών για
ταυτότητες (80.000 ανά έτος).
Το αίτημα για επανεξέταση προέκυψε μετά από την συνάντηση μεταξύ του Τμήματος και
εκπροσώπων της Αστυνομίας για τον καθορισμό των στοιχείων ασφαλείας στις κάρτες. Οι
εκπρόσωποι της Αστυνομίας υπέδειξαν ότι θα ήταν, για τεχνικούς λόγους, πρακτικά αδύνατο να
επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα της άδειας ταυτότητας και της άδειας διαμονής σε περίπτωση που
η προσφορά μετά από ένα χρόνο κατακυρωθεί σε διαφορετικό Ανάδοχο. Επίσης, στους λόγους
επανεξέτασης το Τμήμα ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η συμφωνία για 5 χρόνια θα έχει ως
αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση αφού το Τμήμα γνώριζε από τότε ότι η τιμή για μικρό αριθμό
παραγγελίας ανά κάρτα θα είναι πολύ ψηλό σε σχέση με παραγγελία για μεγαλύτερο αριθμό. Το
Τμήμα παρουσίασε ενδεικτική οικονομική πρόταση από τον Ανάδοχο. Το ΣΠΥΕ ενέκρινε τα πιο
πάνω αιτήματα.
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3.2.5

Έλεγχος συμμόρφωσης

α. Συμμόρφωση με διαδικασία αλλαγών
Η διαδικασία που ακολουθείται από το ΤΥΠ, δεν εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη περίπτωση αφού
το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αποκεντρωμένο. Το Τμήμα ακολούθησε τις δικές του διαδικασίες
για την συλλογή των αναγκών και την υποβολή αιτήματος στο Αρμόδιο Όργανο με τις
απαιτούμενες εγκρίσεις.
β.

Έγκριση από αρμόδιο όργανο

Για την εξασφάλιση των Υπηρεσιών του διαγωνισμού ζητήθηκαν και
απαιτούμενες εγκρίσεις.
3.2.6

εξασφαλίστηκαν οι

Αξιολόγηση αιτήματος

α. Αξιολόγηση τεχνικών λόγων
Για το αίτημα που αφορά στην Αναβάθμιση του Συστήματος:
Το αίτημα που γίνεται από το Τμήμα για να αιτιολογηθεί η επιλογή της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης αναφέρει ότι ο υφιστάμενος Ανάδοχος έχει αναπτύξει το σύστημα έκδοσης
διαβατηρίων και έχει τη συνολική ευθύνη για τη συντήρηση, ενώ είναι ο μόνος που διαθέτει
προσωπικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία για το σύστημα.
Περαιτέρω, αναφέρει ότι οι μετατροπές πρέπει να διενεργηθούν από προσωπικό που γνωρίζει το
υφιστάμενο σύστημα για επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων στο αναμενόμενο χρονικό
διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα
συμβατότητας, τεχνικά κτλ αφού την ευθύνη θα φέρουν διαφορετικές εταιρείες.
Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας οι τεχνικοί λόγοι που επικαλείται στην πρόταση του το Τμήμα
είναι δικαιολογημένοι.
Για το αίτημα που αφορά στην Προμήθεια Καρτών:
Η προμήθεια/αναβάθμιση ενδείκνυται να γίνει από την εταιρεία BDr με βάση το άρθρο 33(α)(iii)
του Νόμου N12(I)/2006 για τους λόγους:
Η προμήθεια θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την παράδοση του συστήματος έκδοσης ώστε να
μπορεί να ελεγχθεί το σύστημα και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Σε περίπτωση που προκηρυχτεί
ανοικτή προσφορά για την εξασφάλιση τους ο στόχος δεν είναι δυνατός λόγω χρονοβόρων
διαδικασιών.
Η Υπηρεσία μας κατά τη συνεδρία του ΣΠΥΕ ημερ. 3.5.2011, εξέφρασε την άποψη ότι το αίτημα για
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την BDr για αγορά 400.000 κενών καρτών (80.000
ανά έτος για 5 έτη), για εκτύπωση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, δεν τεκμηριώνεται, εφόσον μπορούν
να τις προμηθεύσουν και άλλοι οικονομικοί φορείς και συμφώνησε με την απόφαση του ΣΠΥΕ.
Σημειώνεται επίσης ότι το άρθρο 33(α)(iii) του Νόμου N12(I)/2006, αναφέρει ότι οι Αναθέτουσες
Αρχές δύναται να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε διαδικασία με
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διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης «στο μέτρο που είναι
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις
αναθέτουσες αρχές … για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ενώ αρχικά το ΣΠΥΕ έκρινε ότι δεν τεκμηριώνεται το αίτημα
διαπραγμάτευσης, το Τμήμα επανήλθε στο Συμβούλιο ζητώντας επανεξέταση του αιτήματος του,
προβάλλοντας εκ νέου τεχνικούς λόγους οι οποίοι – σύμφωνα με το Τμήμα - προέκυψαν μετά από
την συνάντηση μεταξύ του Τμήματος και εκπροσώπων της Αστυνομίας για τον καθορισμό των
στοιχείων ασφαλείας στις κάρτες. Οι εκπρόσωποι της Αστυνομίας υπέδειξαν ότι για τεχνικούς
λόγους, θα ήταν πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα της άδειας ταυτότητας και
της άδειας διαμονής σε περίπτωση που η προσφορά μετά από ένα χρόνο κατακυρωθεί σε
διαφορετικό Ανάδοχο.
Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι ενώ αρχικά το Τμήμα δεν επικαλέστηκε
τεχνικούς λόγους για την προμήθεια καρτών αλλά λόγους κατεπείγοντος, όταν το αίτημα του
κρίθηκε ως μη τεκμηριωμένο από το Αρμόδιο Όργανο, τότε επανήλθε επικαλούμενο τεχνικούς
λόγους. Το πιο πάνω γεγονός, μαζί με το γεγονός ότι εξαρχής δεν είχε γίνει δέουσα έρευνα για να
διαπιστωθεί κατά πόσο η προμήθεια καρτών από άλλο προμηθευτή ήταν πρακτικά αδύνατο να
επιτευχθεί και το γεγονός ότι όλη η διαδικασία πήρε 27 μήνες να ολοκληρωθεί, δημιουργεί
αμφιβολίες στο κατά πόσο ευσταθούν τόσο οι λόγοι κατεπείγοντος όσο και οι τεχνικοί λόγοι τους
οποίους επικαλέστηκε τελικά το Τμήμα.
β.

Αξιολόγηση κατεπείγοντος

Το αρχικό αίτημα προς το ΣΠΥΕ για έγκριση ζήτησης προσφοράς με τη χρήση διαδικασίας
διαπραγμάτευσης υποβλήθηκε από τον Υπεύθυνο Συντονιστή του Έργου στις3.5.2011. Ανάμεσα
στους βασικούς λόγους που επικαλείτο στην πρόταση και οι οποίοι καθιστούσαν αναγκαία την
αναβάθμιση του συστήματος, ήταν η εναρμόνιση με τους κανονισμούς της ΕΕ με ημερομηνία
εφαρμογής την 20.5.2011.
Αναφορικά με το αίτημα για αγορά κενών καρτών από τον ίδιο Ανάδοχο με την διαδικασία
διαπραγμάτευσης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ότι η προμήθεια θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με
την παράδοση του συστήματος έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το σύστημα και να τεθεί άμεσα σε
εφαρμογή και ότι εάν προκηρυχτεί ανοικτός διαγωνισμός δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος
λόγω χρονοβόρων διαδικασιών.
Το αίτημα του Τμήματος για αναβάθμιση του συστήματος για εναρμόνιση με τους κανονισμούς
της ΕΕ, κρίθηκε άμεσο αφού η ημερομηνία εφαρμογής ήταν η 20.5.2011. Σημειώνεται ότι το Τμήμα
είχε ενημερωθεί για τους Κανονισμούς της ΕΕ μέσω επιστολής του Υπουργείου Εξωτερικών στις
23.12.2010. Σημειώνεται επίσης ότι δεν βρήκαμε στοιχεία τα οποία να καταδεικνύουν την χρονική
περίοδο που είχε ενημερωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών για τους Κανονισμούς από την ΕΕ.
γ.

Εξέταση εναλλακτικών επιλογών
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Το Τμήμα σε έκθεση του ημερ. 4.4.2011 προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών
και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσφορών, προέβηκε στον προσδιορισμό και τη σύγκριση
εναλλακτικών επιλογών για ικανοποίηση της ανάγκης αναβάθμισης των Άδειων Διαμονής ούτως
ώστε να συμβαδίζουν με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ανάγκης για
προμήθεια κενών καρτών.
Σύμφωνα με την έκθεση το Τμήμα είχε προβεί στην απαραίτητη διερεύνηση καταλήγοντας ότι η
υλοποίηση της αναβάθμισης των καρτών είναι δυνατό να επιτευχθεί είτε (α) με την χρησιμοποίηση
της υφιστάμενης υποδομής που ήδη λειτουργεί για την έκδοση των βιομετρικών διαβατηρίων και
η οποία είναι έτοιμη σε πολύ μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιηθεί είτε (β) με την προκήρυξη νέας
προσφοράς που θα αφορά την αγορά και εγκατάσταση νέου συστήματος για την παραγωγή των
αδειών διαμονής ενιαίου τύπου αλλά και των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων για τον πολίτη όπου
υπήρχε πρόθεση από πλευράς του Τμήματος να προχωρήσει μετά. Αναφορικά με την εξασφάλιση
κενών καρτών το Τμήμα αναφέρει ότι εξέτασε και την επιλογή κατά πόσο θα ήταν δυνατό να
εξασφαλιστούν μέσω προκήρυξης νέας προσφοράς.
Το Τμήμα, αφού αξιολόγησε τις εναλλακτικές επιλογές που είχε ενώπιων του, κατέληξε στην
απόφαση να προχωρήσει με έγκριση ζήτησης προσφοράς με τη χρήση διαδικασίας
διαπραγμάτευσης από το Αρμόδιο Όργανο.
Ενόψει των πιο πάνω η Υπηρεσία μας παρατηρεί ότι ενώ η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει
συγκριτικά στοιχεία για τα πιο πάνω, εντούτοις δεν εισέρχεται σε οποιαδήποτε οικονομική
ανάλυση ή/και σε ανάλυση κόστους-οφέλους τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Ειδικότερα για το θέμα της προμήθειας κενών καρτών, παρατηρούμε ότι το Τμήμα δεν φαίνεται να
προέβη σε οποιαδήποτε έρευνα αγοράς προς επιβεβαίωση των όσων υποστήριξε στην εισήγηση
του.
δ. Αξιολόγηση κρισιμότητας της ανάγκης
Η ανάγκη αναβάθμισης των Αδειών Διαμονής καθώς και η προμήθεια κενών καρτών για σκοπούς
συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς της ΕΕ ήταν επιβεβλημένη αφού οι εν λόγω Κανονισμοί
(1030/2002, 380/2008) ήταν ήδη σε ισχύ, και ήταν καθολικής και υποχρεωτικής εφαρμογής για
κάθε μέλος της ΕΕ. Σημειώνεται ωστόσο ότι, στην αιτιολόγηση της διαδικασίας η οποία προτάθηκε
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι το έργο ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα (μερικούς μήνες) γεγονός που θα βοηθούσε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε κυρώσεις
από την ΕΕ.
Με βάση τα πιο πάνω, η ανάγκη όπως περιγράφηκε κρίνεται κρίσιμη και απαραίτητη.
Η ανάγκη για αναβάθμιση των πολιτικών ταυτοτήτων, με πρότυπα ασφαλείας ανάλογα με αυτά
των βιομετρικών διαβατηρίων για να πληρούν τις βασικές προδιαγραφές ασφάλειας, προήλθε από
το ίδιο το Τμήμα αφού, σύμφωνα με την πρόταση, κατά καιρούς είχαν εντοπιστεί πλαστές
ταυτότητες από την Αστυνομία. Οπότε η εν λόγω ανάγκη κρίθηκε απαραίτητη.
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ε.

Αξιολόγηση του τρόπου υπολογισμού της ΑΕΚ

Ο υπολογισμός της ΑΕΚ είχε υπολογιστεί με βάση πρόχειρη προσφορά από την Ανάδοχο εταιρεία
BDr.
Αναφορικά με τον υπολογισμό του κόστους συντήρησης, αυτό υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη
τις τιμές συντήρησης του προηγούμενου συμβολαίου με ένα ποσοστό αύξησης περίπου 5%.
Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τον όρο 26.3 του συμβολαίου ΤΑΠΜ/01.08 η Κυπριακή
Δημοκρατία μπορεί να επεκτείνει τις υπηρεσίες συντήρησης των διαβατηρίων με τους ίδιους
όρους και με χρέωση αυξημένη μέχρι 5%.
Αναφορικά με το κόστος υλοποίησης της εφαρμογής του πρωτοκόλλου SAC, η Ανάδοχος εταιρεία
BDr ανέφερε ότι σε περίπτωση που αυτό θα υλοποιούταν με ξεχωριστές διαδικασίες αυτό θα
κόστιζε €520.000 (€260.000 για τα διαβατήρια και €260.000 για τα υπόλοιπα) ενώ η ταυτόχρονη
υλοποίηση με την ίδια διαδικασία θα στοίχιζε €360.000.
Με βάση τα πιο πάνω παρατηρούμε ότι η αντικειμενική εκτίμηση κόστους βασίστηκε ως επί το
πλείστο στις τιμές της Σύμβασης ΤΑΠΜ/01.08 και στις τιμές που έχει δώσει η εταιρεία για τις
υπηρεσίες αναβάθμισης και επέκτασης . Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμές της
Σύμβασης ΤΑΠΜ/01.08 ήταν προϊόν ανοικτού διαγωνισμού και επομένως ανταγωνιστικές έχει την
άποψη ότι είναι λογικές. Όσον αφορά τον υπολογισμό για τις υπηρεσίες αναβάθμισης και
επέκτασης, έχουμε την άποψη ότι αυτό δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως αντικειμενικό αφού
βασίστηκε αποκλειστικά στους υπολογισμούς της εταιρείας.
Αναφορικά με τον υπολογισμό για την προμήθεια νέων καρτών παρατηρούμε μεγάλη απόκλιση
της ΑΕΚ με τις τιμές της Σύμβασης ΤΑΠΜ/01.08 με την μεγαλύτερη απόκλιση να παρουσιάζεται
στις ηλεκτρονικές ταυτότητες παρά στις άδειες διαμονής.
3.2.7

Αποτελέσματα διαδικασίας διαπραγμάτευσης

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης περιλάμβανε 3 φάσεις:
Φάση Α: Αφού υποβλήθηκε η πρώτη προσφορά από τον Οικονομικό Φορέα η Επιτροπή
Αξιολόγησης (ΕΑ) ετοίμασε την Έκθεση Ποιοτικής Επιλογής και Τεχνικής Αξιολόγησης. Στην εν λόγω
έκθεση, η ΕΑ εισηγήθηκε αφενός συγκεκριμένες αλλαγές/προσθήκες/διευκρινήσεις στους Όρους
των Εγγράφων του Διαγωνισμού και, αφετέρου την διαπραγμάτευση της οικονομικής προσφοράς
του Οικονομικού Φορέα (ΟΦ). Η ΕΑ προχώρησε στην πρώτη διαπραγμάτευση με τον ΟΦ ο οποίος
υπέβαλε νέα οικονομική προσφορά η οποία ήταν κατά 15,4% χαμηλότερη από την αρχική.
Φάση Β: Η ΕΑ αφού αξιολόγησε τα αποτελέσματα της 1ης διαπραγμάτευσης αποφάσισε όπως
επαναδιαπραγματευθεί την προσφορά για περαιτέρω μείωση του κόστους εκπαίδευσης,
λειτουργικής υποστήριξης και συντήρησης. Αποφάσισε επίσης, όπως ζητήσει και διαπραγματευτεί
προσφορά από τον ΟΦ για ικανοποίηση των νέων Όρων Εντολής που έλαβε από την Διευθύντρια.
Μετά την 2η διαπραγμάτευση ο ΟΦ υπέβαλε την Τελική του προσφορά στην οποία πρόσφερε
περαιτέρω μείωση με τελική ποσοστιαία μείωση ύψους 16% της αρχικής προσφοράς. Στην τελική
του προσφορά είχε επίσης είχε περιλάβει το κόστος για τις νέες απαιτήσεις.
144

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΥΠ/01/2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.3

Φάση Γ: Η ΕΑ θεώρησε ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της 2 ης διαπραγμάτευσης και ζήτησε από
το ΣΠΥΕ όπως εγκρίνει την εισήγηση για κατακύρωση της προσφοράς. Το ΣΠΥΕ ζήτησε περαιτέρω
μείωση ύψους 5% της τιμής μονάδας των καρτών, η οποία έγινε αποδεκτή από τον ΟΦ.
α. Αλλαγές στο αντικείμενο σύμβασης
Στην Φάση Α σημειώθηκαν αλλαγές/τροποποιήσεις/προσθήκες στους τεχνικούς όρους της
σύμβασης κυρίως λόγω μη επαρκώς αρχικής διερεύνησης με τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη.
Στη φάση Β και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η υπό εξέταση διαδικασία έγκρισης διαπραγμάτευσης
είχαν προστεθεί δύο νέοι όροι εντολής μετά από οδηγίες της Διευθύντριας του Τμήματος οι οποίοι
αφορούσαν
α. αγορά υπηρεσιών για την αναβάθμιση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών αδειών παραμονής
ταυτοτήτων και διαβατηρίων με το πρωτόκολλο SAC (Supplemental Access Control)
β. την επέκταση των υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρονικών διαβατηρίων μέχρι την λήξη των
υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρονικών αδειών παραμονής και ταυτοτήτων.
Πέραν των πιο πάνω, επιτεύχθηκαν συγκεκριμένες αλλαγές/προσθήκες/διευκρινήσεις στους
Τεχνικούς Όρους των Εγγράφων του Διαγωνισμού μετά από εισηγήσεις της ΕΑ και
διαπραγμάτευσης αυτών με τον Ανάδοχο.
β. Χρόνος που δαπανήθηκε
Το χρονικό της σύμβασης εξελίχτηκε ως εξής:
03.5.2011

19.5.2011

22.6.2011

27.6.2011
10.8.2011

31.8.2011

Αίτημα προς το Συμβούλιο Προσφορών για 2 αιτήματα για έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης
για:
Αναβάθμιση/προσαρμογή συστήματος και αγορά 70.000 κενών καρτών για εκτύπωση των
ηλεκτρονικών αδειών διαμονής ενιαίου τύπου
Αγορά κενών καρτών για εκτύπωση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων
Δόθηκε από το ΣΠΥΕ έγκριση για το αίτημα 1
Απόρριψη του αιτήματος 2 για τον λόγο ότι δεν τεκμηριώνεται το αίτημα εφόσον μπορούν να
προμηθεύσουν τις κενές κάρτες και άλλοι Οικονομικοί Φορείς
Νέο αίτημα στο ΣΠΥΕ το οποίο αφορούσε:
Αλλαγή και αντικατάσταση της πρόνοιας 2.1 που αφορούσε την προμήθεια 70.000 καρτών σε
προμήθεια 250.000 καρτών για άδειες διαμονής. (δηλώθηκε λάθος αριθμός)
Αγορά κενών καρτών για ηλεκτρονικές ταυτότητες για 1 χρόνο (80.000 κάρτες) .
Ενημέρωση προέδρου ΣΠ για αποφάσεις
Αποστολή επιστολής από τον Συντονιστή Έργου στον πρόεδρο ΣΠΥΕ, με την οποία ζητεί
επανεξέταση της απόφασης του ΣΠΥΕ για έγκριση αγοράς κενών καρτών όχι για 1 χρόνο αλλά για
5, παραθέτοντας τους λόγους επανεξέτασης
Συνεδρία ΣΠΥΕ. Κατά την συνεδρία μελέτησε την επιστολή και ζήτησε από την Αναθέτουσα Αρχή
να υποβάλει όλα τα οικονομικά στοιχεία σχετικά με την αγορά κενών καρτών
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8.9.2011

20.7.2012

3.8.2012

Ιούλιος
2013

6.9.2013

Συνέχεια συνεδρίας ΣΠΥΕ 31.8.2011. (Δόθηκαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν στην προηγούμενη
συνεδρία)
Το ΣΠΥΕ αποφάσισε την έγκριση με διαδικασία διαπραγμάτευσης για
Αγορά 250.000 κενών καρτών για εκτύπωση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου (νοείται ότι το
ποσό ανά κάρτα να μην υπερβαίνει το ποσό των €6.83)
Αγορά 400.000 κενών καρτών για εκτύπωση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (νοείται ότι το ποσό ανά
κάρτα να μην υπερβαίνει το ποσό των €8.97)
Επιστολή Διευθύντριας του ΤΑΠΜ, με την οποία υιοθετεί την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης
η οποία ζητά την έγκριση του ΣΠ για να διαπραγματευτεί τους όρους προσφοράς καθώς και την
τιμή
Συνεδρία ΣΠΥΕ. Η επιστολή της Διευθύντριας η οποία περιλάμβανε και την Έκθεση Ποιοτικής
Επιλογής και Τεχνικής Αξιολόγησης τέθηκε ενώπιον του ΣΠΥΕ.
Το ΣΠΥΕ στην απόφαση του ανέφερε ότι το θέμα έγκρισης για τροποποίηση/προσθήκη και
αφαίρεση όρων των εγγράφων του διαγωνισμού δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΣΠΥΕ.
Επίσης ζήτησε υποβολή αναλυτικού πίνακα δαπάνης της ΑΑ σε σχέση με την υποβληθείσα
προσφορά.
Συνεδρία ΣΠΥΕ. Τέθηκε ενώπιον του ΣΠ η έκθεση Αξιολόγησης. Η έκθεση περιλάμβανε την Αρχική
Προσφορά, την Τελική Προσφορά καθώς και την προσφορά νέων απαιτήσεων. Έγινε εισήγηση στο
ΣΠΥΕ για κατακύρωση.
Το ΣΠΥΕ ζήτησε μείωση 5% της μονάδας των καρτών
Συνεδρία ΣΠΥΕ. Τέθηκε ενώπιον του ΣΠ η συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης στην οποία η
μείωση του 5% στην τιμή μονάδας των καρτών που ζήτησε το ΣΠ έγινε αποδεκτή.
Το Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση.

Από το χρονοδιάγραμμα διαφαίνεται ότι η διαδικασία διήρκησε περίπου 27 μήνες. Περισσότερο
από το 80% του χρόνου αναλώθηκε στην διαδικασία τροποποίησης/προσθήκης/αφαίρεσης όρων
των εγγράφων του διαγωνισμού και ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
γ.

Τιμή που επιτεύχθηκε

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης:
Α/Α

Περιγραφή

1
1.1

Κόστος προτεινόμενης Λύσης
Σύστημα

1.2
1.3
1.4
1.5

Εκπαίδευση
Λειτουργική Υποστήριξη
Αναλώσιμα
Συμπληρωματικές
προαιρετικές
εργασίες
SAC
Σύνολο

1.6

2

Κόστος Καρτών

3
3.1

Κόστος συντήρησης (eRP/eID only)
1ο έτος συντήρησης

Αποτέλεσμα 1ης
Φάσης
€

Αποτέλεσμα 2ης
Φάσης
€

Αποτέλεσμα 3ης
Φάσης
€

450.576,37

450.576,37

450.576,37

20.121,48
36.000
10.896,12
104,504.27

13.000
26.000
10.896,12
0

13.000
26.000
10.896,12
0

Δ/Σ
622.098,24

360.000
860.472,49

360.000
860.472,49

4.417.000,00

3.835.000,00

3.640.000,00

0

0

0
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Α/Α

Περιγραφή

3.2
3.3
3.4
3.5

2ο έτος συντήρησης
3ο έτος συντήρησης
4ο έτος συντήρησης
5ο έτος συντήρησης
Σύνολο

4

Λογισμικό και υλισμικό για
συμβόλαιο e-passports contract
1ο έτος συντήρησης (2016)
2ο έτος συντήρησης (2017)
3ο έτος συντήρησης (2018)
Σύνολο

4.1
4.2
4.3

Συνολικό Κόστος

Αποτέλεσμα 1ης
Φάσης
€
54.218,15
54.218,15
54.218,15
158.620,55
321.275

Αποτέλεσμα 2ης
Φάσης
€
43.698,80
43.698,80
43.698,80
43.698,80
174.795,20

Αποτέλεσμα 3ης
Φάσης
€
43.698,80
43.698,80
43.698,80
43.698,80
174.795,20

Δ/Σ
Δ/Σ
Δ/Σ
Δ/Σ

102.428,55
102.428,55
102.428,55
307.285,65

102.428,55
102.428,55
102.428,55
307.285,65

5.177.553,34

4.982.553,34

5.360.373,24

Δ/Σ = Δεν συμπεριλαμβάνεται
Από τα πιο πάνω διαφαίνονται τα ακόλουθα:
1.

Μείωση στο κόστος της εκπαίδευσης χρηστών κατά €7.121,48 υπό τον όρο ότι μόνο ήδη
έμπειροι χρήστες θα τύχουν περαιτέρω εκπαίδευσης

2.

Παρόλο που φαίνεται ότι κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης επιτεύχθηκε μείωση του
κόστους λειτουργικής υποστήριξης ύψους €10.000, εντούτοις η εν λόγω μείωση δεν
εφαρμόστηκε τελικά αφού στους Οικονομικούς πίνακες της υπογραμμένης σύμβασης είναι
δηλωμένη η αρχική τιμή της προσφοράς.

3.

Μείωση στο κόστος συντήρησης συνολικά για 5 χρόνια σε σχέση με την ΑΕΚ κατά €146.479,80
δηλαδή περίπου 45%.

4.

Το Τμήμα δεν προχώρησε σε εκτίμηση κόστους του κόστους συντήρησης του λειτουργικού και
του εξοπλισμού, εντούτοις ζήτησε από τον Ανάδοχο την προσφορά του. Η προσφορά του
Αναδόχου έγινε αποδεκτή από το Τμήμα λόγω του ότι ήταν στη βάση των όρων που ίσχυαν
στο προηγούμενο συμβόλαιο. Με βάση την εκτίμηση του Αναδόχου η ΕΑ προχώρησε στη
διαπραγμάτευση του ποσού.

5.

Μείωση στο ποσό των καρτών (Σημείο 2 του Πίνακα) ύψους €777.000, δηλαδή 21% από την
ΑΕΚ.

Μετά την πρώτη διαπραγμάτευση, η αρχική προσφορά του Οικονομικού Φορέα ύψους
€5.360.373,22 χωρίς τις νέες εργασίες, μειώθηκε στα €4.510.267,69 (16% μείωση) ενώ με τις
πρόσθετες εργασίες ανήλθε στα €5.177.553,34. Μετά και την τελική διαπραγμάτευση το συνολικό
κόστος της προσφοράς ανήλθε στα €4.982.553,34.
Βάσει των πιο πάνω παρατηρούμε ότι ενώ είχαν προστεθεί νέοι όροι στην προσφορά εντούτοις το
τελικό κόστος της τελικής προσφοράς μειώθηκε κατά ~7%.
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3.3

Ευρήματα - Αξιολόγηση της επιλογής της διαδικασίας

Αποτελεσματικότητα
Όσον αφορά στο αντικείμενο της σύμβασης, μετά και την προσθήκη 2 νέων όρων εντολής οι οποίοι
κρίθηκαν απαραίτητοι, η σύμβαση που υπογράφηκε φαίνεται να ικανοποιεί τους στρατηγικούς
στόχους του ΤΑΠΜ καθώς και τους ειδικούς στόχους της αλλαγής.
Όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα που είχαν καθοριστεί στο αρχικό αίτημα του ΤΑΠΜ είχε μεγάλη
απόκλιση από την πραγματική εκτέλεση αφού μόνο η διαδικασία από την ημερομηνία υποβολής
του αιτήματος μέχρι την έγκριση του από το ΣΠΥΕ διήρκησε περίπου 27 μήνες. Περισσότερο από
το 80% του χρόνου αναλώθηκε στην διαδικασία τροποποίησης/ προσθήκης/αφαίρεσης όρων των
εγγράφων του διαγωνισμού και ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της ανάγκης, τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας αρχής έναντι
των νομικών υποχρεώσεων της για τον συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας, σε
σχέση με τον πραγματικό χρόνο υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο, οδηγούμαστε στο
συμπέρασμα ότι παρόλο που τελικά οι βασικοί στόχοι του Τμήματος για το έργο είχαν επιτευχθεί,
εντούτοις η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική.
Οικονομικότητα
Τόσο ο υπολογισμός της ΑΕΚ όσο και ο υπολογισμός του κόστους για την προσθήκη των νέων όρων
εντολής ενδιάμεσα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, είχαν υπολογιστεί με βάση
πρόχειρες/προκαταρτικές προσφορές από την Ανάδοχο εταιρεία. Η εκάστοτε προσφορά
λειτουργούσε ως βάση για τον υπολογισμό της ΑΕΚ χωρίς ωστόσο να υπάρχει αφενός αντίστοιχη
τεκμηριωμένη εκτίμηση δαπάνης με την οποία θα έπρεπε να γίνει η σύγκριση για να διαπιστωθεί
η λογικότητα των τιμών και, αφετέρου η διασφάλιση ότι οι τιμές ειδικότερα για τις εργασίες
αναβάθμισης και νέας λειτουργικότητας ήταν ανταγωνιστικές.
Οι συνεχείς προσθήκες, αλλαγές και διευκρινήσεις στους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού
οδηγούσαν στον συχνό επανυπολογισμό της ΑΕΚ ο οποίος βασιζόταν ουσιαστικά στους
υπολογισμούς του Αναδόχου. Η μοναδική διαπραγματευτική δύναμη η οποία είχε στη διάθεση της
η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) ήταν η σύγκριση του κόστους, για συναφείς υπηρεσίες της προηγούμενης
Σύμβασης καθώς επίσης και ο όρος που είχε περιληφθεί στην εν λόγω Σύμβαση, σύμφωνα με τον
οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να επεκτείνει τις υπηρεσίες συντήρησης των διαβατηρίων
με τους ίδιους όρους και με χρέωση αυξημένη μέχρι 5%.
Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές της Σύμβασης ΤΑΠΜ/01.08 ήταν προϊόν ανοικτού
διαγωνισμού και επομένως ανταγωνιστικές έχει την άποψη ότι είναι λογικές. Όσον αφορά τον
υπολογισμό για τις υπηρεσίες αναβάθμισης και επέκτασης, έχουμε την άποψη ότι αυτός δεν
μπορεί να αξιολογηθεί ως αντικειμενικός αφού βασίστηκε αποκλειστικά στους υπολογισμούς της
εταιρείας.
Σημειώνεται ότι στο κόστος των εργασιών που προστέθηκαν κατά την Φάση Β της
διαπραγμάτευσης με συνολικό κόστος €667.285,65, δεν έγινε οποιαδήποτε μείωση μέχρι και την
υπογραφή της τελικής σύμβασης.
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Συγκρίνοντας την αρχική ΑΕΚ ύψους €5.360.373,24, με την αξία της τελικής σύμβασης
€4.315.268,34 μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους επιπρόσθετων εργασιών, παρατηρούμε ότι
επιτεύχθηκε μείωση ύψους 20% περίπου.
Τέλος, συγκρίνοντας την ΑΕΚ με το συνολικό κόστος της τελικής
συμπεριλαμβανομένων των επιπρόσθετων, παρατηρούμε μείωση ύψους ~7% .

προσφοράς,

Η Υπηρεσία μας ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη (i) ότι ο υπολογισμός της ΑΕΚ έγινε μόνο με τιμές
που δόθηκαν από την εταιρεία, (ii) το γεγονός ότι δεν έχει γίνει μελέτη κόστους-οφέλους, (iii) το
γεγονός ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη τεχνογνωσία για αξιολόγηση της λογικότητας των τιμών για
ορισμένα τμήματα της προσφοράς και τέλος (iv) τις μεγάλες αποκλίσεις που παρατηρούνταν σε
κάποιους όρους μεταξύ των προσφορών (πχ. Συντήρηση) , έχει την άποψη ότι η διαδικασία που
ακολουθήθηκε δεν μπορεί να κριθεί ως οικονομική.
Αποδοτικότητα
Συνοψίζοντας τα πιο πάνω παρατηρούμε ότι:
(i) παρόλο που τελικά οι βασικοί στόχοι του Τμήματος για το έργο είχαν επιτευχθεί, εντούτοις η
διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική αφού διήρκησε 27 μήνες,
(ii) παρόλο που η τιμή που επιτεύχθηκε ήταν σε λογικά πλαίσια σε σχέση με την ΑΕΚ εντούτοις η
διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν μπορεί να κριθεί ως οικονομική αφού, αφενός δεν υπήρξε
μελέτη κόστους-οφέλους και, αφετέρου δεν υπήρξε απαραίτητη τεχνογνωσία για αξιολόγηση της
λογικότητας των τιμών
(iii) η απουσία ολοκληρωμένης μελέτης με σκοπό την αποτύπωση όλων των πραγματικών
αναγκών της ΑΑ πριν την έναρξη της διαδικασίας είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει
έγκαιρη διαβούλευση με την αγορά, μελέτη εναλλακτικών επιλογών στην σωστή βάση και
αντικειμενική εκτίμηση κόστους.
Ενόψει των πιο πάνω, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας η διαδικασία δεν μπορεί να κριθεί ως
αποδοτική.
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4. Σύστημα TOMIS - Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ)
Σύνοψη
Ο έλεγχος αφορά τη διαδικασία διαγωνισμού αρ. ΤΥΠ2017/035/Δ/Α που κατέληξε στη σύμβαση
C.2018/34 και αφορά την αλλαγή/τροποποίηση υφιστάμενων υποσυστημάτων, ανάπτυξη νέων
υποσυστημάτων και εγγύηση/συντήρηση/υποστήριξη για περίοδο 5 χρόνων. Η αξία της σύμβασης
ανέρχεται σε €233.953,20 πλέον Φ.Π.Α.
Μετά από τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας, σχετικά με προτεραιοποίηση των αναγκών που
καταγράφηκαν καθώς και την πολύπλοκη διαδικασία διαπραγμάτευσης που ακολούθησε, η
σύμβαση που υπογράφηκε φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να ικανοποιεί τους στρατηγικούς στόχους
του ΤΟΜ.
Παρά ταύτα σημειώνεται ότι, για την υπογραφή της σύμβασης δαπανήθηκε αρκετό χρονικό
διάστημα, κυρίως λόγω μεγάλης απόκλισης της ΑΕΚ από την αρχική προσφορά που υποβλήθηκε.
Δεδομένου ότι οι ανάγκες για ορισμένες από τις εργασίες της σύμβασης θεωρούνταν άμεσες από
το ΤΟΜ, θεωρούμε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική.
Ο υπολογισμός της ΑΕΚ της σύμβασης έγινε στη βάση προηγούμενων συμβάσεων με τον Ανάδοχο,
πρακτική η οποία συνηθίζεται. Εντούτοις, στη Γ’ Φάση της διαπραγμάτευσης έγινε αντιληπτή η
υποεκτίμηση της ΑΕΚ από την ομάδα του ΤΥΠ.
Δεν έγινε όμως οποιαδήποτε έρευνα αγοράς για εναλλακτικές επιλογές υλοποίησης των αλλαγών
κάτι το οποίο ενδεχομένως να αύξανε τη διαπραγματευτική δύναμη στους όρους της σύμβασης.
Θεωρούμε ότι, απέβη ότι εις βάρος της διαπραγματευτικής δύναμης του ΤΥΠ το γεγονός ότι η
διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα αφού η ανάγκη για υλοποίηση των
αλλαγών ήταν άμεση.
Κατά την άποψη μας, το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ο Ανάδοχος
παραχώρησε διαδοχικές εκπτώσεις, με αποτέλεσμα τη μείωση της αρχικής προσφοράς περίπου
στο μισό χωρίς να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή του αντικειμένου της σύμβασης, καταδεικνύει
υπερεκτίμηση ορισμένων εργασιών εκ μέρους του Αναδόχου.
Η τελική τιμή που επιτεύχθηκε ήταν ικανοποιητική αφού ήταν αρκετά κοντά στην ΑΕΚ.
Δεδομένου ότι οι υποχρεωτικές εργασίες της σύμβασης θεωρήθηκαν από το ΤΟΜ άμεσα
αναγκαίες, η ολοκλήρωση της διαδικασίας διήρκησε περίπου 2 χρόνια οπότε η αποδοτικότητα της
μπορεί χαρακτηριστεί χαμηλή.
Όπως μας ανάφερε η Αν. Διευθύντρια αν και οι ανάγκες του ΤΟΜ ήταν άμεσες, θεωρήθηκε ότι δεν
ήταν κατ’ επείγουσες όπου σε τέτοια περίπτωση θα υλοποιούνταν μέσω άλλων διαδικασιών.
Ταυτόχρονα αναφέρει ότι η διάρκεια συντέλεσε στην αναθεώρηση των αναγκών και κατ’ επέκταση
σε εξοικονόμηση, αφού δεν θα προχωρήσει καθόλου η υλοποίηση τους.
Σημειώνει επίσης ότι η αρνητική στάση της ΙΒΜ σε προβληματικό σημείο και η συνεχής
προσπάθεια του ΤΥΠ για γεφύρωση των διαφορών. Η εναλλακτική θα ήταν η ακύρωση του
διαγωνισμού, η αναθεώρηση της διαδικασίας, των αναγκών, της ΑΕΚ, της δαπάνης κοκ που
ενδεχομένως να επέκτεινε τη διάρκεια της διαδικασίας πέραν των 2 χρόνων.
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4.1

Γενικά

4.1.1

Περιγραφή Συστήματος (Στόχοι - Ρόλος - Κρισιμότητα)

Το μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) βρίσκεται σε παραγωγική
λειτουργία από την 1/7/1996. Το αρχικό σύστημα αναπτύχθηκε εξ’ολοκλήρου από την Ανάδοχο
εταιρεία IBM Italia S.p.A (διαγωνισμός ΤΜΥ 1/93).
Mε τη χρήση του συστήματος έχουν ψηφιοποιηθεί αρκετές από τις λειτουργίες του Τμήματος, τόσο
εσωτερικές λειτουργίες όσο και υπηρεσίες που προσφέρονται στο κοινό μέσω διαδικτύου.
Οι κυριότερες λειτουργίες του συστήματος αφορούν εγγραφές οχημάτων, χειρισμό άδειας οδηγού,
παρακολούθηση των σχολών οδήγησης κτλ.
4.1.2

Ιστορικό Συμβολαίων

Από την αρχική συμφωνία μέχρι και το 2009, το ΤΥΠ σύναψε συμβάσεις, μέσω διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, με τον ίδιο Ανάδοχο για παροχή υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης και
συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού για το μηχανογραφικό σύστημα του ΤΟΜ.
Από το 2009 και έπειτα οι υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού αναλήφθηκαν από άλλο Ανάδοχο με
διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος, για τις διάφορες ανάγκες του ΤΟΜ η Ανάδοχος
εταιρεία ανάπτυξε διάφορα υποσυστήματα είτε μέσα από τα συμβόλαια λειτουργικής
υποστήριξης, είτε μέσα από νέα συμβόλαια όπως παρατίθενται πιο κάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C.2004/15 το 2004 για την ανάπτυξη υποσυστήματος, με εγγύηση και συντήρηση λογισμικού
εφαρμογής.
C.2006/03 το 2006 για ανάπτυξη/τροποποίηση υποσυστημάτων, με εγγύηση και συντήρηση.
C.2007/49 το 2007 για τη μετατροπή του εθνικού νομίσματος σε ευρώ.
C.2008/80 το 2008 για την ανάπτυξη υποσυστήματος αγοράς εγγραφής οχήματος με
πλειστηριασμό.
C.2009/11 το 2009 για την ανάπτυξη υποσυστήματος εγγραφής οχήματος από τους εισαγωγείς
μέσω διαδικτύου.
C.2009/46 το 2010 για την ανάπτυξη και προσαρμογή του συστήματος αυτοματοποίησης
γραφείου eOAS.
C.2012/31 το 2012 για την ανάπτυξη/τροποποίηση υποσυστημάτων.
C.2012/52 το 2012 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού (άδειες
χρήσης).
C.2015/04 το 2015 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού (άδειες
χρήσης) με τη λήξη του συμβολαίου C.2012/52.

Όπως αναφέρθηκε από λειτουργούς του ΤΟΜ και του ΤΥΠ, η προσθήκη των διαφόρων
υποσυστημάτων διαχρονικά έχει επηρεάσει τη σταθερότητα του συστήματος. Το πρόβλημα
περιγράφεται σε εσωτερικά σημειώματα Λειτουργών του ΤΥΠ καθώς και σε σχετικές επιστολές του

151

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΥΠ/01/2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.3

ΤΟΜ προς το ΤΥΠ. Το γεγονός αυτό αναφέρθηκε και στις ετήσιες εκθέσεις της Υπηρεσίας μας για
τα έτη 2015-2018.
4.2

Έλεγχος συμβάσεων

4.2.1

Επιλογή συμβάσεων

Η αναβάθμιση/τροποποίηση που εξετάζεται είναι η σύμβαση C.2018/34, Αριθμός Διαγωνισμού
ΤΥΠ2017/035/Δ/Α, που αφορά σε αλλαγή/τροποποίηση υφιστάμενων υποσυστημάτων, ανάπτυξη
νέων υποσυστημάτων και εγγύηση/συντήρηση/υποστήριξη για περίοδο 5 χρόνων. Η αξία της
σύμβασης ανέρχεται σε €233.953,20, πλέον Φ.Π.Α.
4.2.2

Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Για τον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις ακόλουθες πηγές:








Αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας με το ΤΟΜ και το ΤΥΠ
Αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων
Εκθέσεις συμβούλων ιδιωτών
Πρακτικά συνεδριάσεων ΣΠΥΟ
Εσωτερικά σημειώματα
Αλληλογραφία μέσω ΤΟΜ και ΤΥΠ
Προσωπικές συνεντεύξεις με λειτουργούς.

4.2.3

Περιγραφή ανάγκης/αιτήματος

Σύμφωνα με την αλληλογραφία που εξετάστηκε, το ΤΟΜ με επιστολές του ενημέρωσε το ΤΥΠ για
καθυστερήσεις που παρουσιάζονταν στο σύστημα. Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία του ΤΥΠ
διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με τους χρήστες του συστήματος για καταγραφή των προβλημάτων
και τυχόν νέων αναγκών που προκύπτουν. Τα αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν σε έντυπο και
παραδόθηκαν στο ΤΟΜ για επιβεβαίωση και για τη συγκατάθεση του, ούτως ώστε να προχωρήσει
σε προκήρυξη διαγωνισμού.
4.2.4

Επιλογή διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η αγορά υπηρεσιών με διαδικασία διαπραγμάτευσης με
βάση τις πρόνοιες του νόμου Ν.73(1)/2016 με την ίδια εταιρεία.
Η διαδικασία επιλέγηκε από το ΤΟΜ λόγω του κατεπείγοντος, αφού αφενός είχε λήξει η
προηγούμενη σύμβαση συντήρησης του συστήματος και αφετέρου υπήρχαν άμεσες ανάγκες για
αλλαγές στο σύστημα, λόγω αλλαγών στη νομοθεσία και βελτιώσεων.
Στην πρόταση για έγκριση ζήτησης προσφοράς με διαδικασία διαπραγμάτευσης αναφέρεται ότι η
αγορά των υπηρεσιών θα προωθηθεί με διαδικασία διαπραγμάτευσης με βάση τις πρόνοιες του
νόμου Ν.73(1)/2016 με τον υφιστάμενο Ανάδοχο του έργου ΤΟΜΙΣ.
Σύμφωνα με το αίτημα, ο υφιστάμενος Ανάδοχος κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος , για τους πιο
κάτω λόγους:
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Η ανάπτυξη επεκτάσεων σε υφιστάμενα συστήματα συστήνεται όπως ανατίθεται σε εταιρείες
που ανέπτυξαν τα υφιστάμενα αρχικά και μετέπειτα συστήματα για σκοπούς συμβατότητας,
ευκολότερης παρακολούθησης και συντήρησης. Σε περίπτωση που ανατεθεί η ανάπτυξη σε
άλλη εταιρεία από αυτή που ανέπτυξε το σύστημα αρχικά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην
υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των διαφορετικών εταιρειών ιδιαίτερα όσον αφορά στη
συντήρηση των συστημάτων και να μεταθέτει τα προβλήματα η μία εταιρεία στην άλλη χωρίς
αυτά να επιλύονται.



Είναι ο μοναδικός πού γνωρίζει την αρχιτεκτονική του συστήματος.



Διαθέτει προσωπικό με την απαραίτητη/σχετική τεχνογνωσία, αφού η ίδια εταιρεία ανέπτυξε
και συντηρεί το υφιστάμενο σύστημα και όλα τα μέχρι τώρα υποσυστήματα, και το προσωπικό
της είναι το πλέον κατάλληλο για άμεση και αξιόπιστη ανταπόκριση σε οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις/μετατροπές στο σύστημα



Παρείχε λειτουργική υποστήριξη στο υφιστάμενο μηχανογραφημένο σύστημα από το 1997
μέχρι το Φεβρουάριο του 2017.



Έχει αναπτύξει νέα υποσυστήματα και έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση και βελτίωση
υφιστάμενων υποσυστημάτων (Σύμβαση C.2012/31) και εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες
συντήρησης για τα υποσυστήματα που ανέπτυξε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω έγινε εισήγηση όπως παραχωρηθεί έγκριση διαδικασίας
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(β)(ii) του Νόμου Ν. 73(1)/2016, για ζήτηση
προσφοράς, για αλλαγές/τροποποιήσεις υφιστάμενων εφαρμογών και ανάπτυξη νέων
υποσυστημάτων στο μηχανογραφικό σύστημα του ΤΟΜ.
4.2.5

Έλεγχος συμμόρφωσης με διαδικασίες/νομοθεσία

α. Συμμόρφωση με διαδικασία αλλαγών
Από έλεγχο στην εσωτερική αλληλογραφία και μετά από προσωπικές συνεντεύξεις με αρμόδιους
λειτουργούς διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκε ως επί το πλείστο η διαδικασία αλλαγών.
Επίσης, σύμφωνα με πρακτικά της ομάδας ποιότητας του ΤΥΠ, αναφέρεται ότι έγινε έλεγχος
ποιότητας (Quality review) των εγγράφων που ετοιμάστηκαν.
β.

Έγκριση από αρμόδιο όργανο

Η έγκριση ζήτησης προσφοράς με διαδικασία διαπραγμάτευσης δόθηκε από το ΣΠΥΟ σύμφωνα με
τις πρόνοιες του Άρθρου 27 της ΚΔΠ 201/2007.
Συγκεκριμένα, στις 12.09.2017 ο Διευθυντής του ΤΥΠ υπέβαλε πρόταση προς τον Γενικό Διευθυντή
του Υπουργείου Οικονομικών ως Πρόεδρο του ΣΠΥΟ για έγκριση ζήτησης προσφοράς με
διαδικασία διαπραγμάτευσης βάσει του Άρθρου 29(2)(β)(ii) του Ν. 73(Ι)/2016.
Τo ΣΠΥΟ με επιστολή του προς τον Διευθυντή ΤΥΠ ημερ. 6.11.2017 αποφάσισε, όπως εγκρίνει την
πρόταση υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α. τα έγγραφα διαγωνισμού θα διαμορφωθούν ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές
ανάγκες του ΤΟΜ, ώστε να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των υποχρεωτικών και
προαιρετικών εργασιών που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Α της συμπληρωματικής Πρότασης,
β. τα έγγραφα διαγωνισμού θα διαμορφωθούν ανάλογα ώστε να καταστεί σαφές ότι μόνον οι
προαιρετικές εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν παραγγελιών, εφόσον κριθούν αναγκαίες.
4.2.6

Αξιολόγηση αιτήματος

Στην ενότητα αυτή αναλύονται και αξιολογούνται ορισμένοι παράγοντες που αφορούν στην
πρόταση του ΤΥΠ ημερ. 12.09.2017 προς το ΣΠΥΟ για έγκριση ζήτησης προσφοράς με διαδικασία
διαπραγμάτευσης.
α. Αξιολόγηση τεχνικών λόγων
Κατά την άποψη μας οι λόγοι που επικαλείται το ΤΥΠ στην πρόταση του είναι αρκετά λογικοί.
Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει εκτιμηθεί η τεχνογνωσία, ο χρόνος και η εμπειρία που απαιτείται για
να ανατεθεί ο διαγωνισμός σε διαφορετικό Ανάδοχο.
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να μην υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των διαφορετικών εταιρειών σε
περίπτωση υλοποίησης από διαφορετικό Ανάδοχο, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι ο
συντονισμός για την υλοποίηση της σύμβασης είναι ευθύνη του Τμήματος και βάσει αυτού το
Τμήμα θα πρέπει να είναι σε θέση να συντονίζει σωστά τις εργασίες.
Η Αν. Διευθύντρια αναφέρει ότι δεδομένης της απόφασης υλοποίησης νέου πληροφοριακού
συστήματος στο ΤΟΜ η εμπλοκή άλλων εταιρειών στο υφιστάμενο σύστημα θα πρόσθετε επιπλέον
πολυπλοκότητα στη διαχείριση των αλλαγών, της συντήρησης του συστήματος, αλλά και της
διαδικασίας μετάβασης.
Επίσης η Αν Διευθύντρια αναφέρει ότι σε αρκετές αλλαγές που περιλαμβάνονταν στον διαγωνισμό
βασίζονται σε υφιστάμενες διαδικασίες. Επομένως, θεωρητικά, εκτιμήθηκε ότι είναι φθηνότερη η
αγορά υπηρεσιών από την ΙΒΜ και ευκολότερη η εργασία για την ΙΒΜ όσον αφορά στις
ανθρωποημέρες, σε σχέση με άλλη εταιρεία η οποία θα χρέωνε τον επιπλέον χρόνο κατανόησης
του συστήματος και των διαδικασιών.
Ναι μεν θεωρεί ότι είναι ευθύνη του τμήματος ο συντονισμός των εργασιών, ωστόσο εκτιμάται θα
απαιτείται επιπλέον χρόνος από τους λειτουργούς για να μπορούν να συντονίσουν. Λόγω όμως της
υποστελέχωσης του τμήματος, αυτό θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση των λειτουργών.
Τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα δεδομένου του αύξησης του ρίσκου διαφιλονικίας μεταξύ των
εταιρειών.
Το ΤΥΠ επέλεξε να μην αυξήσει την πολυπλοκότητα στη διαχείριση ενός ήδη πολύπλοκου
συστήματος στο ΤΟΜ.
β. Αξιολόγηση κατεπείγοντος
Εξ’ όσων διαφάνηκε, το αρχικό αίτημα του ΤΥΠ για τις ανάγκες του ΤΟΜ περιελάμβανε αρκετές
αλλαγές σε λειτουργίες οι οποίες δεν υπήρχε άμεση ανάγκη να υλοποιηθούν. Το γεγονός αυτό
επισημάνθηκε από την Υπηρεσία μας σε συνεδρία του ΣΠΥΟ κατά την αξιολόγηση του αρχικού
αιτήματος του ΤΥΠ για έγκριση της διαδικασίας, όπου υποβάλαμε εισήγηση για κατηγοριοποίηση
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των αναγκών σε υποχρεωτικές και σε προαιρετικές. Οι υποχρεωτικές ανάγκες του Τμήματος που
κατηγοριοποιήθηκαν ως τέτοιες, όπως αναφέρεται στα έγγραφα, αποτελούσαν άμεσες ανάγκες
και θα έπρεπε η υλοποίηση τους να περιλαμβανόταν στα αρχικά στάδια του έργου.
Η Αν. Διευθύντρια αναφέρει ότι οι ανάγκες αυτές κρίθηκαν όλες ως άμεσες από τον τέως διευθυντή
του ΤΟΜ και για το λόγω αυτό υπήρχε καθυστέρηση στον διαχωρισμό τους.
γ.

Εξέταση εναλλακτικών επιλογών

Δεν φαίνεται να εξετάστηκαν εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης των αλλαγών πέραν της επιλογής
ανάθεσης νέας σύμβασης στον ίδιο Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση του αιτήματος στο
ΣΠΥΟ, βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη η ετοιμασία μελέτης από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του
ΤΟΜ για τη βελτίωση του υφιστάμενου ή ανάπτυξη νέου πληροφορικού συστήματος. Η μελέτη
ολοκληρώθηκε μετά την ανάθεση της σύμβασης και τελικά κατέδειξε ότι η πλέον συμφέρουσα
επιλογή για το Τμήμα ήταν η αλλαγή του συστήματος και όχι η αναβάθμιση του.
Το ΤΥΠ σημειώνει όμως ότι υπήρχε πίεση από το ΤΟΜ για να προχωρήσουμε με τις αλλαγές και
θεωρήθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης η πιο άμεση και καλύτερη λύση για ικανοποίηση των
συγκεκριμένων άμεσων αναγκών.
Ναι μεν λήφθηκε η απόφαση να αλλάξει το υφιστάμενο σύστημα αυτό δε σημαίνει ότι στο άμεσο
μέλλον θα αφήσουμε το υφιστάμενο σύστημα να «πεθάνει» μέχρι να αλλαχθεί. Πρέπει να το
διατηρήσουμε σε απόλυτα λειτουργική κατάσταση καθώς και να επεκτείνεται / βελτιώνεται
ανάλογα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις Νομοθεσίες / Οδηγίες που διέπουν το ΤΟΜ, στο οποίο
θα πρέπει να ενσωματώνονται στο σύστημα οποιεσδήποτε αλλαγές προκύπτουν από αυτές.
Σημειώνεται ότι, η διαδικασία εξασφάλισης και λειτουργίας του νέου συστήματος δεν αναμένεται
ότι θα ολοκληρωθεί άμεσα.
δ. Αξιολόγηση κρισιμότητας της αλλαγής
Κατά την άποψη μας οι ανάγκες οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν ως υποχρεωτικές αφορούν σε
κρίσιμες λειτουργίες του ΤΟΜ. Σημειώνεται ωστόσο ότι για ορισμένες από τις υποχρεωτικές
εργασίες, η υλοποίηση τους εξαρτάτο από την επιτυχή ολοκλήρωση προηγούμενων εργασιών.
ε.

Αξιολόγηση του τρόπου υπολογισμού ΑΕΚ

Στην πρόταση του ΤΥΠ που υποβλήθηκε στο ΣΠΥΟ ημερ. 12.09.2017 για έγκριση ζήτησης
προσφοράς με διαδικασία διαπραγμάτευσης, αναφέρεται ότι ο υπολογισμός της ΑΕΚ έγινε με
βάση την υφιστάμενη σύμβαση που υπήρχε. Στην πρόταση αναφέρεται επίσης ότι για τον
υπολογισμό της ΑΕΚ χρησιμοποιήθηκαν τα ημερήσια τέλη της σύμβασης C.2012/31 επειδή
αφορούν ανάλογο σε μέγεθος έργο. Λήφθηκαν επίσης υπόψη προηγούμενες συμβάσεις της
εταιρείας με το ΤΟΜ που αφορούσαν σε ανάπτυξη υποσυστημάτων, όπως η Σύμβαση C.2008/80
και η Σύμβαση C.2009/46 και υπολογίστηκε η ΑΕΚ στη βάση του μέσου όρου των χρεώσεων αυτών,
όπου το ετήσιο κόστος συντήρησης κυμαίνεται στο 15% του κόστους ανάπτυξης των
προγραμμάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω ημερήσιο κόστος και τις υπολογιζόμενες ανθρωποημέρες για
την ανάλυση, τον προγραμματισμό και τη διεύθυνση του έργου, το υπολογιζόμενο κόστος των
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υπηρεσιών ανάπτυξης του έργου υπολογίστηκε να ανέλθει στα €137.075 (€96.072 Κόστος
Υποχρεωτικών αναγκών και €41.003 Κόστος Προαιρετικών αναγκών).
Το συνολικό υπολογιζόμενο κόστος ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης των προγραμμάτων
ανέρχεται στα €219.323 (€137.075 + €82.248). Σημειώνεται ότι το έργο υπολογίστηκε να έχει
διάρκεια 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του.
Κατά την άποψη μας οι παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της ΑΕΚ είναι σε
λογικά πλαίσια. .
4.2.7

Αποτελέσματα διαδικασίας διαπραγμάτευσης

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης περιλάμβανε 3 φάσεις με το τελικό αποτέλεσμα να συγκλίνει στην
αρχική ΑΕΚ.
Συγκεκριμένα, η αρχική εκτίμηση ανερχόταν σε €239.040,00 το οποίο προκύπτει ως εξής:
α. αλλαγή/τροποποίηση υφιστάμενων/ανάπτυξη
προαίρεσης 20% €180.940 και,

νέων

υποσυστημάτων

με

δικαίωμα

β. εγγύηση/συντήρηση/υποστήριξη για περίοδο 5 χρόνων €82.248.
Η συνολική αξία της σύμβασης που προέκυψε μετά την διαπραγμάτευση αναλύεται πιο κάτω:
Α/Α

Υπηρεσία

Κόστος
€

1

Υποχρεωτικές Υπηρεσίες

66.285,00

2

Εκπαίδευση

3

Προαιρετικές Υπηρεσίες

70.700,00

4

Συντήρηση Υποχρεωτικών Υπηρεσιών

27.304,00

5

Συντήρηση Προαιρετικών Υπηρεσιών

29.122,00

1.550,00

Σύνολο

194.961,00

Κόστος Δικαιώματος προαίρεσης (20%)

38.992,20

Συνολικό Κόστος

233.953,20

α. Αλλαγές στο αντικείμενο της σύμβασης
Λόγω της μεγάλης απόκλισης της αρχικής εκτίμησης κόστους (€239.040,00 ) από τη αρχική
προσφορά που υπέβαλε ο Ανάδοχος (€759.954,70 ) παρατηρήθηκαν αρκετές αλλαγές στο
αντικείμενο της σύμβασης κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης η οποία έγινε σε τρείς φάσεις :
Φάση Α
Μείωση στις ανθρωποημέρες για τις υποχρεωτικές και προαιρετικές υπηρεσίες.
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Φάση Β
Μετά από σε συνεννόηση με το ΤΟΜ διευκρινίστηκε ότι, αφού οι ανάγκες για νέες εργασίες
αναθεωρήθηκαν και δεν υφίσταται πλέον ανάγκη άμεσης υλοποίησης συγκεκριμένων εργασιών
που συμπεριλήφθηκαν στα έγγραφα, έγινε αφαίρεση τους από το διαγωνισμό.
Φάση Γ
Περαιτέρω μειώσεις στον αριθμό των ανθρωποημερών για την εργασία των αλλαγών στην
εμφάνιση της διαδικτυακής εφαρμογής και διαχείρισης διαδικτυακών χρηστών.
Οι μειώσεις στις ανθρωποημέρες που έγιναν στις Φάσεις Α και Γ, καταδεικνύουν μια αρχική
υπερεκτίμηση του Αναδόχου όσον αφορά στις εργασίες που ζητήθηκαν, γεγονός που
προβληματίζει λόγω και της τεχνογνωσίας και της μεγάλης πείρας του με το σύστημα.
Στη Φάση Β το ΤΥΠ ενήργησε με τέτοιο τρόπο, που ενημέρωσε τους τελικούς χρήστες του
συστήματος (δηλαδή το ΤΟΜ) για τυχόν αφαίρεση εργασιών, γεγονός που δείχνει καλή
επικοινωνία μεταξύ των Τμημάτων.
β. Χρόνος που δαπανήθηκε
Από τα στοιχεία που εξασφαλίστηκαν το χρονικό σύναψης της σύμβασης έχει ως εξής:
07.03.2017 - Αίτημα για έγκριση δέσμευσης δαπάνης
05.09.2017 - Παραχώρηση Έγκρισης
12.09.2017 - Πρόταση για έγκριση ζήτησης προσφοράς προς το ΣΠΥΟ
27.10.2017 - Συμπληρωματική πρόταση
06.11.2017 - Έγκριση πρότασης
22.11.2018 - Συνεδρία ΣΠΥΟ όπου παρέχεται έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης
04.01.2019 – Υπογραφή σύμβασης
Από το χρονοδιάγραμμα διαφαίνεται ότι η όλη διαδικασία διήρκησε περίπου 22 μήνες και ότι
περισσότερο από το 50% του χρόνου αφιερώθηκε στη διαπραγμάτευση με τον Ανάδοχο.
Δεδομένου ότι ορισμένες από τις εργασίες της σύμβασης θεωρούνταν ως άμεσες από το ΤΟΜ,
θεωρούμε ότι ο χρόνος που δαπανήθηκε για τη σύναψη της σύμβασης είναι αρκετά μεγάλος.
γ.

Τιμή που επιτεύχθηκε

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης όπως αναφέρεται σε απόσπασμα από πρακτικά συνεδρίας του
ΣΠΥΟ που έγινε στις 22.11.2018, διήρκησε αρκετό χρονικό διάστημα λόγω της μεγάλης απόκλισης
της ΑΕΚ και των προσφορών που υπέβαλε η εταιρεία.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι σε πρώτη φάση η οικονομική προσφορά ανήρχετο σε €759.954,70
(ΑΕΚ €239.040,00 ).
Κατά την Φάση Α της διαπραγμάτευσης η εταιρεία αναθεώρησε την προσφορά της σε €457.321,20,
μειώνοντας τις ανθρωποημέρες και το κόστος ανά ανθρωποημέρα στις υποχρεωτικές και
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προαιρετικές υπηρεσίες και μετά από περαιτέρω διαπραγμάτευση η νέα προσφορά που υπέβαλε
η εταιρεία συνολικής αξίας €368.340, ουσιαστικά ήταν το αποτέλεσμα διαφόρων εκπτώσεων που
έδωσε, για τις υποχρεωτικές και προαιρετικές εργασίες καθώς και στη συντήρηση των υπηρεσιών
αυτών.
Σημειώνεται ότι η αναθεωρημένη προσφορά της εταιρείας που υποβλήθηκε κατά την Φάση Α της
διαπραγμάτευσης ήταν κατά 52% χαμηλότερη της αρχικής προσφοράς, χωρίς να διαφοροποιηθεί
το αντικείμενο της σύμβασης.
Στη Φάση Β, η διαπραγματευτική ομάδα του ΤΥΠ προχώρησε σε συνεννόηση με το ΤΟΜ και
διευκρινίστηκε ότι αφού οι ανάγκες για νέες εργασίες αναθεωρήθηκαν και δεν υφίσταται πλέον
ανάγκη άμεσης υλοποίησης συγκεκριμένων εργασιών που συμπεριλήφθηκαν στα έγγραφα του
διαγωνισμού, κάλεσε τον Ανάδοχο σε νέα διαπραγμάτευση με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω
μείωσης της τιμής και την αφαίρεση ορισμένων εργασιών από το αντικείμενο της σύμβασης. Με
την αφαίρεση των εργασιών αυτών η ΑΕΚ της σύμβασης μειώθηκε στα €181.347,84 (αρχική
εκτίμηση €239.040,00 μείον το εκτιμώμενο κόστος των εργασιών που ζήτησε το ΤΟΜ να
αφαιρεθούν).
Κατά τη Φάση Γ, η εταιρεία υπέβαλε την τελευταία της προσφορά η οποία ανήλθε στα €233.953,20
εφόσον εκτός από περαιτέρω εκπτώσεις, περιλήφθηκαν και μειώσεις στον αριθμό των
ανθρωποημερών για την υλοποίηση των αλλαγών στην εμφάνιση της διαδικτυακής εφαρμογής και
διαχείρισης διαδικτυακών χρηστών.
Λόγω του ότι η διαφορά μεταξύ της νέας προσφοράς και της αναθεωρημένης ΑΕΚ παρέμεινε ψηλή,
η ομάδα διαπραγμάτευσης προχώρησε σε περεταίρω αναθεώρηση της ΑΕΚ όπου διαπιστώθηκε
ότι υπήρχε υποεκτίμηση του κόστους λόγω του ότι κατά τον υπολογισμό της ΑΕΚ εκ παραδρομής
το κόστος ανά ανθρωποημέρα για τον ρόλο του προγραμματιστή υπολογίστηκε σε €425 αντί €435
(που είναι το κόστος του προγραμματιστή στην υφιστάμενη Σύμβαση) και επίσης δεν λήφθηκαν
υπόψη το ποσοστό αύξησης 3% που δικαιούτο ο Ανάδοχος για κάθε έτος μετά το 2014 στο κόστος
ανά ανθρωποημέρα στα πλαίσια της υφιστάμενης Σύμβασης με την εταιρεία (C.2012/31) αλλά
ούτε και το κόστος της εταιρείας για την ολοκλήρωση των παραδοτέων του έργου (πχ των manuals,
εκθέσεων κτλ).
Η αναθεωρημένη ΑΕΚ προκύπτει ως εξής:
ΑΡΧΙΚΗ Αντικειμενική Εκτίμησης Κόστους μετά τις αφαιρέσεις εργασιών

€181.347,84

ΑΥΞΗΣΗ Αντικειμενικής Εκτίμησης Κόστους

+ €40.038,05

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Αντικειμενική Εκτίμησης Κόστους

€221.385,89

Επομένως, η οικονομική προσφορά της εταιρείας ήταν κατά €12.567,31 ψηλότερη από την ΑΕΚ ή
κατά 5,37%.
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι το ΤΥΠ, προχώρησε σε μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία από την
οποία πέτυχε αρκετά μεγάλη μείωση από την αρχική προσφορά του Αναδόχου.
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Εντούτοις, σημειώνεται η μεγάλη απόκλιση που υπήρχε μεταξύ της αρχικής προσφοράς και της
αρχικής ΑΕΚ, η οποία δεν φαίνεται να αιτιολογείται επαρκώς.
Σημειώνεται επίσης ότι το κόστος της τελικής προσφοράς (€233.953,20) δεν έχει μεγάλη διαφορά
από την αρχική ΑΕΚ (€239.040,00) όμως οι όροι της προσφοράς έχουν αλλάξει κατά πολύ.
Το ΤΥΠ εκτιμά ότι ο Ανάδοχος δεν αντιλήφθηκε ορθά τη φύση του διαγωνισμού και θεώρησε ότι
στην οικονομική προσφορά θα έπρεπε να συμπεριλάβει και το κόστος συντήρησης του συστήματος
με αποτέλεσμα να υπερεκτιμήσουν τις εργασίες.
Το φαινόμενο αυτό εκτιμάται ότι παρατηρήθηκε λόγω εσωτερικών αλλαγών του Ανάδοχου σε
επίπεδο διοίκησης που επηρέασε τη συνέπεια της εταιρείας και επέφερε αλλαγές στην
αντιμετώπιση της προς το ΤΟΜ. Ταυτόχρονα σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια έγινε
αναθεώρηση των συμβάσεων που έχει το ΤΟΜ με τον εν λόγω Ανάδοχο, με αποτέλεσμα να
σταματήσουν παραγγελίες συγκεκριμένων προϊόντων (Tivoli, eOAS). Κατ’ επέκταση, εκτιμάται ότι
ο Ανάδοχος ενήργησε στον εν λόγω διαγωνισμό με σκοπό τη μείωση της χαμένης χρηματική ροής
από το ΤΟΜ.
4.3

Ευρήματα - Αξιολόγηση της επιλογής της διαδικασίας

Αποτελεσματικότητα
Όσον αφορά στο αντικείμενο της σύμβασης, μετά και τις εισηγήσεις που έγιναν από την Υπηρεσία
μας στο ΣΠΥΟ για προτεραιοποίηση των αναγκών καθώς και την πολύπλοκη διαδικασία
διαπραγμάτευσης που ακολούθησε, η σύμβαση που υπογράφηκε φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να
ικανοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του ΤΟΜ καθώς και τους ειδικούς στόχους της αλλαγής.
Παρά ταύτα σημειώνεται ότι για την υπογραφή της σύμβασης δαπανήθηκαν 22 μήνες, κυρίως
λόγω της μεγάλης απόκλισης που υπήρχε μεταξύ της ΑΕΚ και της προσφοράς που υπέβαλλε ο
Ανάδοχος. Δεδομένου ότι ορισμένες από τις εργασίες της σύμβασης θεωρούνταν άμεσες από το
ΤΟΜ, θεωρούμε ότι, από πλευράς ικανοποίησης των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν, η
διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική.
Οικονομικότητα
Ο υπολογισμός του κόστους της σύμβασης έγινε στη βάση προηγούμενων συμβάσεων με τον ίδιο
Ανάδοχο για το ίδιο σύστημα, πρακτική την οποία θεωρούμε λογική. Εντούτοις, σημειώνεται η
υποεκτίμηση της ΑΕΚ από την ομάδα του ΤΥΠ, η οποία έγινε αντιληπτή στη Φάση Γ της διαδικασίας.
Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι δεν έγινε οποιαδήποτε έρευνα αγοράς για εναλλακτικές επιλογές
υλοποίησης των αλλαγών κάτι το οποίο ενδεχομένως να αύξανε τη διαπραγματευτική δύναμη του
ΤΥΠ για επίτευξη καλύτερων όρων της σύμβασης. Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι εις βάρος της
διαπραγματευτικής δύναμης του ΤΥΠ απέβη και το γεγονός ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε
ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα (22 μήνες) αφού η υλοποίηση των αλλαγών έπρεπε να γίνει άμεσα.
Τέλος, κατά την άποψη μας, το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ο Ανάδοχος
παραχώρησε διαδοχικές εκπτώσεις στο κόστος ανθρωποημέρας και μειώσεις στον αριθμό
ανθρωποημερών ,με αποτέλεσμα τη μείωση της αρχικής προσφοράς στο μισό χωρίς να υπάρξει
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ουσιαστική αλλαγή του αντικειμένου της σύμβασης, καταδεικνύει υπερεκτίμηση ορισμένων
εργασιών εκ μέρους του Αναδόχου.
Η τελική τιμή που επιτεύχθηκε ήταν κατά 5% περίπου ψηλότερη από την ΑΕΚ. Θεωρούμε το
αποτέλεσμα αυτό ικανοποιητικό.
Αποδοτικότητα
Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας διήρκησε 22 μήνες, παρόλο που οι υποχρεωτικές
εργασίες της σύμβασης θεωρήθηκαν από το ΤΟΜ ως άμεσες, η αποδοτικότητα της διαδικασίας
που ακολουθήθηκε μπορεί χαρακτηριστεί χαμηλή.
4.4

Συνοπτικά

Ο κυριότερος στόχος της διαδικασίας ήταν η διαπραγμάτευση με τον Ανάδοχο για τη μεγάλη
διαφορά από την ΑΕΚ που παρουσιάστηκε στην προσφορά του όπως επίσης και για τη διαφορά
μεταξύ Αναδόχου και ΤΥΠ στον υπολογισμό των ανθρωποημερών. Δεν εντοπίστηκε κάποια
επεξήγηση που να αφορά στο πως προέκυψαν οι διαφορές αυτές, εντούτοις όμως επιτεύχθηκαν
να γεφυρωθούν.
Κατά την άποψη μας, μετά και τις εισηγήσεις που έγιναν από την Υπηρεσία μας στο ΣΠΥΟ και την
πολύπλοκη διαδικασία διαπραγμάτευσης της αξίας της σύμβασης, η σύμβαση που υπογράφηκε
φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να ικανοποιεί τους στόχους του ΤΟΜ και τους ειδικούς στόχους της
αλλαγής. Όμως, θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι δεν λήφθηκε υπόψη το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο θα γίνει η αλλαγή σε νέο σύστημα και δεν έγινε πρόβλεψη όσον αφορά στη
διαχείριση της σύμβασης. Επίσης, δεν προβλέφθηκε παράδοση του συστήματος σε λειτουργούς
του ΤΥΠ έστω και τμηματικά ούτως ώστε να γίνεται η συντήρηση, έστω και για μέρος του
συστήματος από προσωπικό του ΤΥΠ.
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5. Σύστημα Αυτοματοποίησης Γραφείου ΣΑΓ-eOAS -ΤΔΔΠ
Σύνοψη
Επιλέχθηκε για έλεγχο η διαδικασία διαγωνισμού ΤΥΠ2010/050/Δ/Α που κατέληξε στη σύμβαση
C.2011/25 που αφορά την αγορά αδειών χρήσης Filenet με διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Όσον αφορά στο αντικείμενο της τελικής σύμβασης, επιτεύχθηκε η περίληψη περισσότερων
απαιτήσεων από αυτές που τέθηκαν αρχικά.
Πέραν τούτου, όσον αφορά στη συμμόρφωση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε με το νομικό και
κανονιστικό πλαίσιο, διαπιστώθηκαν ορισμένες αποκλίσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά στις εγκρίσεις
που λήφθηκαν από τα αρμόδια όργανα και επίσης στην τεκμηρίωση των τεχνικών λόγων για την
απουσία ανταγωνισμού.
Από πλευράς ικανοποίησης των χρονοδιαγραμμάτων σημειώνεται ότι το ΤΥΠ δεν είχε θέσει
συγκεκριμένη απαίτηση.
Με βάση τα πιο πάνω η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε χαρακτηρίζεται
ως χαμηλή.
Για την επέκταση του συστήματος δεν έγινε μελέτη κόστους-οφέλους αλλά ούτε και έρευνα αγοράς
άλλων διαθέσιμων και ενδεχομένως οικονομικότερων επιλογών.
Κατά την άποψη μας, αυτό ήταν επιβεβλημένο ιδιαίτερα λόγω και του μεγάλου χρονικού
διαστήματος που μεσολάβησε από την αρχική υλοποίηση του συστήματος το 1999, των σχετικών
αποφάσεων που λήφθηκαν για την επέκταση του, και της υπογραφής της σύμβασης το 2011. Σε
τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να είχε αναγνωριστεί η ύπαρξη άλλων οικονομικότερων λύσεων
και να γινόταν σύγκριση με την επιλογή επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος, λαμβάνοντας
υπόψη την αξιολόγηση της εφαρμογής του υφιστάμενου συστήματος καθώς και παράγοντες όπως
η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της τιμολογιακής πολιτικής.
Αναφορικά με την ΑΕΚ, κατά την άποψη μας δεν μπορεί να διενεργηθεί αντικειμενική σύγκριση,
δηλαδή το ποσοστό απόκλισης της ΑΕΚ από την τιμή που επιτεύχθηκε, εφόσον διαπιστώνεται ότι
η ΑΕΚ δεν είχε υπολογιστεί με αντικειμενικό τρόπο. Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η
οικονομικότητα της διαδικασίας είναι χαμηλή.
Διαπιστώθηκε ότι στην τελική σύμβαση που υπογράφηκε περιλήφθηκαν τελικά περισσότερες
απαιτήσεις από αυτές που τέθηκαν αρχικά και για τις οποίες είχαν ληφθεί οι σχετικές εγκρίσεις.
Όσον αφορά στο χρόνο που δαπανήθηκε, διαπιστώνεται πολύ μεγάλη καθυστέρηση αφού η όλη
διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης διήρκησε περίπου 3 χρόνια, εκ των οποίων 1 χρόνος
αναλώθηκε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και 9 μήνες για να ληφθεί η έγκριση δαπάνης από
το Υπουργείο Οικονομικών.
Συνολικά, η διαδικασία διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν
επαρκώς αποδοτική από πλευράς χρονικού διαστήματος και πόρων που δαπανήθηκαν.
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5.1

Γενικά

5.1.1

Περιγραφή Συστήματος (Στόχοι - Ρόλος - Κρισιμότητα)

Σκοπός του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου (ΣΑΓ) ήταν η αυτοματοποίηση της διαχείρισης
όλων των εγγράφων της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και των διαδικασιών και κανονισμών που
διέπουν τη δημιουργία, την αρχειοθέτηση, την ασφάλεια, τη διαβάθμιση εμπιστευτικότητας, τη
διακίνηση των εγγράφων και την τελική καταστροφή τους ή τη μακροχρόνια διατήρηση και
μελλοντική διάθεσή τους στο κοινό ή σε ερευνητές.
Η λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε κατά την περίοδο 1998-99 με πιλοτικές εγκαταστάσεις στο
ΤΥΠ και τη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών. Μέχρι την ημερομηνία ελέγχου το σύστημα
επεκτάθηκε σε 24 Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΚΟ) απαριθμώντας περίπου 4.500 χρήστες.
Τον Μάιο του 2016, το ΣΗΔ, με βάση τα πορίσματα μελέτης κόστους/οφέλους και μελέτης
σύγκρισης με άλλα συστήματα από εξωτερικό σύμβουλο, αποφάσισε την επέκταση του
συστήματος σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία . Η επέκταση αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί σε 2 φάσεις.
Η 1η Φάση περιελάμβανε ομάδα των ΚΟ που, λόγω του εξοπλισμού που διέθεταν ήταν άμεσα
έτοιμοι να ενταχθούν στο σύστημα και η 2η Φάση περιελάμβανε την ομάδα όλων των υπόλοιπων
ΚΟ οι οποίοι θα εντάσσονταν σταδιακά στο σύστημα αφού ολοκληρωνόταν η διαδικασία
εξασφάλισης νέου εξοπλισμού.
Το σύστημα αναπτύχθηκε με χρήση της πλατφόρμας Filenet και βάσης δεδομένων Oracle. Για την
ανάπτυξη, τις επεκτάσεις και τη λειτουργία του συστήματος, μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, είχαν
επενδυθεί σε περίοδο 20 ετών, πέραν των 20 εκ. ευρώ .
Το σύστημα υποβοηθά την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας καθώς υποστηρίζει
βασικές καθημερινές εργασίες που έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία.
Ενόψει της επέκτασης του συστήματος σε ολόκληρη τη Δημόσια Υπηρεσία, τα επόμενα χρόνια ο
αριθμός των χρηστών αναμένεται ότι θα αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα τα οφέλη να είναι
μεγαλύτερα.
5.1.2

Ιστορικό Συμβολαίων

Το αρχικό συμβόλαιο υπογράφηκε το 1997 με την εταιρεία IBM SEMEA S.p.A (Cyprus Branch). Για
σκοπούς ανάπτυξης του λογισμικού εφαρμογής του eOAS η εταιρεία προσέλαβε ως υπεργολάβο
την εταιρεία Datamedia A.E η οποία στη συνέχεια εγγράφηκε στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών
ως Κυπριακή εταιρεία με το όνομα Datatech IT Solutions Ltd. Το αρχικό συμβόλαιο περιλάμβανε
την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ολόκληρου του συστήματος συμπεριλαμβανομένου
του λογισμικού, υλισμικού και της βάσης δεδομένων.
Το ΣΑΓ άρχισε πιλοτικά τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 1998 στο ΤΥΠ και τον Ιούλιο του 1999 στη
Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών. Ακολούθως, για να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες το
σύστημα εγκαταστάθηκε και σε άλλες 3 Υπηρεσίες, τη Γραμματεία του ΥΣ, τη Μόνιμη
Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες και τη Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτές
χαρακτηρίστηκαν μετά-πιλοτικές εγκαταστάσεις.
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Τον Απρίλιο του 2001, με τη λήξη της πιλοτικής περιόδου, μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού
Οικονομικών, το ΥΣ ενέκρινε τη στρατηγική μελέτη για την επέκταση του ΣΑΓ στη Δημόσια
Υπηρεσία, ως κατευθυντήρια γραμμή της στρατηγικής που θα ακολουθείτο. Παράλληλα, για την
παρακολούθηση της επέκτασης συστάθηκε το Συντονιστικό Συμβούλιο για την Επέκταση του
Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου (ΣΣΕΣΑΓ).
Μετά από σχετικές διαδικασίες καθορίστηκε η Α’ Ομάδα επέκτασης η οποία απαρτιζόταν από το
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Προεδρία της
Δημοκρατίας, το Κρατικό Αρχείο και το Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, για τη διευκόλυνση της
επέκτασης του συστήματος, την υποστήριξή του καθώς επίσης και τη μείωση του κόστους
εγκατάστασης και επέκτασής του συστήματος μέσω της εκμετάλλευσης των διαδικτυακών
τεχνολογιών, αποφασίστηκε όπως το ΣΑΓ μετατραπεί σε διαδικτυακό σύστημα.
Για την επέκταση στην Α’ Ομάδα και τη μετατροπή του συστήματος σε διαδικτυακό, υπογράφηκε
η σύμβαση C.2004/07 με την εταιρεία IBM μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης η οποία αφορούσε
στην προμήθεια υλισμικού, λογισμικού και υπηρεσιών. Τον Ιούνιο του 2006, υλοποιήθηκε η
επέκταση και η μετατροπή του συστήματος σε διαδικτυακό, και τo σύστημα μετονομάστηκε σε
eOAS.
Από τη διαδικασία εξαιρέθηκε η Προεδρία της Δημοκρατίας η οποία ανέστειλε την εγκατάσταση
του.
Τον Σεπτέμβριο του 2008, το ΕΣ καθόρισε τη Β’ Ομάδα Επέκτασης η οποία περιλάμβανε Τμήματα
και Υπηρεσίες που στεγάζονταν στα κτήρια του Υπουργείου Οικονομικών και την Ελεγκτική
Υπηρεσία. Επιπρόσθετα συμπεριλήφθηκαν και οι ανάγκες της Αστυνομίας σε εξοπλισμό, άδειες
χρήσης και παροχή υπηρεσιών με στόχο να επιτευχθούν καλύτερες τιμές αγοράς.
Το 2011, μετά από σχετικές διαδικασίες, υλοποιήθηκε η επέκταση στη Β΄ Ομάδα και την
Αστυνομία. Με την επέκταση αυτή, και την απόφαση για μεταφορά του συστήματος κεντρικά,
ξεκίνησε αντί της υπογραφής μιας μεγάλης σύμβασης με ένα Ανάδοχο, η σύναψη ξεχωριστών
συμβάσεων με εταιρείες. Σύμφωνα με την Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, στόχος των ξεχωριστών
συμβάσεων ήταν να προκηρυχθούν ανοικτοί διαγωνισμοί, όπου αυτό ήταν εφικτό, ενώ για τις
διαδικασίες διαπραγμάτευσης κάθε εταιρεία περιορίστηκε στο επιμέρους αντικείμενο. Οι
κυριότερες συμβάσεις που υπογράφηκαν μετά το 2011 αφορούσαν στα πιο κάτω:
1. Μηχανογραφικός εξοπλισμός: Για τη μεταφορά του συστήματος κεντρικά κατακυρώθηκε,
μέσω ανοικτού διαγωνισμού, στην εταιρεία ΙΒΜ η σύμβαση C.2011/19 η οποία αφορούσε στην
προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού του
συστήματος. Με τη σύμβαση C.2011/33 κατακυρώθηκε μέσω ανοικτού διαγωνισμού στην εταιρεία
Mechatronic Ltd, η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του περιφερειακού εξοπλισμού και
λογισμικού. Κατά τη διάρκεια του 2012, με στόχο την κάλυψη της συντήρησης τους μέχρι να
ολοκληρωθεί η μεταφορά του συστήματος κεντρικά κατακυρώθηκαν με διαδικασίες
διαπραγμάτευσης στην εταιρεία ΙΒΜ, άλλες 6 συμβάσεις συντήρησης μηχανογραφικού
εξοπλισμού και λογισμικού του ΣΑΓ, που τηρούνταν εκτός του ΤΥΠ . Οι 6 συμβάσεις αφορούσαν
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συνέχιση συντήρησης του επιμέρους εξοπλισμού ο οποίος εξασφαλίστηκε από την ΙΒΜ, μέχρι την
μεταφορά τους στον κεντρικό εξοπλισμό.
2. Άδειες Filenet: Το 2011, για την υλοποίηση της επέκτασης του συστήματος στη Β’ Ομάδα,
κατακυρώθηκε με διαδικασία διαπραγμάτευσης στην εταιρεία Datatech IT Solutions Ltd η
σύμβαση αρ. C.2011/25 για αγορά και συντήρηση αδειών χρήσης Filenet για 5 χρόνια, για παροχή
τεχνικής υποστήριξης και για δικαίωμα λήψης ενημερώσεων και νέων εκδόσεων του λογισμικού.
Το 2019, για τις άδειες χρήσης Filenet για 2 χρόνια, προκηρύχτηκε ανοικτός διαγωνισμός, με
μοναδικό προσφοροδότη την ίδια εταιρεία, στην οποία και κατακυρώθηκε η σύμβαση.
3. Άδειες Oracle: Το 2011, για σκοπούς υλοποίησης της επέκτασης στη Β΄ Ομάδα, ανατέθηκε με
διαδικασία διαπραγμάτευσης στην εταιρεία Oracle Cyprus Solutions Ltd η αγορά και συντήρηση
των αδειών χρήσης της βάσης δεδομένων Oracle (C.2011/34) για 5 χρόνια, η οποία επεκτάθηκε
μέσω ΚΕΑΑ για ακόμα ένα χρόνο. Με τη λήξη της σύμβασης, διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός
προσφορών ο οποίος κατακυρώθηκε και πάλι στην ίδια εταιρεία. Κατά τη περίοδο 2016-2017,
αγοράστηκαν, μέσω ανοικτού διαγωνισμού, από δύο διαφορετικούς προμηθευτές, επιπρόσθετες
άδειες Oracle, για το eOAS στη Βουλή των Αντιπροσώπων και για χρήση στο περιβάλλον
εκπαίδευσης/ελέγχων του ΤΥΠ.
4. Συντήρηση λογισμικού εφαρμογής: Το λογισμικό εφαρμογής του eOAS, το οποίο
αναπτύχθηκε από την ΙΒΜ κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, αποτελεί ιδιοκτησία της
Κυπριακής Δημοκρατίας και ως εκ τούτου δεν καταβάλλονται ποσά για συντήρηση αδειών χρήσης.
Ωστόσο, το 2013, για σκοπούς συντήρησης του λογισμικού, κατακυρώθηκε με διαδικασία
διαπραγμάτευσης στην εταιρεία Datatech IT Solutions Ltd, η σύμβαση C.2013/30 . Τον Ιανουάριο
του 2019, με τη λήξη της σύμβασης, κατακυρώθηκε και πάλι με διαδικασία διαπραγμάτευσης, νέα
σύμβαση στην ίδια εταιρεία για ακόμα 5 χρόνια.
5. Λειτουργική Υποστήριξη: To 2015 αγοράστηκαν με διαδικασία διαπραγμάτευσης, υπηρεσίες
λειτουργικής υποστήριξης από την εταιρεία Datatech IT Solutions Ltd (σύμβαση C.2015/06) για
περίοδο 3 χρόνων.
6. Εκπαίδευση: Στη σύμβαση C.2011/35 με την οποία υλοποιήθηκε η μεταφορά του συστήματος
κεντρικά περιλαμβάνονταν υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού των Τμημάτων της Β’ Ομάδας
Επέκτασης για διαχείριση του συστήματος.
7. Μελέτες: Το 2014, στα πλαίσια της λήψης απόφασης από το ΣΗΔ, για την επέκταση του
συστήματος στην υπόλοιπη Δημόσια Υπηρεσία, αγοράστηκαν από την εταιρεία Deloitte Ltd
υπηρεσίες για την ετοιμασία μελέτης αξιολόγησης του συστήματος.
5.2

Έλεγχος συμβάσεων

5.2.1

Επιλογή συμβάσεων

Η σύμβαση που επιλέχθηκε για έλεγχο είναι η σύμβαση C.2011/25 - Αγορά αδειών χρήσης Filenet
με διαδικασία διαπραγμάτευσης (διαγωνισμός ΤΥΠ2010/050/Δ/Α).
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5.2.2

Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Για τον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις ακόλουθες πηγές:








Αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας με το ΤΥΠ
Αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων
Αλληλογραφία του ΤΥΠ με τον Ανάδοχο
Πρακτικά συνεδριάσεων ΣΠΥΟ
Εσωτερικά σημειώματα
Αλληλογραφία μέσω ΕΣ και ΤΥΠ
Προσωπικές συνεντεύξεις με λειτουργούς.

5.2.3

Περιγραφή αιτήματος

Στις 7.8.2008 υποβλήθηκε στο ΕΣ από το ΤΥΠ, πρόταση που αφορούσε καθορισμό της Β’ Ομάδας
Επέκτασης και επέκταση του συστήματος σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία. Στην εν λόγω πρόταση,
προτάθηκε το μοντέλο επέκτασης «ανά υπουργείο» για όλη τη Δημόσια Υπηρεσία.
Το αίτημα υποβλήθηκε ύστερα από σχετική απόφαση του ΣΣΕΣΑΓ ημερ. 4.1.2008, στην οποία
αποφασίστηκε η νέα αρχιτεκτονική του συστήματος, για την Β’ Ομάδα Επέκτασης, η οποία θα
αποτελούσε τη βάση για τη μελλοντική επέκταση του συστήματος σε όλη τη δημόσια υπηρεσία.
Το αίτημα περιλάμβανε τις νέες άδειες χρήσης Filenet και βάσης δεδομένων καθώς και το κόστος
αγοράς του εξοπλισμού, εγκατάστασης, λειτουργικής υποστήριξης του συστήματος και
εκπαίδευσης του προσωπικού μόνο για τα Τμήματα του Υπουργείο Οικονομικών (Β΄ Ομάδα
Επέκτασης). Η εκτίμηση του συνολικού κόστους της πρότασης ανερχόταν στις €6.549.958.
Όσον αφορά στις άδειες χρήσης Filenet, περιλήφθηκε εισήγηση για απευθείας αγορά από την IBM
μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με την πρόταση, το κόστος των αδειών Filenet θα
ανερχόταν συνολικά σε €2.267.656 εκ των οποίων €647.902 αφορούσαν σε άδειες Filenet Server
και €1.619.754 σε άδειες Filenet Client. Οι τιμές υπολογίστηκαν στη βάση τιμών καταλόγου χωρίς
τη σύναψη συμφωνίας, ενώ στην πρόταση διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας
το κόστος θα μπορούσε να μειωθεί κατά 25-30%. Επιπρόσθετα, στην πρόταση αναφέρεται ότι οι
τιμές που είχαν περιληφθεί ήταν μόνο ενδεικτικές, καθώς αναμενόταν η έκδοση νέου καταλόγου
προϊόντων από τον Ανάδοχο, με τις τιμές που ίσχυαν.
Σε συνεδρία του στις 24.9.2008, το ΕΣ συζήτησε την πρόταση και αποφάσισε όπως το ΤΥΠ υποβάλει
σχετικό ενημερωτικό σημείωμα προς το ΥΣ, αναφορικά με την επέκταση του συστήματος στην
υπόλοιπη Δημόσια Υπηρεσία και τον καθορισμό της Β' Ομάδας Επέκτασης. Σε επόμενη συνεδρία
του ΕΣ, ημερ. 13.1.2009, ο Πρόεδρος του ΕΣ σημείωσε ότι το ΤΥΠ μπορούσε να προχωρήσει με την
επέκταση ταυτόχρονα με την προώθηση του ενημερωτικού σημειώματος.
Στις 27.1.2009, υποβλήθηκε πρόταση από το ΤΥΠ προς το Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση
δαπάνης συνολικού ύψους €8.478.857 , για άδειες χρήσης FileNet για 12.000 χρήστες για ολόκληρη
την δημόσια υπηρεσία– λαμβάνοντας υπόψη ένα ποσοστό έκπτωσης 60% από την εταιρεία. Η πιο
πάνω πρόταση δεν εγκρίθηκε.
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Στις 9.3.2009, το ΤΥΠ υπόβαλε νέα πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία αφορούσε
στην έγκριση δαπάνης για αγορά των αδειών χρήσης μόνο για την Β' Ομάδα Επέκτασης δηλαδή
1.200 χρήστες, συνολικού ύψους €2.306.500 . Στη νέα πρόταση διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό
υπολογίστηκε με βάση τις τιμές καταλόγου. Στις 28.9.2009 το Υπουργείο Οικονομικών παραχώρησε
την έγκριση του. Σημειώνεται ότι τα ποσά για τα οποία λήφθηκε έγκριση από το Υπουργείο
Οικονομικών αφορούσαν μόνο την αγορά των αδειών και όχι το κόστος συντήρησης τους για το
οποίο δεν απαιτείται σχετική έγκριση.
Στις 19.2.2010, το ΤΥΠ υπέβαλε πρόταση προς το ΣΠΥΟ, για έγκριση ζήτησης προσφοράς με
διαδικασία διαπραγμάτευσης, για την επέκταση του eOAS στη Β’ Ομάδα Επέκτασης και την
Αστυνομία επικαλούμενο τα Άρθρα 33 (α) (ii) και 33 (β)(ii) του N.12(I)/2006. Όσον αφορά στις
άδειες χρήσης Filenet, η πρόταση περιλάμβανε τα εξής:
α. την αγορά νέων αδειών χρήσης Filenet από την εταιρεία Datatech ύψους €2.626.524, εκ των
οποίων τα €2.306.524 αφορούσαν στην Β' Ομάδα Επέκτασης για 1.200 χρήστες και τα €320.000
αφορούσαν στην Αστυνομία για 100 χρήστες,
β. την ανανέωση της συνδρομής 1065 αδειών από την εταιρεία Datatech ύψους €511.455 οι
οποίες είχαν αγοραστεί παλαιότερα για σκοπούς της Β' Ομάδας Επέκτασης και οι οποίες δεν είχαν
χρησιμοποιηθεί.
γ. την αγορά 5-ετούς συντήρησης ύψους €2.363.870 για τις άδειες στο σημείο (α) και €852.000
για το σημείο (β) από την εταιρεία Datatech.
Στην πρόταση αναφέρεται ότι ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε έγκριση για λήψη προσφοράς από
την εταιρεία Datatech, αντί από την εταιρεία ΙΒΜ, όπως είχε ζητηθεί στο προηγούμενο αίτημα που
υποβλήθηκε το 2008 στο ΕΣ, ήταν ότι η εταιρεία ΙΒΜ καθόρισε την εταιρεία Datatech ως
αποκλειστικό αντιπρόσωπο της για τα προϊόντα Filenet.
Πέραν της αγοράς των αδειών χρήσης Filenet, το ΤΥΠ στην πρόταση του προς το ΣΠΥΟ, ημερ.
19.2.2010 περιέλαβε επίσης τα εξής:



αίτημα για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για αγορά και συντήρηση αδειών
χρήσης Oracle από την εταιρεία Oracle Cyprus Solutions ύψους €623.000, και
αίτημα για αγορά υπηρεσιών εγκατάστασης, λειτουργικής υποστήριξης και εκπαίδευσης από
την εταιρεία ΙΒΜ ύψους €1.650.000

Για τις πιο πάνω αγορές που δεν αφορούν άδειες Filenet ακολουθήθηκαν ξεχωριστές διαδικασίες
διαπραγμάτευσης οι οποίες δεν εξετάζονται στον παρόντα έλεγχο.
Το ΣΠΥΟ στη συνεδρία του ημερ. 14.5.2010 έγκρινε την πρόταση.
5.2.4

Επιλογή διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Στην πρόταση του για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ημερ. 19.2.2010, το ΤΥΠ
επικαλείται τα Άρθρα 33(α)(ii) και 33(β)(iii) του Ν.12(Ι)/2006.
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Όσον αφορά στην επιλογή της εταιρείας Datatech, στην πρόταση αναφέρεται ότι το eOAS
βασίζεται σε μια σειρά λογισμικών προϊόντων της εταιρείας Filenet η οποία εξαγοράστηκε από την
εταιρεία IBM την άνοιξη του 2007 και ότι στις 21.12.2009, η εταιρεία ΙΒΜ με επιστολή της προς
τον Διευθυντή του ΤΥΠ, τον ενημέρωσε για το ότι είχε καθορίσει την Datatech ως τον αποκλειστικό
αντιπρόσωπο της για την πώληση των προϊόντων Filenet στην Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και για
τον καθορισμό της σχετικής τιμολογιακής πολιτικής, την εκτέλεση παραγγελιών και την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης.
Ως λόγοι για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, στην πρόταση αναφέρονται οι εξής:
1. Οι άδειες χρήσης Filenet θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν μέσω ανοικτού διαγωνισμού μέσω
τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα λαμβάνονταν οι τιμές που θα έδινε ο αποκλειστικός
αντιπρόσωπος δηλαδή η εταιρεία Datatech ή η κατασκευάστρια εταιρεία IBM, στους υποψήφιους
προσφοροδότες και οι οποίες συνήθως είναι τιμές καταλόγου χωρίς οποιαδήποτε έκπτωση. Επίσης
σε τέτοια περίπτωση η κατασκευάστρια εταιρεία θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού κάτι που δεν ήταν επιθυμητό.
2. Με την απευθείας διαπραγμάτευση με την εταιρεία Datatech δίνεται στην Κυπριακή
Δημοκρατία η διαπραγματευτική δύναμη για αγορά των αδειών χρήσης σε χαμηλότερες τιμές.
Εκτίμηση του ΤΥΠ είναι ότι με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα μπορούν να επιτευχθούν
μειώσεις της τάξης του 30% από τις τιμές καταλόγου.
Συνοπτικά, ενώ η νομική βάση που επικαλείται το ΤΥΠ αφορά σε τεχνικούς λόγους (Άρθρο 33(α)(ii)
και Άρθρο 33(β)(iii)) εντούτοις το πιο πάνω δικαιολογητικό που παρατίθεται στην πρόταση
παραπέμπει σε οικονομικούς λόγους.
5.2.5

Έλεγχος συμμόρφωσης

α. Συμμόρφωση με διαδικασία αλλαγών
Από έλεγχο στην εσωτερική αλληλογραφία και μετά από προσωπικές συνεντεύξεις με αρμόδιους
Λειτουργούς διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκε ως επί το πλείστο η διαδικασία αλλαγών που
αναγράφεται στο Παράρτημα 2.1.
β.

Έγκριση από αρμόδιο όργανο

Η έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης δόθηκε από το ΣΠΥΟ με βάση το Άρθρο
27(1)(α) της ΚΔΠ 201/2007.
Στην πρόταση του για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ημερ. 19.2.2010, το ΤΥΠ
αναφέρεται στις ακόλουθες αποφάσεις για την επέκταση του συστήματος σε όλη τη δημόσια
υπηρεσία:
Απόφαση ΥΣ αρ. 53.554 ημερ. 25.4.2001: Από εξέταση της απόφασης προκύπτει ότι αυτό που είχε
εγκριθεί δεν ήταν η επέκταση του συστήματος (όπως αναφέρεται στην πρόταση του ΤΥΠ) αλλά η
στρατηγική μελέτη για την επέκταση του συστήματος ως κατευθυντήρια γραμμή της στρατηγικής
που θα ακολουθείτο. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στην στρατηγική μελέτη, στην πρόταση που
υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών στο ΥΣ, αναφέρεται ότι είχε ετοιμαστεί από το ΤΥΠ σε
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συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την εταιρεία ΙΒΜ και είχε ήδη λάβει την έγκριση του
ΕΣ, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η έγκριση δεν συνεπαγόταν και έγκριση της δαπάνης του
έργου αλλά ούτε και του ιεραρχημένου καταλόγου των προτεραιοτήτων που είχε περιληφθεί στη
μελέτη. Επίσης στη πρόταση του Υπουργού Οικονομικών αναφέρεται ότι για την κάθε επέκταση
του έργου, θα έπρεπε να υποβάλλεται για έγκριση, πρόταση από το ΤΥΠ προς το Υπουργείο
Οικονομικών, αφού προηγηθεί η διεξαγωγή μελέτης κόστους-οφέλους. Όπως προκύπτει, η πιο
πάνω προϋπόθεση δεν τηρήθηκε στην προκειμένη περίπτωση αφού δεν διενεργήθηκε
οποιαδήποτε μελέτη κόστους-οφέλους.
Απόφαση του ΕΣ ημερ.13.10.2005: Η απόφαση για επέκταση του συστήματος σε όλη τη δημόσια
υπηρεσία λήφθηκε με δεδομένο το ότι το σύστημα άνηκε στη Κυπριακή Δημοκρατία και ως εκ
τούτου για την επέκταση του θα απαιτείτο μόνο η αγορά αδειών χρήσης. Όπως προκύπτει από το
ιστορικό των συμβολαίων, στη συνέχεια απαιτήθηκαν επιπρόσθετα ποσά για μηχανογραφικό
εξοπλισμό για σκοπούς μεταφοράς του συστήματος κεντρικά, για αγορά υπηρεσιών συντήρησης
του λογισμικού εφαρμογής καθώς και αγορά υπηρεσιών υποστήριξης.
Απόφαση ΣΣΕΣΑΓ ημερ. 4.1.2008: Η απόφαση προνοούσε όπως το ΤΥΠ ετοιμάσει πρόταση προς το
ΕΣ, με εισήγηση να προωθηθεί η εγκατάσταση του eOAS στα Τμήματα του Υπουργείου
Οικονομικών, με βάση τη νέα αρχιτεκτονική του συστήματος. Η πρόταση του ΤΥΠ, υποβλήθηκε στο
ΕΣ στις 7.8.2008 και περιλάμβανε, πέραν της αγοράς των αδειών χρήσης, και την αγορά κεντρικού
και περιφερειακού εξοπλισμού, εξοπλισμού δικτύου καθώς και την αγορά υπηρεσιών
εγκατάστασης, λειτουργικής υποστήριξης και εκπαίδευσης για τα οποία το ΕΣ δεν είχε δώσει μέχρι
τότε τις απαραίτητες εγκρίσεις.
Απόφαση ΕΣ ημερ. 24.9.2008: Κατά τη συνεδρία του, το ΕΣ εξέτασε τη πρόταση του ΤΥΠ ημερ.
7.8.2008, και αποφάσισε όπως το ΤΥΠ ετοιμάσει ενημερωτικό σημείωμα προς το ΥΣ αναφορικά με
την επέκταση του συστήματος στην υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία και τον καθορισμό της Β’ Ομάδας
Επέκτασης χωρίς όμως να περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του συστήματος.
Σημειώνεται ότι στην εν λόγω συνεδρία δεν εγκρίθηκε η όποια επέκταση.
Με βάση τα πιο πάνω, προκύπτει ότι κατά την υλοποίηση των διαδικασιών για σύναψη των
συμβολαίων επέκτασης του συστήματος δεν τηρήθηκε η προϋπόθεση που είχε θέσει το ΥΣ για
διενέργεια μελέτης κόστους – οφέλους.
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι το ΕΣ στη συνεδρία του ημερ. 13.10.2005 είχε δώσει τη συγκατάθεση
του για επέκταση του συστήματος σε όλη τη δημόσια υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι το κόστος
θα αφορούσε μόνο την αγορά αδειών χρήσης. Ωστόσο, όπως προκύπτει, στην συνέχεια
απαιτήθηκαν επιπλέον ποσά για αγορά και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, υπηρεσιών
συντήρησης και υπηρεσιών υποστήριξης.
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5.2.6

Αξιολόγηση αιτήματος

α. Αξιολόγηση τεχνικών λόγων
Κατά την άποψη μας η επίκληση των τεχνικών λόγων (Άρθρου 33(α)(ii) και του Άρθρου 33(β)(iii))
για την αγορά των αδειών χρήσης Filenet απευθείας από τη συγκεκριμένη εταιρεία, στην
προκειμένη περίπτωση δεν δικαιολογείται.
Σημειώνεται ότι στην τεκμηρίωση του το ΤΥΠ αναφέρει ειδικά ότι τα προϊόντα αυτά θα μπορούσαν
να εξασφαλιστούν και μέσω τρίτων αλλά ο λόγος που επιλέγεται η διαδικασία διαπραγμάτευσης
είναι οικονομικός.
Συνεπώς το ΤΥΠ στην πρόταση του δεν τεκμηριώνει τους τεχνικούς λόγους τους οποίους
επικαλείται.
β.

Αξιολόγηση κατεπείγοντος

Το ΤΥΠ δεν επικαλείται λόγους κατεπείγοντος στη πρόταση του. Σημειώνεται ότι η αγορά των
αδειών χρήσης αφορούσε επέκταση του συστήματος η οποία προγραμματιζόταν τα τελευταία 5 –
10 χρόνια.
γ.

Εξέταση εναλλακτικών επιλογών

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, στην πρόταση για προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης δεν περιλαμβάνεται επαρκής και τεκμηριωμένη εξέταση των εναλλακτικών
επιλογών που υπήρχαν για αγορά των αδειών χρήσης Filenet.
Παρά του ότι διενεργείται σύγκριση με την διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού τα στοιχεία που
παρατίθενται στην πρόταση δεν θεωρούνται επαρκή και βασίζονται σε παραδοχές οι οποίες
στερούνται τεκμηρίωσης.
Όσον αφορά στην γενικότερη απόφαση για επέκταση του συστήματος, προκύπτει ότι το ΤΥΠ δεν
ακολούθησε τις προϋποθέσεις που αποφάσισε το ΥΣ για την επέκταση του συστήματος για
διενέργεια μελέτης κόστους-οφέλους σε κάθε στάδιο επέκτασης.
δ. Αξιολόγηση κρισιμότητας της αλλαγής
Το ΤΥΠ δεν επικαλείται την κρισιμότητα της αλλαγής ως λόγο για προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης.
ε.

Αξιολόγηση του τρόπου υπολογισμού ΑΕΚ

Στην πρόταση που υποβλήθηκε στις 19.2.2010 δεν περιλαμβάνεται αναφορά σε αντικειμενική
εκτίμηση κόστους των αδειών χρήσης Filenet αλλά γίνονται αναφορές στα εξής ποσά:



Για τις 1.200 νέες άδειες χρήσης για την Β’ Ομάδα Επέκτασης, το κόστος αγοράς ανερχόταν στα
€2.306.500 και της 5-ετούς συντήρησης τους στα €2.075.871.
Για τις 100 άδειες χρήσης για την Αστυνομία, το κόστος αγοράς ανερχόταν στα €319.276 και
της 5-ετούς συντήρησης στα €288.000.
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Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω ποσά για τις 1.300 άδειες είχαν παρουσιαστεί και στην πρόταση του
ΤΥΠ προς το ΕΣ ημερ. 7.8.2008 στην οποία διευκρινιζόταν ότι οι τιμές αυτές ήταν μόνο ενδεικτικές,
και ότι αναμενόταν από την εταιρεία IBM η υποβολή νέου καταλόγου με τιμές για τα προϊόντα που
ίσχυαν. Επιπρόσθετα, αναφερόταν ότι σε μια πρώτη επαφή με την εταιρεία διαφάνηκε ότι σε
περίπτωση σύναψης συμφωνίας μπορούσαν να επιτευχθούν εξοικονομήσεις της τάξης του 25%30%.
Για την ανανέωση των υφιστάμενων 1.065 αδειών χρήσης που είχαν αγοραστεί για την Β’ Ομάδα
Επέκτασης για 3 χρόνια, το κόστος ανερχόταν στα €511.455 . Για συντήρηση των αδειών αυτών για
τα επόμενα 5 χρόνια το κόστος ανερχόταν στα €852.000 . Σύμφωνα με την πρόταση τα ποσά αυτά
υπολογίστηκαν με βάση τις τιμές που περιλαμβάνονταν στο συμβόλαιο C.2001/54 με την ΙΒΜ, με
το οποίο και έγινε η αγορά τους, δηλαδή €160 ανά έτος συντήρησης για κάθε άδεια χρήσης.
Όσον αφορά στους λόγους της αρχικής αγοράς των 1.065 αδειών σημειώνονται τα ακόλουθα:








Με βάση το συμβόλαιο C.2001/54, η τιμή αγοράς και συντήρησης της κάθε άδειας χρήσης
καθοριζόταν με βάση τον συνολικό αριθμό αδειών που θα αγοράζονταν κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του συμβολαίου. Για παράδειγμα για αγορά 1500 - 2000 αδειών, το κόστος αγοράς
ανερχόταν σε 948 ΛΚ (€1660) ανά άδεια και το κόστος συντήρησης σε 112 ΛΚ (€190) ανά έτος
ενώ για αγορά 2001 με 4000 αδειών στις 791 ΛΚ (€1386) και 94 ΛΚ (€160) αντίστοιχα, κ.ο.κ.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, το ΤΥΠ με επιστολή του ημερ. 25.9.2002, ενημέρωσε την
εταιρεία για την πρόθεση του να αγοράσει συνολικά 2001 – 4000 άδειες μέχρι το πέρας του
συμβολαίου (Νοέμβριο 2005), ούτως ώστε να επωφεληθεί των χαμηλότερων χρεώσεων.
Ωστόσο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2005, το ΤΥΠ είχε αγοράσει μόνο 936 άδειες χρήσης, εκ των
οποίων οι 303 είχαν αγοραστεί για την πιλοτική φάση και οι υπόλοιπες για την Α’ Ομάδα
Επέκτασης.
Για να αποφευχθεί η χρέωση αγοράς και συντήρησης αδειών σε υψηλότερη τιμή, το ΕΣ στη
συνεδρία του ημερ. 13.10.2005 αποφάσισε, μετά από σχετική εισήγηση του ΤΥΠ, την αγορά
επιπρόσθετων 1.065 αδειών χρήσης, με συνολικό κόστος 842.415 ΛΚ (€1.478.402), για
σκοπούς της Β’ Ομάδας Επέκτασης.
Μέχρι τις 19.2.2010 που υποβλήθηκε η πρόταση του ΤΥΠ για ανανέωση των αδειών αυτών,
δεν είχε υλοποιηθεί η επέκταση του συστήματος στη Β’ Ομάδα και το ΤΥΠ είχε πληρώσει στην
εταιρεία μόνο το κόστος αγοράς αλλά όχι το κόστος συντήρησης.

Κατά την άποψη μας, οι τιμές που περιλήφθηκαν στην πρόταση του ΤΥΠ ημερ. 19.2.2010 δεν
αποτελούσαν αντικειμενική εκτίμηση του κόστους αγοράς και συντήρησης των αδειών Filenet,
εφόσον δεν λήφθηκε υπόψη οποιαδήποτε έκπτωση που υπολογιζόταν ότι θα λαμβανόταν λόγω
σύναψης συμβολαίου, αλλά μόνο τιμές καταλόγου.
Επίσης δεν λήφθηκε υπόψη το σχέδιο αδειοδότησης Passport Advantage - Authorized User Value
Unit (AUVU) το οποίο ήταν σε ισχύ και με το οποίο θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί πολύ
χαμηλότερες τιμές από τις τιμές καταλόγου. Όσον αφορά στο νέο σχέδιο αδειοδότησης
σημειώνονται τα ακόλουθα:
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Το ΤΥΠ ενημερώθηκε επίσημα από την ΙΒΜ για την διαθεσιμότητα του νέου σχεδίου αδειών
χρήσης Filenet AUVU στις 30.12.2009 - δηλαδή πριν την υποβολή της πρότασης στο ΣΠΥΟ
(ημερ. 19.2.2010) για έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης



Η επιστολή της ΙΒΜ είχε σταλεί κατόπιν αιτήματος του ΤΥΠ για αγορά επιπρόσθετων 122 νέων
αδειών χρήσης Filenet στα πλαίσια της εκτέλεσης του συμβολαίου C.2008/30 το οποίο
αφορούσε το σύστημα e-Filiing του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
(ΤΕΕΠ) το οποίο είχε συμφωνηθεί με το παλιό σχέδιο αδειοδότησης



Σύμφωνα με τη πρόταση η χρέωση για την αγορά των νέων αδειών θα γινόταν ανά μονάδα
AUVU αντί ανά πραγματικό χρήστη. Σύμφωνα με το σχέδιο, με την αύξηση του αριθμού των
πραγματικών χρηστών ο αριθμός των μονάδων AUVU μειωνόταν. Επίσης η χρέωση ανά
μονάδα AUVU ήταν χαμηλότερη από τη χρέωση ανά πραγματικό χρήστη με το προηγούμενο
σχέδιο. Δηλαδή, για 122 νέες άδειες χρήσης το ΤΥΠ θα αγόραζε 102 μονάδες AUVU οι οποίες
ήταν σε χαμηλότερη τιμή από τις πραγματικές άδειες χρήσης.

Κατά την άποψη μας το ΤΥΠ, εφόσον ήταν ενήμερο για το νέο σχέδιο, θα έπρεπε να είχε υπολογίζει
νέα ΑΕΚ με βάση το νέο σχέδιο AUVU και να την είχε περιλάβει στην πρόταση για έγκριση της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Σημειώνεται ότι στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, το αντικείμενο της
σύμβασης άλλαξε με την προσθήκη νέων προϊόντων, και συγκεκριμένα την ανανέωση της
συντήρησης των 804 υφιστάμενων αδειών χρήσης και την αγορά επιπρόσθετων 1000 αδειών
χρήσης για την Αστυνομία. Παρά την αλλαγή αυτή, στην έκθεση αξιολόγησης που υποβλήθηκε στο
ΣΠΥΟ στις 17.12.2010 δεν περιλαμβάνεται αναθεωρημένη ΑΕΚ.
Επίσης σημειώνεται ότι κατά την εξέταση της έκθεσης αξιολόγησης, το ΣΠΥΟ στην συνεδρία του
ημερ. 11.1.2011 αποφάσισε όπως, όσον αφορά τη μεταφορά των υπό συντήρηση αδειών χρήσης
Filenet σε νέα συμβόλαια, αναθεωρηθεί η αντικειμενική εκτίμηση σύμφωνα με το νέο σχέδιο που
προτείνεται, καθώς και με τη μεθοδολογία Passport Advantage και να παρουσιαστεί η σύγκριση
τιμών. Επίσης ζητήθηκε όπως παρουσιαστεί σύγκριση τιμών με τη μεθοδολογία Passport
Advantage για όλες τις άδειες που εξασφαλίζονται στη σύμβαση. Ωστόσο, ούτε στην δεύτερη
έκθεση αξιολόγησης που υποβλήθηκε στο ΣΠΥΟ στις 24.5.2011 δεν περιλαμβάνεται αναφορά σε
ΑΕΚ αλλά αντίθετα γίνεται σύγκριση με άλλες προσφορές.
Από τα πιο πάνω συμπεραίνεται ότι το ΤΥΠ δεν υπολόγισε την αντικειμενική εκτίμηση του κόστους
της σύμβασης για τα προϊόντα που τελικά συμφωνήθηκαν.
5.2.7

Αποτελέσματα διαδικασίας διαπραγμάτευσης

Η διαπραγμάτευση έγινε σε δύο φάσεις:
Φάση Ι
H αρχική προσφορά που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο ανερχόταν στα €3.769.376 .

171

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΥΠ/01/2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.3

Η τιμή αγοράς για τις 2.365 άδειες χρήσης (1.200 Β’ Ομάδας Επέκτασης, 100 Αστυνομίας και
ανανέωση 1.065 υφιστάμενων) ανερχόταν στα €590 ανά άδεια και το κόστος συντήρησης στα €124
με αύξηση μέχρι €165 ανά άδεια ανά έτος.
Στην έκθεση αξιολόγησης που υποβλήθηκε στο ΣΠΥΟ στις 17.12.2010, σημειώνεται ότι οι τιμές
αγοράς των αδειών χρήσης που εξασφαλίστηκαν από την ΙΒΜ με βάση το σχέδιο αδειοδότησης
AUVU και του συμβολαίου C.2008/30 (ΤΕΕΠ) ήταν χαμηλότερες (συγκεκριμένα ανέρχονταν στα
€524 ανά άδεια).
Κατόπιν αιτήματος του ΤΥΠ, ο Ανάδοχος υπέβαλε αναθεωρημένη προσφορά, στην οποία
περιλήφθηκαν χαμηλότερες τιμές αγοράς (€485 ανά άδεια) και συντήρησης (€102 - €128 ανά άδεια
ανά έτος).
Επιπρόσθετα, στην αναθεωρημένη προσφορά λήφθηκαν χαμηλότερες τιμές αγοράς για τις άδειες
σάρωσης, αλλά αυξήθηκε το ετήσιο ποσοστό αύξησης του κόστους συντήρησης τους.
Επίσης, στην αναθεωρημένη προσφορά περιλήφθηκαν τα ακόλουθα, τα οποία δεν αποτελούσαν
μέρος των όρων του διαγωνισμού:
Νέες άδειες χρήσης για 24 χρήστες για σκοπούς εκπαίδευσης. Το κόστος αγοράς των αδειών αυτών
καθώς και ο 1ος χρόνος συντήρησης θα παρέχονταν δωρεάν.
Νέες άδειες χρήσης για 1000 επιπρόσθετους χρήστες για την Αστυνομία Σημειώνεται ότι παρόλο
που οι αρχικοί όροι του διαγωνισμού, όπως εγκρίθηκαν από το ΣΠΥΟ, αφορούσαν μόνο σε 100
νέους χρήστες, σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης
προέκυψε ότι οι ανάγκες της Αστυνομίας ήταν τελικά 644 συστηματικοί χρήστες και 4200
περιστασιακοί χρήστες οι οποίοι θα χρησιμοποιούσαν το σύστημα μόνο για σκοπούς ενημέρωσης.
Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, η αλλαγή στον αριθμό των χρηστών οφειλόταν στο ότι η
Αστυνομία καθόρισε τον αριθμό των χρηστών που χρειαζόταν μετά την προκήρυξη του
διαγωνισμού. Για τους 4.200 περιστασιακούς χρήστες η Datatech στην προσφορά της εισηγήθηκε
όπως αγοράζονταν άδειες χρήσης με αναλογία 1:10.
Σύμφωνα με τους πίνακες που περιλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγησης η εταιρεία πρόσφερε
την αγορά 450 άδειών χρήσης για τους περιστασιακούς χρήστες και 540 αδειών χρήσης για τους
επιπρόσθετους κανονικούς χρήστες. Οι τιμές αγοράς και συντήρησης για τις άδειες αυτές ήταν οι
ίδιες δηλαδή αγορά €485 ανά άδεια και συντήρηση €102 - €128 ανά άδεια ανά έτος.
Αγορά 803 άδειων έναντι των υφιστάμενων χρηστών. Οι άδειες αυτές είχαν αγοραστεί στα πλαίσια
των πιλοτικών εγκαταστάσεων και της Α’ Ομάδας Επέκτασης των οποίων η συντήρηση τους έληγε
τον Ιανουάριο του 2011 και το τελευταίο εξάμηνο του 2011 αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης το κόστος συντήρησης των αδειών αυτών για τα επόμενα 5
χρόνια, με βάση τις τιμές του τελευταίου χρόνου συντήρησης των υφιστάμενων συμβολαίων
ανερχόταν συνολικά σε €2.320.172.
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Η εταιρεία πρότεινε την μετατροπή τους σε νέες άδειες με συνολικό κόστος αγοράς και
συντήρησης για 5 έτη στα €853.044 (αγορά €446 ανά άδεια και συντήρηση €102 - €128 ανά άδεια
ανά έτος).
Νέες άδειες σάρωσης Capture Low Volume έναντι των υφιστάμενων 29 αδειών καθώς και αγορά
μιας νέας άδειας σάρωσης Capture Medium Volume.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης πρότεινε στο ΣΠΥΟ την κατακύρωση της σύμβασης στην Datatech τόσο
για τα υποχρεωτικά προϊόντα με βάση τους αρχικούς όρους του διαγωνισμού όσο και για τα
επιπρόσθετα προϊόντα τα οποία προέκυψαν κατά τη διαπραγμάτευση.
Το ΣΠΥΟ, σε συνεδρία του ημερ. 11.1.2011, αποφάσισε όπως για όλες τις περιπτώσεις αγοράς νέων
αδειών έναντι υφιστάμενων, παρουσιαστεί σύγκριση τιμών με βάση το σχέδιο αδειοδότησης
Passport Advantage και επίσης όπως επεξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα καλύπτονται
μελλοντικές ανάγκες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Φάση ΙΙ
Στις 24.5.2011 υποβλήθηκε στο ΣΠΥΟ συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης.
Σύμφωνα με την έκθεση, κατόπιν αιτήματος της επιτροπής, ο Ανάδοχος υπέβαλε την 3 η κατά σειρά
προσφορά του, η οποία βασιζόταν στο σχέδιο Passport Advantage και περιλάμβανε τις ακόλουθες
2 επιλογές:
Επιλογή 1: Σχέδιο Αδειοδότησης AUVU (Authorized User Value Units)
 Η χρέωση γίνεται ανά μονάδα AUVU αντί ανά πραγματικό χρήστη, με τρόπο ώστε με την
αύξηση του αριθμού των πραγματικών χρηστών ο αριθμός των μονάδων AUVU να μειώνεται.
 Με το σχέδιο αυτό και με βάση τον συνολικό αριθμό χρηστών, το κόστος αγοράς της κάθε
μονάδας AUVU ανερχόταν στα €884 ανά μονάδα και το κόστος συντήρησης στα €195 - €245,65
ανά μονάδα ανά έτος.
Επιλογή 2: Σχέδιο Αδειοδότησης Enterprise License






Το σχέδιο προέβλεπε με την υπογραφή της σύμβασης την καταβολή ποσού ύψους €1.850.000.
Με το ποσό αυτό, για τα 2 πρώτα έτη θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί απεριόριστος αριθμός
χρηστών.
Μετά το πέρας των 2 ετών, θα γινόταν καταγραφή των ενεργών χρηστών οι οποίοι και θα
εντάσσονταν στο σχέδιο αδειοδότησης AUVU για τουλάχιστον 2 έτη. Το κόστος συντήρησης
για τις άδειες AUVU από το 3ο έτος και έπειτα θα ανερχόταν στα €183 - €213,46 ανά μονάδα
ανά έτος.
Επίσης, σύμφωνα με την προσφορά, για ένα χρόνο μετά τη λήξη της σύμβασης υπήρχε η
δυνατότητα αγοράς επιπρόσθετων αδειών χρήσης με βάση το σχέδιο AUVU προς €811 ανά
μονάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Ανάδοχος στις 4.4.2011,
υπέβαλε την 4η κατά σειρά και τελική προσφορά του που περιελάμβανε τα εξής:
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Αναθεωρημένη Επιλογή 1: Σχέδιο Αδειοδότησης AUVU (Authorized User Value Units)


Tο κόστος αγοράς της κάθε μονάδας AUVU μειώθηκε στα €875 και το κόστος συνδρομής στα
€183,75 - €212,71 ανά μονάδα ανά έτος για το 5ο έτος.

Αναθεωρημένη Επιλογή 2: Σχέδιο Αδειοδότησης Enterprise License




Το κόστος αγοράς της άδειας Enterprise License αυξήθηκε στα €1.890.000 .
Το κόστος συντήρησης μειώθηκε στα €174 - €192 ανά μονάδα ανά έτος.
Το κόστος αγοράς των επιπρόσθετων αδειών χρήσης ένα χρόνο μετά τη λήξη της σύμβασης
μειώθηκε στα €800 ανά μονάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, το σχέδιο Passport Advantage το οποίο είχε προσφερθεί από
την εταιρεία δεν κάλυπτε ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες είχαν περιληφθεί στους όρους εντολής
του διαγωνισμού, και συγκεκριμένα η παροχή επιτόπου υποστήριξης και η εγκατάσταση νέων
εκδόσεων του λογισμικού.
Για το λόγο αυτό η ΕΑ ζήτησε από την Datatech να υποβάλει προσφορά για τις υπηρεσίες αυτές ως
προαιρετικό είδος. Η προσφορά ανερχόταν στα €960 ανά μέρα ανά άτομο και συνέπιπτε με τις
χρεώσεις της εταιρείας ΙΒΜ στην προσφορά που υπέβαλε για υπηρεσίες εγκατάστασης του
συστήματος.
Μετά το πέρας της διαπραγμάτευσης, στις 24.5.2011, η ΕΑ υπέβαλε συμπληρωματική έκθεση
αξιολόγησης στο ΣΠΥΟ.
Σύμφωνα με την έκθεση, κατόπιν σύγκρισης που διενεργήθηκε μεταξύ των δύο επιλογών, το
χαμηλότερο κόστος για τα υποχρεωτικά προϊόντα ήταν η Επιλογή 1 δηλαδή με τις πρόνοιες του
σχεδίου AUVU) με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα €1.867.018 συμπεριλαμβανομένου του
κόστους συντήρησης για 5 χρόνια.
Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, αν λαμβανόταν υπόψη και η μεταφορά των υφιστάμενων 803
αδειών χρήσης και η αγορά των επιπρόσθετων 1000 αδειών για τους χρήστες της Αστυνομίας, τότε
η Επιλογή 2 με το σχέδιο Enterprise License ήταν συμφέρουσα.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής το σχέδιο Enterprise License άρχιζε να αποδίδει
καλύτερα όταν ο συνολικός αριθμός των αδειών ξεπεράσει τις 3.687.
Η τελική εισήγηση της ΕΑ ήταν να κατακυρωθεί η προσφορά που περιελάμβανε τα εξής :





καταβολή του ποσού των €1.890.000 για το σχέδιο Enterprise License για απεριόριστο αριθμό
αδειών χρήσης για τα πρώτα 2 χρόνια
συνδρομή άδειας χρήσης για ελάχιστο αριθμό 4.168 χρηστών για τα επόμενα 3 χρόνια ως
ακολούθως: 1.200 για τη Β΄ Ομάδα Επέκτασης, 1.100 για την Αστυνομία, 1.065 έναντι
υφιστάμενων αδρανών αδειών και 803 έναντι υφιστάμενων ενεργών αδειών
108 άδειες σαρωτή

Επιπρόσθετα η ΕΑ εισηγήθηκε όπως κατακυρωθούν ως δικαίωμα προαίρεσης τα ακόλουθα:


άδειες σαρωτή
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70 ώρες τεχνική υποστήριξη
40 προαιρετικές άδειες χρήσης προς €800 ανά άδεια

Κατά τη συνεδρία του ΣΠΥΟ, ημερ. 10.6.2011, όπου συζητήθηκε η έκθεση αξιολόγησης, η Υπηρεσία
μας εισηγήθηκε όπως, εφόσον άλλοι οργανισμοί χρησιμοποιούν παρόμοιο σύστημα με
χαμηλότερες τιμές όπως για παράδειγμα ο ΚΟΑ, εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις που εξυπηρετούν
τον ίδιο σκοπό και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν δεν θα δικαιολογείται η απευθείας
ανάθεση. Επίσης εισηγηθήκαμε όπως γίνει πιο λεπτομερής καθορισμός των αναγκών και όπως
ληφθεί υπόψη ότι στο στάδιο εκείνο οι 1.065 άδειες ήταν αδρανείς. Επίσης ζητήσαμε όπως
διευκρινιστεί αν η Αστυνομία όντως χρειάζεται τις 1.100 άδειες.
Σύμφωνα με τα πρακτικά το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας μας ωστόσο
θεώρησε ότι αυτές έπρεπε να είχαν υποβληθεί σε προηγούμενο στάδιο, πριν προχωρήσουν οι
διαδικασίες για αγορά του μηχανογραφικού εξοπλισμού και πριν παραχωρηθεί η έγκριση του
ΣΠΥΟ για προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση.
Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως υιοθετήσει την εισήγηση της ΕΑ.
α. Αλλαγές στο αντικείμενο της σύμβασης
Οι αρχικοί όροι του διαγωνισμού όπως εγκρίθηκαν από το ΣΠΥΟ άλλαξαν σημαντικά μέσω της
διαπραγμάτευσης.
Οι μεγαλύτερες αλλαγές ήταν οι εξής:


Αύξηση των αναγκών της Αστυνομίας , από 100 άδειες χρήσης που είχαν περιληφθεί στο
αίτημα για έγκριση ζήτησης προσφοράς με διαδικασία διαπραγμάτευσης, αυξήθηκαν σε 1.100
άδειες, δηλαδή περίπου δεκαπλασιάστηκαν. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, αυτό
οφείλεται στο ότι η Αστυνομία Κύπρου καθόρισε τον επακριβή αριθμό μετά την προκήρυξη
του διαγωνισμού.
Σημειώνεται ότι για τις πραγματικές ανάγκες της Αστυνομίας το ΤΥΠ δεν ήταν σε θέση να
παρέχει στην Υπηρεσία μας σχετική τεκμηρίωση και αλληλογραφία.



Περίληψη των υφιστάμενων 803 αδειών στο νέο σχέδιο, μετά τη λήξη της συντήρησης τους το
2011.
Σημειώνεται ότι δεν είναι σαφής ο λόγος που οι άδειες αυτές δεν είχαν συμπεριληφθεί στην
αρχική πρόταση του ΤΥΠ που υποβλήθηκε στο ΣΑΓ.

Με βάση τις πιο πάνω αυξήσεις των αριθμών των χρηστών το ΤΥΠ εκτίμησε ότι η αγορά του
πακέτου Enterprise License αντί του Σχεδίου AUVU θα ήταν συμφέρουσα.
β. Χρόνος που δαπανήθηκε
Το χρονικό σύναψης της σύμβασης για την αγορά των αδειών χρήσης Filenet για την επέκταση του
συστήματος στην Β’ Ομάδα Επέκτασης έχει ως εξής:
07.08.2008 – Πρόταση ΤΥΠ προς ΕΣ για έγκριση επέκτασης στη Β’ Ομάδα
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27.01.2009 – Πρόταση ΤΥΠ προς Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση δαπάνης για επέκταση σε όλη
τη δημόσια υπηρεσία
09.03.2009 – Πρόταση ΤΥΠ προς Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση δαπάνης για επέκταση στη Β’
Ομάδα
28.09.2009 – Έγκριση Υπουργείου Οικονομικών για δαπάνη επέκτασης στη Β’ Ομάδα
19.02.2010
- Πρόταση προς ΣΠΥΟ για έγκριση ζήτησης προσφοράς με διαδικασία
διαπραγμάτευσης
12.03.2010 - Απόφαση ΣΠΥΟ για διαφοροποίηση όρων της σύμβασης
29.04.2010 - Υποβολή διαφοροποιημένης πρότασης προς ΣΠΥΟ για έγκριση ζήτησης προσφοράς
με διαδικασία διαπραγμάτευσης
17.05.2010 - Έγκριση ΣΠΥΟ για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
27.05.2010 - Πρόσκληση προς εταιρεία για υποβολή προσφοράς
25.06.2010 - Υποβολή 1ης προσφοράς
07.10.2010 - Υποβολή 2ης προσφοράς μετά από διαπραγμάτευση
17.12.2010 - Υποβολή Έκθεσης Αξιολόγησης στο ΣΠΥΟ
11.01.2011 – Απόφαση ΣΠΥΟ για ζήτηση νέας προσφοράς από την εταιρεία με το σχέδιο
αδειοδότησης AUVU
02.03.2011 – Υποβολή 3ης προσφοράς από την εταιρεία
04.04.2011 – Υποβολή 4ης προσφοράς από την εταιρεία
24.05.2011 - Υποβολή Αναθεωρημένης Έκθεσης Αξιολόγησης στο ΣΠΥΟ
10.06.2011 - Απόφαση ΣΠΥΟ για κατακύρωση σύμβασης
29.06.2011 - Υπογραφή σύμβασης
Από το χρονοδιάγραμμα διαφαίνεται ότι η όλη διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης διήρκησε
περίπου 3 χρόνια.
Ο περισσότερος χρόνος φαίνεται ότι αναλώθηκε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ του
ΤΥΠ και της εταιρείας για καθορισμό των όρων της σύμβασης που διήρκησε 12 μήνες, στην λήψη
της έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών για τη διενέργεια της δαπάνης που διήρκησε 9 μήνες
και στην λήψη έγκρισης του ΣΠΥΟ για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης που διήρκησε
3 μήνες.
Σημειώνεται ότι η συντήρηση των 803 υφιστάμενων ενεργοποιημένων αδειών έληγε εντός του
2011. Παρά ταύτα, η καθυστέρηση στην σύναψη συμφωνίας φαίνεται ότι δεν ενήργησε εις βάρος
της διαπραγματευτικής δύναμης του ΤΥΠ.
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γ.

Τιμή που επιτεύχθηκε

Η διαπραγμάτευση που έγινε κατά τη Φάση Ι με την εταιρεία για την τιμή των αδειών χρήσης
παρουσιάζεται συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα.
Για σκοπούς παρουσίασης, φαίνεται η διαπραγμάτευση που έγινε μόνο για τις άδειες χρήσης του
συστήματος και όχι η διαπραγμάτευση για τις άδειες σαρωτή, τεχνική υποστήριξη κτλ.

Προϊόν

Φάση Ι διαπραγμάτευσης
ΑΕΚ
€

Α. Προϊόντα αρχικής έγκρισης ΣΠΥΟ
1. Άδειες Β’ Ομάδας Επέκτασης (1.200)
Αγορά
5-ετη συντήρηση
2. Υφιστάμενες αδρανείς άδειες (1065)
Αγορά
5-ετη συντήρηση
3. Άδειες για Αστυνομία (100)
Αγορά
5-ετη συντήρηση
Σύνολο Α
Β. Προαιρετικά προϊόντα
1. Υφιστάμενες ενεργείς άδειες (803)
Αγορά
5-ετη συντήρηση
2. Επιπλέον άδειες για Αστυνομία (1000)
Αγορά
5-ετη συντήρηση
Σύνολο Β
Σύνολο Α+Β

1η Προσφορά
€

2η Προσφορά
€

2.306.500
2.075.871

1.120.835
1.092.377

582.000
550.740

511.455
852.000

628.350
612.396

487.770
488.782

319.276
288.000
6.353.102

159.600
155.548
3.769.106

48.500
45.895
2.203.687

-

-

358.138
368.536

-

-

480.150
454.360
934.510

6.353.102

3.769.106

3.864.871

Από τον πιο πάνω πίνακα είναι εμφανές ότι ο υπολογισμός της ΑΕΚ δεν ήταν σε λογικά πλαίσια.
Συγκεκριμένα παρουσιάζεται διαφορά πέραν του 40% από την αρχική προσφορά της εταιρείας.
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, στην δεύτερη προσφορά του ο Ανάδοχος παραχώρησε επιπλέον
μείωση 42% στην τιμή για τα ίδια προϊόντα.
Το ΣΠΥΟ σε συνεδρία του ημερ. 11.01.2011, κατά την εξέταση της εισήγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης να κατακυρωθεί η σύμβαση στον Ανάδοχο με βάση τη 2 η Προσφορά, αποφάσισε να
ζητηθεί από τον Ανάδοχο όπως υποβάλει εκ νέου προσφορά με βάση το σχέδιο αδειοδότησης
AUVU το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση του ΤΕΕΠ από άλλο Ανάδοχο (εταιρεία ΙΒΜ).
Η διαπραγμάτευση που έγινε κατά τη Φάση ΙΙ και η οποία αφορούσε στο νέο σχέδιο αδειοδότησης
παρουσιάζεται συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα. Στον πίνακα περιλαμβάνονται οι τιμές που
υπέβαλε ο Ανάδοχος και για τις δύο επιλογές δηλαδή με το Σχέδιο AUVU και το Enterprise License
καθώς και οι τιμές μονάδας που λήφθηκαν στην περίπτωση του ΤΕΕΠ.
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Το σχέδιο Enterprise License περιλαμβάνει την πληρωμή αρχικού ποσού, και για περίοδο 2 χρόνων
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθεύεται όσες άδειες χρήσης επιθυμεί χωρίς επιπλέον κόστος
και χωρίς κόστος συντήρησης. Μετά το πέρας των 2 ετών, θα πληρώνεται κόστος συντήρησης και
οποιαδήποτε αγορά άδειας χρήσης αγοραστεί θα χρεώνεται με βάση τις αντίστοιχες τιμές του
σχεδίου AUVU.

Προϊόν

Αγορά μονάδας
AUVU
Αγορά Enterprise
License
Συντήρηση 1ος
χρόνος
Συντήρηση 2ος
χρόνος
Συντήρηση 3ος
χρόνος
Συντήρηση 4ος
χρόνος
Συντήρηση 5ος
χρόνος

Φάση ΙΙ διαπραγμάτευσης
3η Προσφορά
Σχέδιο
Enterprise License
AUVU
€/AUVU
€/AUVU

ΤΕΕΠ
Σχέδιο
AUVU
€/AUVU

4η Προσφορά
Σχέδιο
AUVU
€/AUVU

Enterprise License
€/AUVU

904

884

811

875

800

-

-

1.850.000 (συνολικό
κόστος)

-

1.890.000 (συνολικό
κόστος)

-

-

-

-

-

199

195

-

184

-

209

211

183

193

174

220

227

198

203

183

231

246

213

213

192

Από τον πιο πάνω πίνακα φαίνεται ότι οι τιμές που έδωσε ο Ανάδοχος στην 4η προσφορά του ήταν
χαμηλότερες σε σύγκριση με την 3η Προσφορά αλλά και την προσφορά της εταιρεία ΙΒΜ για το
ΤΕΕΠ. Η μόνη εξαίρεση αφορούσε στο κόστος αγοράς του Enterprise License το οποίο ήταν κατά
€40.000 ψηλότερο.
Όσον αφορά στην επιλογή του σχεδίου, στην Έκθεση Αξιολόγησης περιλαμβάνεται σύγκριση
μεταξύ του κόστους αγοράς και συντήρησης αδειών χρήσης με βάση το Σχέδιο AUVU και το
Enterprise License αναλόγως του αριθμού των χρηστών και με βάση τις τιμές της 4ης Προσφοράς.
Στην έκθεση περιλαμβάνονται τα εξής σενάρια:
Σύγκριση Σχεδίου ΑUVU και Enterprise License
Αριθμός
πραγματικών
χρηστών

Ομάδα Χρηστών

Α. Β’ Ομάδα Επέκτασης και υφιστάμενες αδρανείς άδειες
Αγορά
5-ετη συντήρηση
Σύνολο
Β. Υφιστάμενες ενεργές άδειες
Αγορά
5-ετη συντήρηση

4η Προσφορά
Σχέδιο
AUVU
€

Enterprise License
€

2.265

2.265
+ 803
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980.000
887.018
1.867.018

1.890.000
614.365
2.504.365

1.313.375
1.188.762

1.890.000
823.359
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Σύγκριση Σχεδίου ΑUVU και Enterprise License
Αριθμός
πραγματικών
χρηστών

Ομάδα Χρηστών

Σύνολο (Α+Β)
Γ. Αστυνομία
Αγορά
5-ετη συντήρηση
Σύνολο (Α+Β+Γ)

3.068
+ 1.100

4.168

4η Προσφορά
Σχέδιο
Enterprise License
AUVU
€
€
2.502.137
2.713.359
1.771.000
1.602.968
3.373.968

1.890.000
1.110.245
3.000.245

Όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος αγοράς και
συντήρησης, η επιλογή Enterprise License ήταν η οικονομικότερη στην περίπτωση που αγοράζονταν
άδειες χρήσεις και για τις 3 κατηγορίες χρηστών.
Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με το αρχικό αίτημα, το οποίο αφορούσε μόνο τις
2.365 άδειες, η 2η Προσφορά του αναδόχου, η οποία ήταν με βάση το προηγούμενο σχέδιο
αδειοδότησης, ήταν οικονομικότερη.
5.2.8

Ευρήματα - Αξιολόγηση της επιλογής της διαδικασίας

Αποτελεσματικότητα
Όσον αφορά στο αντικείμενο της τελικής σύμβασης, επιτεύχθηκε τελικά η περίληψη περισσότερων
απαιτήσεων από αυτές που τέθηκαν αρχικά. Συγκεκριμένα, επιπρόσθετα της αγοράς και συντήρησης
2.365 νέων αδειών χρήσης που ήταν η αρχική απαίτηση, στην σύμβαση περιλήφθηκε επίσης η αγορά
και συντήρηση των 803 υφιστάμενων ενεργών αδειών χρήσης καθώς και η αγορά επιπρόσθετων 1.000
αδειών χρήσης για την Αστυνομία.
Σημειώνεται ότι για τους επιπρόσθετους 1.000 χρήστες της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια του ελέγχου
δεν έχει εντοπιστεί σχετικό γραπτό αίτημα. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί η ανάγκη.
Πέραν τούτου, όσον αφορά στη συμμόρφωση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε με το νομικό και
κανονιστικό πλαίσιο, διαπιστώνονται οι ακόλουθες αποκλίσεις:
α. στην υλοποίηση της απόφασης του ΥΣ αρ. 53.554 ημερ. 25.4.2001 και συγκεκριμένα στο ότι δεν
τηρήθηκε η προϋπόθεση για διεξαγωγή μελέτης κόστους– οφέλους σε κάθε στάδιο της επέκτασης,
β. στην υλοποίηση της απόφασης του ΕΣ ημερ. 13.10.2005 στην οποία εγκρίθηκε η επέκταση του
συστήματος σε όλη τη δημόσια υπηρεσία με την προϋπόθεση ωστόσο ότι το κόστος θα αφορούσε
μόνο την αγορά αδειών χρήσης. Εντούτοις, η επέκταση στη Β΄ Ομάδα περιλάμβανε επιπλέον ποσά για
αγορά και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, υπηρεσιών συντήρησης και υπηρεσιών
υποστήριξης, και
γ. στη νομική βάση που χρησιμοποιήθηκε για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, αφού,
ενώ γίνεται επίκληση των Άρθρων 33(α)(ii) και 33(β)(iii)) του Ν.12(Ι)/2006 τα οποία αφορούν σε
τεχνικούς λόγους, το δικαιολογητικό που παρατίθεται στην πρόταση παραπέμπει σε οικονομικούς
λόγους κάτι το οποίο δεν προνοείται στη νομοθεσία.
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Από πλευράς ικανοποίησης των χρονοδιαγραμμάτων σημειώνεται ότι το ΤΥΠ δεν είχε θέσει
συγκεκριμένη απαίτηση για την επέκταση στη Β’ Ομάδα. Όσον αφορά στις υφιστάμενες 803 άδειες οι
οποίες θα μεταφέρονταν στη νέα σύμβαση, η συντήρηση τους έληγε το 2ο εξάμηνο του 2011 και
συνεπώς εκ των πραγμάτων ο Ιούνιος του 2011 αποτελούσε άτυπο χρονοδιάγραμμα το οποίο
τηρήθηκε αφού η σύμβαση υπογράφηκε στις 29.06.2011.
Με βάση τα πιο πάνω η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε χαρακτηρίζεται ως
χαμηλή.
Οικονομικότητα
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο, για την επέκταση του συστήματος στη Β΄ Ομάδα δεν έγινε μελέτη
κόστους-οφέλους αλλά ούτε και έρευνα αγοράς άλλων διαθέσιμων και ενδεχομένως οικονομικότερων
επιλογών.
Κατά την άποψη μας, αυτό ήταν επιβεβλημένο να διενεργηθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης,
ιδιαίτερα λόγω και του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την αρχική υλοποίηση
του συστήματος το 1999, τις σχετικές αποφάσεις που λήφθηκαν για την επέκταση του δηλαδή την
απόφαση του ΥΣ το 2001 και την απόφαση του ΕΣ το 2005, και της υπογραφής της σύμβασης για τη Β’
Ομάδα Επέκτασης το 2011.
Σε τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να είχε αναγνωριστεί η ύπαρξη άλλων οικονομικότερων λύσεων και
να γινόταν σύγκριση με την επιλογή επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη
την αξιολόγηση της εφαρμογής του υφιστάμενου συστήματος καθώς και παράγοντες όπως η αλλαγή
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της τιμολογιακής πολιτικής της πλατφόρμας Filenet.
Για το θέμα της μελέτης κόστους-οφέλους η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ αναφέρθηκε σε μελέτη κόστουςοφέλους και μελέτη σύγκρισης με άλλα συστήματα που έγιναν το 2014 και οι οποίες έδειξαν θετικά
πορίσματα για την επέκταση του συστήματος σε όλη τη δημόσια υπηρεσία.
Σημειώνουμε ωστόσο ότι οι εν λόγω μελέτες ολοκληρώθηκαν σε επόμενο στάδιο (Αύγουστο 2015) στα
πλαίσια της ανάθεσης άλλων συμβάσεων, οι οποίες δεν αποτέλεσαν αντικείμενο του συγκεκριμένου
ελέγχου. Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι οι μελέτες αυτές έγιναν με δεδομένο ότι είχε ήδη υπογραφεί η
σύμβαση C.2011/25 για την αγορά αδειών Filenet για την οποία εξετάζουμε τη διαδικασία ανάθεσης.
Σε ότι αφορά εναλλακτικούς τρόπους επέκτασης του συστήματος eOAS διαπιστώνεται ότι το ΤΥΠ δεν
εξέτασε το ενδεχόμενο προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για αγορά αδειών χρήσης Filenet.
Σε σχέση με τη συνολική διαχείριση του κόστους των αδειών χρήσης Filenet διαπιστώνονται τα
ακόλουθα:
α. το 2005 αγοράστηκαν 1.065 άδειες χρήσης για σκοπούς της Β’ Ομάδας Επέκτασης με συνολικό
κόστος περίπου €1.5 εκ. . Σύμφωνα με επιστολή του ΤΥΠ ημερ. 2.9.2005 προς το Υπουργείο
Οικονομικών, σε περίπτωση που οι άδειες αυτές δεν αγοράζονταν, θα χρειαζόταν να καταβληθεί από
την Κυβέρνηση το ποσό των €1,1 εκ. περίπου για κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων. Οι εν λόγω
άδειες ωστόσο ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της Β΄ Ομάδας, αφού η επέκταση έγινε
το 2011, και αφότου παρήλθε η περίοδος συντήρησης τους. Με τη σχετική συμφωνία που επιτεύχθηκε,
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το ΤΥΠ επωμίστηκε ξανά το κόστος αγοράς των αδειών αυτών καθώς και τη συντήρηση τους. Εκτιμούμε
ότι, ως αποτέλεσμα της πιο πάνω απόφασης, το κράτος απώλεσε περίπου €400.000 για την αγορά των
αδειών χρήσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος συντήρησης των εν λόγω αδειών το οποίο δεν
είχε πληρωθεί.
β. για τις 803 άδειες οι οποίες αφορούσαν στις πιλοτικές εγκαταστάσεις και την Α’ Ομάδα Επέκτασης
στην έκθεση αξιολόγησης δεν παρέχεται αναλυτική κατάσταση για το κόστος συνέχισης της
συντήρησης τους και ως εκ τούτου δεν μπορεί να διενεργηθεί αντικειμενική σύγκριση του κόστους που
τελικά επιτεύχθηκε.
Αναφορικά με την ΑΕΚ, κατά την άποψη μας δεν μπορεί να διενεργηθεί αντικειμενική σύγκριση,
δηλαδή το ποσοστό απόκλισης σε σχέση με την τιμή που επιτεύχθηκε, εφόσον διαπιστώνεται ότι η ΑΕΚ
δεν είχε υπολογιστεί με αντικειμενικό τρόπο. Συγκεκριμένα δεν είχε ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε
έκπτωση που υπολογιζόταν ότι θα λαμβανόταν λόγω σύναψης συμβολαίου και επίσης δεν λήφθηκε
υπόψη το σχέδιο αδειοδότησης Passport Advantage με το οποίο θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί
χαμηλότερες τιμές.
Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η οικονομικότητα της διαδικασίας είναι χαμηλή.
Αποδοτικότητα
Διαπιστώνεται ότι στην τελική σύμβαση που υπογράφηκε περιλήφθηκαν τελικά περισσότερες
απαιτήσεις από αυτές που τέθηκαν αρχικά και για τις οποίες είχαν ληφθεί οι σχετικές εγκρίσεις.
Όσον αφορά στην επιπρόσθετη απαίτηση για 1.000 χρήστες της Αστυνομίας, η Υπηρεσία μας δεν έχει
λάβει τα απαραίτητα τεκμήρια από τους χρήστες, ενώ επίσης δεν έχει λάβει σχετική τεκμηρίωση για
το κόστος της συνέχισης συντήρησης των 803 υφιστάμενων αδειών χρήσης. Tα δύο αυτά στοιχεία ήταν
κρίσιμα στην προκειμένη περίπτωση καθώς, με βάση τους υπολογισμούς του ΤΥΠ, καθιστούσαν την
επιλογή του σχεδίου Enterprise License οικονομικά συμφέρουσα.
Τέλος, όσον αφορά στο χρόνο που δαπανήθηκε, διαπιστώνεται πολύ μεγάλη καθυστέρηση αφού η
όλη διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης διήρκησε περίπου 3 χρόνια, εκ των οποίων 1 χρόνος
αναλώθηκε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και 9 μήνες για να ληφθεί η έγκριση δαπάνης από το
Υπουργείο Οικονομικών.
Η Φάση Ι της διαπραγμάτευσης η οποία διήρκησε περίπου 6 μήνες θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί
αν το ΤΥΠ ζητούσε εξ’ αρχής από τον Ανάδοχο να υποβάλει προσφορά με βάση το νέο σχέδιο
αδειοδότησης AUVU. Όσον αφορά στην περίοδο που χρειάστηκε για έγκριση της δαπάνης από το
Υπουργείο Οικονομικών διαπιστώνεται ότι υπήρξε καθυστέρηση 3 μηνών λόγω του ότι το ΤΥΠ υπέβαλε
πρόταση για έγκριση δαπάνης για επέκταση του συστήματος σε όλη τη δημόσια υπηρεσία αντί μόνο
για την Β Ομάδα Επέκτασης το οποίο είχε εγκριθεί.
Συνολικά, η διαδικασία διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν
επαρκώς αποδοτική από πλευράς χρονικού διαστήματος και πόρων που δαπανήθηκαν.
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6. Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας (Αριάδνη) - ΤΥΠ
Σύνοψη
Ο έλεγχος αφορά τη διαδικασία διαγωνισμού αρ. ΤΥΠ2016/027/Δ/Α που κατέληξε στη σύμβαση
C.2015/35, που αφορά σε τροποποίηση/ επέκταση του περιβάλλοντος ανάπτυξης ηλεκτρονικών
φορμών (e-Forms Extension Framework - eFEF) στο σύστημα Αριάδνη. Το συνολικό κόστος ανήλθε
σε €178.020.
Οι αλλαγές που προωθήθηκαν ήταν απαραίτητες για τη συνέχεια της λειτουργίας του συστήματος
βάσει των προδιαγραφών του. Δεδομένου ότι είχε ήδη ανακοινωθεί από πριν ότι η συμβατότητα
με τους φυλλομετρητές στη βάση της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του θα
σταματούσε και ότι το σύστημα εν μέρει δεν ήταν προσβάσιμο, τότε η ανάγκη για τις
τροποποιήσεις ήταν πολύ σημαντική.
Ο υπολογισμός του κόστους έγινε στη βάση προηγούμενων συμβάσεων του συστήματος με τον
Ανάδοχο. Δεν έγινε οποιαδήποτε άλλη έρευνα αγοράς. Ο κύριος λόγος είναι ότι η αλλαγή
αφορούσε τον πυρήνα της πλατφόρμας και το ΤΥΠ θεώρησε τον Ανάδοχο ως τον καταλληλότερο
για την υλοποίηση του. Σημειώνεται ότι, παρόλο που στις αρχικές απαιτήσεις παραχωρήθηκε
έκπτωση, εντούτοις το Τμήμα πρόσθεσε επιπλέον εργασίες που μείωσαν το ποσοστό έκπτωσης
που μπορούσε να επιτευχθεί.
Οι εργασίες που προστέθηκαν σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Τμήματος θα βοηθήσουν στη
συμβατότητα του συστήματος με νέες τεχνολογίες.
Συνοπτικά το κυριότερο θέμα της διαδικασίας ήταν το χρονικό πλαίσιο στο οποίο γνωστοποιήθηκε
στο Τμήμα ο τερματισμός υποστήριξης της τεχνολογίας και ως αποτέλεσμα η μη συμβατότητα της
πλατφόρμας με τους φυλλομετρητές. Το Τμήμα βρέθηκε προ τετελεσμένων αφού, ενώ είχε ήδη
ολοκληρωθεί η αρχική σύμβαση του συστήματος, η πλατφόρμα δεν ήταν προσβάσιμη από όλους
τους φυλλομετρητές.
Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι για τα διαδικτυακά συστήματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες
προς το κοινό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να παρακολουθούνται τακτικά τα θέματα
που έχουν να κάνουν με τη συμβατότητα με τουλάχιστον τα πιο δημοφιλή εργαλεία τα οποία είναι
διαθέσιμα.
6.1

Γενικά

6.1.1

Περιγραφή Συστήματος (Στόχοι - Ρόλος - Κρισιμότητα)

Η Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας ή αλλιώς Αριάδνη, είναι έργο του Τμήματος
Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) μέσω του οποίου δημιουργείται η υποδομή με τα απαραίτητα
δομικά στοιχεία για τη προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Αριάδνη αποτελεί την
ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας γίνεται δυνατή η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
(ηΥπηρεσίες/eServices) προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με ασφαλή τρόπο, 24 ώρες το
24ωρο. Στόχος είναι, μέσω της Αριάδνης, η Κυβέρνηση να παρουσιάζεται προς το κοινό ως μια
ενοποιημένη οντότητα. Η πλατφόρμα παρέχει τις πιο κάτω δυνατότητες:
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1. Ενιαίο όνομα/κωδικός χρήστη μέσω του οποίου το κοινό μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά
με όλα τα κρατικά συστήματα (σημ. τα συστήματα που προϋπήρχαν πχ taxisnet, θα μεταφερθούν
σταδιακά στο ενιαίο κωδικό).
2.

Διασύνδεση των κρατικών ΠΣ ώστε:
α. τα στοιχεία που απαιτούνται κατά την υποβολή μιας αίτησης να συλλέγονται αυτόματα
μέσω της Αριάδνης από τα διάφορα κρατικά συστήματα και να απαλλάσσεται ο αιτητής από
την ανάγκη να συλλέξει από μόνος του τα αναγκαία πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.
β. επιτυγχάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατικών ΠΣ.

3. Λειτουργίες κοινής χρήσης για χρήση από άλλα κρατικά συστήματα όπως ηλεκτρονικές
πληρωμές προς το κράτος (μέσω πιστωτικών καρτών και σύντομα με Direct Debit), σύστημα
ειδοποιήσεων (SMS, email).
4. Ανάπτυξη και φιλοξενία ηΥπηρεσιών στην ιστοσελίδα της Αριάδνης λειτουργία ιδιαίτερα
χρήσιμη για μικρά Τμήματα που δεν διαθέτουν portals. Εναλλακτικά οι ηΥπηρεσίες που βρίσκονται
στα portals των Τμημάτων αλλά και να κάνουν χρήση των πιο πάνω μηχανισμών.
Το έργο ως πλατφόρμα (α) παροχής ηλεκτρονικών η-Υπηρεσιών, (β) Διασύνδεσης ΠΣ και (γ)
παροχής κοινού ηλεκτρονικού διαπιστευτηρίου (SSO), έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε
λειτουργία. Σε πρώτη φάση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Κυβερνητικούς Οργανισμούς, έχουν
αναπτυχθεί και λειτουργούν στην πλατφόρμα 36 η-Υπηρεσίες. Η πλατφόρμα συνεχίζει να
εμπλουτίζεται με την σταδιακή προσθήκη νέων η-Υπηρεσιών οι οποίες αναπτύσσονται σε
συνεργασία με τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα.
Η αρχική μελέτη του συστήματος προέβλεπε ότι το σύστημα θα αποτελούσε δίοδο επικοινωνίας
μεταξύ των συστημάτων του δημοσίου και του πολίτη. Το ύψος της επένδυσης υπολογίστηκε σε
περίπου 7.5 εκ ευρώ. Η μελέτη παραδόθηκε στο ΤΥΠ το 2007.
Με βάση τους αρχικούς στόχους του έργου και την απόφαση του ΥΣ τον Μάιο 2016 ο ρόλος του
συστήματος Αριάδνη ορίζεται ως εξής:
1. Αποτελεί τον κόμβο διασύνδεσης μεταξύ των τμηματικών ΠΣ (Back End Systems) για
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων.
2. Αποτελεί το κεντρικό σημείο επαφής για επικοινωνία μεταξύ κρατικών συστημάτων με μη
κρατικά συστήματα για ανταλλαγή πληροφοριών.
3. Υλοποιεί τμηματικές ή οριζόντιες ηλεκτρονικές αιτήσεις (ηΥπηρεσίες) που απευθύνονται προς
τους πολίτες/επιχειρήσεις.
4. Παρέχει οριζόντιες λειτουργίες για χρήση από άλλα κρατικά συστήματα όπως κοινός κωδικός
πρόσβασης (SSO), ηλεκτρονικές πληρωμές (ePayments), ειδοποιήσεις μέσω SMS και email για
εξοικονόμηση χρόνου/κόστους.
5.

Αποτελεί τον εθνικό μηχανισμό για ηλεκτρονική αναγνώριση (μέσω του SSO) των πολιτών.

6.

Αποτελεί εργαλείο για διευκόλυνση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών.
183

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΥΠ/01/2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.3

6.1.2

Ιστορικό Συμβολαίων

H αρχική σύμβαση του έργου, αρ.C.2012/29, αφορούσε στη δημιουργία της Διαδικτυακής Διόδου
Ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έργο άρχισε στις 18.06.2012 και ολοκληρώθηκε στις
17.11.2014. Η συμβατική αξία του έργου χωρίς τις υπηρεσίες Συντήρησης και Λειτουργικής
Υποστήριξης ήταν €4.338.380,90. Η αξία του έργου συμπεριλαμβανομένου 4 ετών συντήρησης και
3 ετών επιτόπιας υποστήριξης ήταν €6.785.796,10 και αφορούσε στην προμήθεια ολοκληρωμένης
λύσης στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονταν:





Προμήθεια και εγκατάσταση όλης της αναγκαίας τεχνικής υποδομής,
Σχεδιασμός και υλοποίηση της δικτυακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας
της υποδομής και των συστημάτων,
Ανάπτυξη, εφαρμογή και παραμετροποίηση Ασφαλούς Διαδικτυακής Πύλης, και
Υλοποίηση επιλεγμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (για κοινό και εταιρείες), και διασύνδεση
με τα αντίστοιχα υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα των Υπουργείων, Τμημάτων και
Υπηρεσιών.

Η συνολική αξία της δικτυακής υποδομής (εξοπλισμός και λογισμικό), εξαιρουμένων των
υπηρεσιών υλοποίησης, συντήρησης και υποστήριξης, ανήλθε σε €2.865.403,34.
6.2

Έλεγχος συμβάσεων

6.2.1

Επιλογή συμβάσεων

Ο έλεγχος αφορά το διαγωνισμό ΤΥΠ2016/027/Δ/Α που κατέληξε στη σύμβαση C.2015/35 για
τροποποίηση/επέκταση του περιβάλλοντος ανάπτυξης ηλεκτρονικών φορμών (e-Forms Extension
Framework - eFEF) στο σύστημα Αριάδνη. Το συνολικό κόστος ανήλθε σε €178.020.
6.2.2

Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Για τον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από:







Αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας με το ΤΥΠ.
Προηγούμενους ελέγχους.
Εκθέσεις συμβούλων ιδιωτών.
Πρακτικά συνεδριάσεων ΣΠΥΟ.
Εσωτερικά σημειώματα.
Προσωπικές συνεντεύξεις με λειτουργούς.

6.2.3

Περιγραφή αιτήματος

Το αίτημα αφορά στην ανάγκη που προέκυψε λόγω αλλαγής της αρχιτεκτονικής στους πιο
διάσημους σε χρήση διαδικτυακούς φυλλομετρητές (browsers) παγκόσμια με αποτέλεσμα, να
αποσύρουν την υποστήριξη στην τεχνολογία NPAPΙ. Το σύστημα λόγω του ότι έχει δομηθεί με
τέτοιο τρόπο τον οποίο εξαρτάται από την τεχνολογία αυτή, επηρεάζεται σε πάρα πολύ μεγάλο
βαθμό αφού δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί από τους φυλλομετρητές αυτούς. Στην πρόταση
που υποβλήθηκε στον Πρόεδρο του ΣΠΥΟ αναφέρονται τα εξής:
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"Σκοπός του διαγωνισμού είναι η τροποποίηση/επέκταση των εργαλείων ανάπτυξης της
Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) με στόχο την παροχή της δυνατότητας
ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ηΥπηρεσιών) με εργαλεία και τεχνολογίες που αποτελούν
πρότυπα της βιομηχανίας (industry standards) και χωρίς την χρήση του εργαλείου eForm Designer
ο οποίος στηρίζεται στο plugin Silverlight. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η λειτουργία της
Αριάδνης με όλους τους δημοφιλέστερους φυλλομετρητές (browsers).
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το θέμα συμβατότητας με τους φυλλομετρητές προέκυψε τον
Σεπτέμβριο 2015 ως αποτέλεσμα της στρατηγικής απόφασης της Google, η οποία σταμάτησε να
υποστηρίζει την τεχνολογία ΝPΑΡΙ για plugins στον browser Chrome. Αυτό οδήγησε στον
αποκλεισμό των προγραμμάτων Java και άλλων προγραμμάτων που χρησιμοποιούσαν την υπό
αναφορά τεχνολογία, όπως το Silverlight, το οποίο χρησιμοποιείται από την Αριάδνη για την
παραγωγή των διαφόρων φορμών. Η εν λόγω αλλαγή δημιούργησε θέμα ασυμβατότητας μόνο με
τον Chrome αλλά όχι με τους υπόλοιπους Browsers, με τους οποίους το σύστημα μέχρι στιγμής
εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά. Σημειώνεται όμως ότι διαφαίνεται τάση και από τους άλλους
browsers πλην του Internet Explorer, να διακόψουν την υποστήριξη του ΝPΑΡΙ μέχρι το τέλος του
χρόνου. Επιπρόσθετα σκοπός του διαγωνισμού είναι η μετατροπή των υφιστάμενων ηΥπηρεσιών
που αναπτύχθηκαν με τον eForm Designer, και μεταφορά τους για λειτουργία στο νέο περιβάλλον
ώστε να λειτουργούν με όλους τους Browsers".
Το σύστημα είχε αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τεχνολογία για την οποία, τον Σεπτέμβριο του 2013,
είχε δημοσιευτεί επίσημα από την εταιρεία Google ότι τον Σεπτέμβριο του 2015 θα σταματήσει να
υποστηρίζεται από το Google Chrome, (πηγή https://blog.chromium.org/2013/09/saying-goodbyeto-our-old-friend-npapi.html), ο οποίος κατά την συγκεκριμένη περίοδο ήταν ο δημοφιλέστερος
φυλλομετρητής, και στη συνέχεια ακολούθησαν αντίστοιχες δημοσιεύσεις από εταιρείες που
ανέπτυξαν τους πιο δημοφιλής φυλλομετρητές.
Σημειώνεται ότι το σύστημα ήταν υπό ανάπτυξη την περίοδο 2012-2014 και δεν είχε ακόμα
παραδοθεί.
6.2.4

Επιλογή Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης

Η διαδικασία που επιλέγηκε είναι η διαπραγμάτευση με τον υφιστάμενο Ανάδοχο, και η νομοθεσία
που επικαλέστηκε το ΤΥΠ ήταν ο νόμος Ν.73(Ι)/2016, και συγκεκριμένα το άρθρο 29(2)(β) (ιι) με
την αιτιολόγηση ότι οι εργασίες αφορούν σε αναβάθμιση για αλλαγές στο πυρήνα του συστήματος.
Στο αίτημα για έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης το ΤΥΠ αναφέρει τα ακόλουθα :
"Το έργο Αριάδνη χωρίζεται σε δύο μέρη, την υποδομή του συστήματος και τις ηΥπηρεσίες. Όσον
αφορά στο δεύτερο μέρος, η ανάπτυξη νέων ηΥπηρεσιών μπορεί να ανατεθεί σε τρίτα μέρη
(Ανάδοχους ή με αγορά υπηρεσιών σε προγραμματιστές). Όσον αφορά την υποδομή του
συστήματος, όπως ισχύει για πολλά άλλα συστήματα, οι οποιεσδήποτε προσθήκες, τροποποιήσεις
και αναβαθμίσεις θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο του Έργου καθότι διαθέτει την
απαραίτητη τεχνογνωσία.
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Στην προκειμένη περίπτωση η Επέκταση του Πλαισίου για τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών φορμών
(e-Forms Extension Framework ~ eFEF) άπτεται της υποδομής του συστήματος καθότι
περιλαμβάνει λειτουργικότητα που σχετίζεται με τους μηχανισμούς πυρήνα όπως:
α. Λογική Υποβολής XML Αρχείου στην Αριάδνη,
β. Χειρισμός Ηλεκτρονικής Πληρωμής,
γ.

Υποστήριξη εργασιοροής,

δ. Αναγνώριση Ηλεκτρονικής Υπογραφής,
ε.

Δυνατότητα Προσωρινής Φύλαξης εντύπου από τον Πολίτη κλπ.

Ως εκ τούτου η ανάπτυξη του eFEF και οι συναφείς εργασίες προσαρμογής θα πρέπει να ανατεθούν
στον Ανάδοχο της Αριάδνης. Επιπρόσθετα γίνεται εισήγηση όπως ο Ανάδοχος αναλάβει την
μεταφορά των υφιστάμενων ηΥπηρεσιών στο νέο περιβάλλον μέχρι το τέλος του 2016. Η εργασία
αυτή δεν μπορεί να ανατεθεί στην ομάδα του ΤΥΠ ή/και στην ομάδα Λειτουργικής Υποστήριξης,
καθότι στις δύο αυτές ομάδες έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρους του Σχεδίου Δράσης της Αριάδνης
όπως αυτό έχει πρόσφατα εγκριθεί από το ΥΣ μετά από πρόταση του ΣΗΔ. Η ανάθεση τους δε σε
τρίτα μέρη δεν συστήνεται καθότι προϋποθέτει γνώση του αρχικού τρόπου ανάπτυξης των
ηΥπηρεσιών κάτι που δεν διαθέτουν άλλα μέρη. Με βάση τα πιο πάνω η εισήγηση αφορά στην
ανάθεση της εργασίας στον Ανάδοχο ως η μόνη εταιρεία η οποία μπορεί να υλοποιήσει την
απαιτούμενη εργασία χωρίς οποιεσδήποτε τεχνικές δυσχέρειες".
6.2.5

Έλεγχος Συμμόρφωσης

α. Συμμόρφωση με διαδικασία αλλαγών
Από έλεγχο στην εσωτερική αλληλογραφία και μετά από προσωπικές συνεντεύξεις με αρμόδιους
λειτουργούς διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκε ως επί το πλείστο η διαδικασία αλλαγών που
αναγράφεται στο Παράρτημα 2.1.
β.

Έγκριση από αρμόδιο όργανο

Για την εξασφάλιση των υπηρεσιών του διαγωνισμού ζητήθηκαν και εξασφαλίστηκαν οι
απαιτούμενες εγκρίσεις.
6.2.6

Αξιολόγηση Αιτήματος

α. Αξιολόγηση τεχνικών λόγων
Για να αιτιολογήσει την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης το Τμήμα στο αίτημα του
αναφέρει ότι, για την υποδομή του συστήματος οι οποιεσδήποτε προσθήκες, τροποποιήσεις και
αναβαθμίσεις θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο του Έργου καθότι διαθέτει την
απαραίτητη τεχνογνωσία. Επίσης αναφέρει ότι η ανάθεση τους σε τρίτα μέρη δεν συστήνεται
καθότι προϋποθέτει γνώση του αρχικού τρόπου ανάπτυξης των ηΥπηρεσιών κάτι που δεν
διαθέτουν άλλα μέρη.
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Όσον αφορά το επιχείρημα σχετικά με το ότι η γνώση του αρχικού τρόπου ανάπτυξης του
συστήματος αποτελεί πλεονέκτημα γα τον υφιστάμενο Ανάδοχο, άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι
συμφωνεί με την τοποθέτηση αυτή.
Όσον αφορά το επιχείρημα ότι οι οποιεσδήποτε προσθήκες, τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις θα
πρέπει να εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο του Έργου, η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την
άποψη, αφού το Τμήμα δεν φαίνεται να εξέτασε εναλλακτικές επιλογές. Επίσης το γεγονός ότι έχει
περιληφθεί στη σύμβαση, η σχετική εκπαίδευση, που προνοεί ότι οι λειτουργοί του τμήματος θα
μπορούν να αναλάβουν αυτού του είδους αλλαγές το επιχείρημα δεν είναι ιδιαίτερα βάσιμο.
Η Αν. Διευθύντρια αναφέρει ότι:




Από τη στιγμή που το κράτος αναθέτει την ανάπτυξη συστημάτων σε Ανάδοχους και με
δεδομένη την στελέχωση του ΤΥΠ, είναι επόμενο όπως οι οποιεσδήποτε προσθήκες,
τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις να πρέπει να εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο του κάθε
συστήματος καθότι διαθέτει την απαραίτητη εξειδικευμένη τεχνογνωσία του συγκεκριμένου
συστήματος (της υλισμικής και της λογισμικής υποδομής). Αυτό ισχύει για πολλά άλλα
συστήματα. Με βάση τη σημερινή στελέχωση του ΤΥΠ και λαμβάνοντας υπόψη την
πολυπλοκότητα του έργου και τις πολλαπλές ειδικότητες που απαιτούνται, η εξάρτηση από
Ανάδοχο θα συνεχίσει να υφίσταται τουλάχιστο στα θέματα υποδομής.
Όσον αφορά την ομάδα του ΤΥΠ, αυτή είναι σε θέση να αναλάβει αρκετές εργασίες αλλά λόγω
του μικρού αριθμού ατόμων, δεν μπορεί να τις αναλαμβάνει όλες. Επίσης, για τη συγκεκριμένη
περίπτωση, το ΤΥΠ ως το αρμόδιο τεχνικό Τμήμα ήταν σε θέση να γνωρίζει κατά πόσο υπήρχαν
ή όχι εναλλακτικές επιλογές.

β. Αξιολόγηση κατεπείγοντος
Δεν εφαρμόζεται
γ.

Εξέταση εναλλακτικών επιλογών

Στα έγγραφα που εξασφαλίστηκαν αναφέρεται ότι, το ΤΥΠ απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάθεσης της
εργασίας στο προσωπικό του ΤΥΠ ή/και στην ομάδα Λειτουργικής Υποστήριξης, καθότι στις δύο
αυτές ομάδες έχει ανατεθεί η υλοποίηση μέρους του Σχεδίου Δράσης της Αριάδνης. Επίσης
απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάθεσης σε άλλο Ανάδοχο αφού όπως ισχυρίζεται είναι ο μόνος που
διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.
δ. Αξιολόγηση κρισιμότητας της αλλαγής
Η Υπηρεσία μας συμφωνεί ότι με την αλλαγή αυτή στη συγκεκριμένη τεχνολογία επηρεάζεται σε
πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η χρήση του συστήματος αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους
χρήστες του μόνο με τον πεπαλαιωμένο φυλλομετρητή Internet Explorer. Τον Σεπτέμβριο του 2016,
σύμφωνα με στοιχεία από το http://gs.statcounter.com/, ο συγκεκριμένος φυλλομετρητής,
χρησιμοποιήθηκε κατά ποσοστό στη Κύπρο μόνο 6,4% σε σχέση με τους υπόλοιπους
φυλλομετρητές.
Όποτε οι εργασίες της σύμβασης είναι κρίσιμες για την επίτευξη των στόχων του συστήματος.
ε.

Αξιολόγηση του τρόπου υπολογισμού ΑΕΚ
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Η συνολική δαπάνη υπολογίστηκε στις €182,400. Από αυτά τα €75.400 αφορούν εργασίες για το
eFEF, οι €94.500 την μετατροπή των υφιστάμενων ηΥπηρεσιών και οι €12.500 την Διεύθυνση
Έργου.
Για υπολογισμό της αντικειμενικής εκτίμησης κόστους λήφθηκαν υπόψη οι χρεώσεις υφιστάμενων
συμβάσεων C.2015/20 και C.2015/27 με τον ίδιο Ανάδοχο. Οι υπολογισμοί έχουν βασιστήκαν στις
πιο κάτω 4 ειδικότητες:
1.

Solution Architect (Analyst/Designer/Developer)

2.

Senior Developer

3.

Developer

4.

Project Manager

6.2.7

Αποτελέσματα διαδικασίας διαπραγμάτευσης

Η διαπραγμάτευση της προσφοράς έγινε σε 2 φάσεις. Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης
καταγράφηκαν στην αρχική έκθεση αξιολόγησης η οποία εξετάστηκε από το Συμβουλίου
Προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΠΥΟ) στις 27/10/2016. Η δεύτερη φάση προέκυψε
από την απόφαση του ΣΠΥΟ για επαναδιαπραγμάτευση της προσφοράς μετά την εξέταση της
αρχικής έκθεσης αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα και των δύο φάσεων διαπραγμάτευσης είναι σε
γενικές γραμμές τα πιο κάτω:
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) προέβη σε έλεγχο των τυπικών στοιχείων συμμετοχής και έκρινε
ότι ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις των Εγγράφων του Διαγωνισμού χωρίς να
παρουσιάζουν οποιαδήποτε απόκλιση.
2. Η αρχική συνολική προσφορά της εταιρείας ήταν €197.400, περίπου 8,2% ψηλότερη από την
ΑΕΚ. Η ΕΑ θεώρησε την οικονομική προσφορά του αναδόχου ψηλή και προχώρησε σε
διαπραγμάτευση για μείωση της.
3. Ο Οικονομικός φορέας κλήθηκε σε 2 συνεδρίες για διαπραγμάτευση και για διευκρινήσεις της
προφοράς του. Ως τελικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης η προσφορά του Οικονομικού Φορέα
διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
α. Στα είδη που παρέμειναν σταθερά από την αρχική προσφορά (δηλ. χωρίς προσθήκες
ειδών) επιτεύχθηκε συνολική μείωση €34.886 από την αρχική προσφορά που αντιστοιχεί σε
ποσοστό περίπου 17,67%.
β. Έχει προστεθεί η τροποποίηση του eSigning Module (στο core του συστήματος) και
ενσωμάτωση του στο eFEF. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η τεχνολογική αναβάθμιση του
εν λόγω module η οποία στηρίζεται σε νέες τεχνολογίες που άρχισαν να εφαρμόζονται και
ανέρχεται σε €17.800.
γ. Κατόπιν απαίτησης της ΕΑ έχει εξασφαλιστεί συνολική έκπτωση για τα δύο μέρη της
εργασίας του eFEF (ανάπτυξη eFEF και eSigning Module) ύψους €12.950. Ως αποτέλεσμα η
χρέωση για τις εν λόγω εργασίες μειώθηκε από τις €100.500 στις €87.500.
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δ. Το κόστος της μετατροπής των υφιστάμενων ηΥπηρεσιών έχει μειωθεί συνολικά κατά
€21.330 λόγω μείωσης της ημερήσιας χρέωσης καθώς και επιπρόσθετης έκπτωσης ύψους
€2.640.
ε. Έχει αναβαθμιστεί το περιεχόμενο και η διάρκεια (+2 μέρες) της εκπαίδευσης ώστε αυτή
να ικανοποίει τις ανάγκες των προγραμματιστών του ΤΥΠ. Η αναβάθμιση αυτή είχε
επιπρόσθετο κόστος €2.000.
στ. Το συνολικό ποσό της αναθεωρημένης προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του
επιπρόσθετου module για eSigning ανέρχεται στα €178.020 και είναι κατά €4.380 χαμηλότερο
από την ΑΕΚ.
Σημειώνεται ότι παρόλο που οι εισηγήσεις του ΣΠΥΟ για την συμπληρωματική διαδικασία
αξιολόγησης ήταν αρκετά συγκεκριμένες όπως:
"(i) την υιοθέτηση ενιαίας χρέωσης της τάξεως των €330 ανά ανθρωποημέρα για τις εργασίες
υλοποίησης (συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου), ελέγχου αποδοχής και εγκατάστασης
για την ανάπτυξη του e-Form Extension Framework - eFEF και την αλλαγή στο esigning module
και
(ιι) τη μείωση του συνολικού αριθμού ανθρωποημερών για την εργασία της μετατροπής των
υφιστάμενων η-Υπηρεσιών",
εντούτοις φαίνεται ότι δεν επετεύχθησαν από την ομάδα διαπραγμάτευσης.
Στο πιο κάτω πίνακα φαίνεται το αποτέλεσμα της αρχικής και το αποτέλεσμα της τελικής
διαπραγμάτευσης:
Α/Α

Υπηρεσία

Από Αρχική Διαπραγμάτευση
€

1

Συνολικό Κόστος eForm Extension Framework και
εγγύηση ενός (1) έτους

82.700

82.700

2.

Τροποποίηση στο eSigning Module

17.800

17.800

3.

Έκπτωση στα πιο πάνω (Α/Α 1&2)

-11.610

-12.950

4.

Συνολικό Κόστος Εκπαίδευσης

5.000

5.000

5.

Συνολικό Κόστος Μετατροπής υφιστάμενων
ηΥπηρεσιών και Εγγύησης ενός (1) έτους

88.110

88.110

6.

Έκπτωση στο πιο πάνω (Α/Α 5)

-2.640

Συνολικό Κόστος Προσφοράς

α.

Συμπληρωματική
Διαπραγμάτευση
€

182.000

178.020

Αλλαγές στο αντικείμενο της σύμβασης

Οι αλλαγές στους αρχικούς όρους της σύμβασής είναι η αύξηση των ημερών της εκπαίδευσης κατά
2, η αναβάθμιση του περιεχόμενο της και η τροποποίηση του eSigning Module (στο core του
συστήματος) και ενσωμάτωση του στο eFEF.
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β. Χρόνος που δαπανήθηκε
01.03.2016
Επιστολή ΤΥΠ προς Προεδρικό σχετικά με δημοσιεύματα στον Τύπο και στα ΜΚΔ
που αφορούν μη υποστήριξη φυλλομετρητή από το σύστημα Αριάδνη
16.05.2016

Πρόταση για έγκριση δαπάνης

07.06.2016

Έγκριση δαπάνης ύψους €182.400 από ΥΠ.ΟΙΚ

16.06.2016

Πρόταση προς ΣΠΥΟ για έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης

22.07.2016

Συνεδρία ΣΠΥΟ για μελέτη του θέματος

25.07.2016

Έγκριση πρότασης με αφαίρεση των προαιρετικών εργασιών

27.09.2016

Έκθεση Αξιολόγησης προσφοράς από ΤΥΠ προς ΣΠΥΟ

27.10.2016

Συνεδρία ΣΠΥΟ όπου μελετήθηκε η έκθεση αξιολόγησης

31.10.2016

Απόφαση ΣΠΥΟ για περαιτέρω διαπραγμάτευση από ΤΥΠ

04.11.2016

Συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης από ΤΥΠ προς ΣΠΥΟ

11.11.2016

Συνεδρία και απόφαση ΣΠΥΟ για υιοθέτηση της έκθεσης αξιολόγησης

29.11.2016

Κατακύρωση προσφοράς

02.12.2016

Αρχειοθέτηση της Σύμβασης

Λόγω του ότι το σύστημα συμπεριλαμβανόταν στους στρατηγικούς στόχους του ΣΗΔ, και όπως
φαίνεται από την επιστολογραφία η χρήση του αποτελούσε πολιτική απόφαση ήταν αρκετά
κρίσιμο να διορθωθεί το θέμα της συμβατότητας το συντομότερο δυνατό. Η επιλογή της
διαδικασίας είχε ως συνολικό χρόνο από την αρχική επιστολή μέχρι την κατακύρωση της
προσφοράς 9 μήνες.
Το γεγονός όμως ότι η διαδικασία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016, ενώ ο τερματισμός της
συμβατότητας συνέβηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, και η ανακοίνωση ότι θα τερματιστεί η
συμβατότητα ήταν τον Σεπτέμβριο του 2013, καταδεικνύει ότι το ΤΥΠ και όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς δεν είχαν ενημερωθεί έγκαιρα με αποτέλεσμα να είναι προ τετελεσμένων.
γ.

Τιμή που επιτεύχθηκε

Το τελικό κόστος της σύμβασης ήταν €178.020,00, δηλαδή περίπου 2,5% χαμηλότερη από την
αρχική εκτίμηση κόστους (€182.400). Η συνολική έκπτωση που παραχωρήθηκε από τον Ανάδοχο
στη πρώτη διαδικασία ήταν της τάξης του 17% όμως το κόστος αυξήθηκε με τη προσθήκη/αλλαγή
των όρων. Επομένως η τιμή που επιτεύχθηκε θα μπορούσε να ήταν πιο χαμηλή.
6.3

Ευρήματα - Αξιολόγηση της επιλογής της διαδικασίας

Αποτελεσματικότητα
Οι αλλαγές στην πλατφόρμα ήταν απαραίτητες για τη συνέχεια της λειτουργίας του συστήματος
στις προδιαγραφές οι οποίες είχαν τεθεί. Δεδομένου ότι είχε ήδη ανακοινωθεί από πριν ότι η
συμβατότητα με τους φυλλομετρητές στη βάση της τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε θα
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σταματούσε, και ότι από τον Σεπτέμβριο του 2015 το σύστημα δεν ήταν προσβάσιμο, τότε η ανάγκη
για ολοκλήρωση ήταν πολύ σημαντική για τη συνέχεια λειτουργίας του.
Οικονομικότητα
Ο υπολογισμός του κόστους έγινε στη βάση προηγούμενων συμβάσεων με τον ίδιο Ανάδοχο για
το ίδιο σύστημα. Δεν έγινε οποιαδήποτε άλλη έρευνα αγοράς για να ακολουθηθεί άλλη
διαδικασία. Ο κύριος λόγος είναι ότι η αλλαγή αφορούσε τον πυρήνα της πλατφόρμας το ΤΥΠ
θεώρησε τον Ανάδοχο ως τον καταλληλότερο για την υλοποίηση του. Σημειώνεται ότι παρόλο που
στις αρχικές απαιτήσεις παραχωρήθηκε έκπτωση εντούτοις το Τμήμα πρόσθεσε επιπλέον εργασίες
που μείωσαν το ποσοστό έκπτωσης που μπορούσε να επιτευχθεί.
Αποδοτικότητα
Οι απαιτήσεις των χρηστών αφορούσαν στη συμβατότητα του συστήματος με τους πιο δημοφιλείς
browsers, και με τη σύμβαση αυτό επιτυγχάνεται. Επίσης, προστέθηκαν πρόσθετες εργασίες οι
οποίες σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Τμήματος θα βοηθήσουν στη συμβατότητα του
συστήματος με νέες τεχνολογίες.
Το Τμήμα δεν ενημερώθηκε έγκαιρα για το πρόβλημα συμβατότητας που θα δημιουργείτο, όπως
όφειλε -κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας- ώστε να μπορέσει να συμπεριλάβει την ανάγκη πιο
νωρίς.
6.4

Συνοπτικά

Το κυριότερο θέμα της διαδικασίας ήταν το χρονικό πλαίσιο στο οποίο γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα
ο τερματισμός υποστήριξης της τεχνολογίας και ως αποτέλεσμα η μη συμβατότητα της
πλατφόρμας με τους φυλλομετρητές. Το Τμήμα βρέθηκε προ τετελεσμένων όπου είχε ήδη
ολοκληρωθεί η αρχική σύμβαση του συστήματος, όμως η πλατφόρμα δεν ήταν προσβάσιμη.
Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι για τα συστήματα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες προς το κοινό,
και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να παρακολουθούνται
τακτικά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη συμβατότητα με τουλάχιστον τα πιο δημοφιλή
εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα.
Η Αν. Διευθύντρια αναφέρει ότι το ΤΥΠ καταβάλλει κάθε προσπάθεια να τηρείται ενήμερο με όλες
τις εξελίξεις στον τομέα. Όμως λόγω του περιορισμένου αριθμού ατόμων των ομάδων και την
παράλληλη ενασχόληση τους με σωρεία θεμάτων, ο έγκαιρος εντοπισμός και η έγκαιρη
αντιμετώπιση ζητημάτων που εμφανίζονται δεν είναι πάντοτε εφικτά.
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7. Σύστημα ΥΕΑΕ - Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών (YEAE)
Σύνοψη
Για τον έλεγχο των σχετικών με το σύστημα συμβολαίων, επιλέχθηκαν 2 διαδικασίες.
1.

Ανάπτυξη νέων και τροποποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων (2016)

Ο έλεγχος αφορά τη διαδικασία διαγωνισμού ΤΥΠ2016/002/Δ/Β που κατέληξε σε σύμβαση που
αφορά σε αναβάθμιση/τροποποίηση του συστήματος.
Όσον αφορά στο αντικείμενο της σύμβασης, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε η περίληψη των ειδικών
στόχων που τέθηκαν, οι οποίοι συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους της ΥΕΑΕ.
Πέραν του ισχυρισμού του ΤΥΠ ότι η εταιρεία διατηρούσε αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης
εφαρμογών με χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων, ο οποίος θεωρούμε ότι δεν ευσταθεί, δεν
διαπιστώσαμε άλλες σημαντικές αποκλίσεις από τις πτυχές του νομικού πλαισίου. Με βάση τα πιο
πάνω θεωρούμε ότι, από πλευράς ικανοποίησης του αιτήματος της ΥΕΑΕ η διαδικασία
διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν αποτελεσματική.
Όσον αφορά εναλλακτικές επιλογές υλοποίησης του υποσυστήματος δεν έγινε οποιαδήποτε
έρευνα αγοράς κάτι το οποίο ενδεχομένως να αύξανε τη διαπραγματευτική δύναμη του ΤΥΠ για
επίτευξη καλύτερης τιμής.
Η τιμή που επιτεύχθηκε ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με την ΑΕΚ κάτι το οποίο θεωρείται
ικανοποιητικό.
Επιπρόσθετα δεν φαίνεται να υπήρξε συμβιβασμός στην ποιότητα του αποτελέσματος, με βάση
τους όρους που περιλήφθηκαν στη σύμβαση.
Σημειώνεται ωστόσο ότι το νέο υποσύστημα αποτελούσε επέκταση του υφιστάμενου συστήματος.
Κατά την άποψη μας θα μπορούσε να είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης του υποσυστήματος
και με άλλες τεχνολογίες.
Εξάλλου, όπως αναφέρεται σε σχετικό μεταγενέστερο σημείωμα του ΤΥΠ, κατά το σχεδιασμό του
νέου υποσυστήματος διαπιστώθηκε ανάγκη μετάβασης ολόκληρης της βάσης δεδομένων λόγω της
μεγάλης αύξησης των δεδομένων. Θεωρούμε ότι αυτό ήταν κάτι που θα μπορούσε να είχε
προβλεφθεί προτού συναφθεί η εν λόγω σύμβαση και να είχε περιληφθεί στους όρους εντολής.
2.

Ανάπτυξη νέων και τροποποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων (2018)

Ο έλεγχος αφορά τη διαδικασία διαγωνισμού ΤΥΠ2018/019/Δ/Β που κατέληξε σε σύμβαση, που
αφορά σε αναβάθμιση/ τροποποίηση του συστήματος.
Όσον αφορά στο αντικείμενο της σύμβασης, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε η περίληψη των ειδικών
στόχων που τέθηκαν, οι οποίοι συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους της ΥΕΑΕ.
Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις από τις πτυχές του νομικού πλαισίου τις οποίες
εξετάσαμε, διατηρούμε ωστόσο κάποιες επιφυλάξεις αναφορικά με τους τεχνικούς λόγους με τους
οποίους υποστηρίζεται ότι δεν υφίσταται ανταγωνισμός. Σημειώνεται ότι δεν είχε τεθεί
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
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Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε ότι, από πλευράς ικανοποίησης του αιτήματος της ΥΕΑΕ η
διαδικασία διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν αποτελεσματική.
Επίσης δεν εντοπίστηκε να έγινε οποιαδήποτε έρευνα αγοράς για εναλλακτικές επιλογές
υλοποίησης του υποσυστήματος κάτι το οποίο ενδεχομένως να αύξανε τη διαπραγματευτική
δύναμη του ΤΥΠ για επίτευξη καλύτερης τιμής σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού.
Η τιμή που επιτεύχθηκε, ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με την ΑΕΚ και την προκαταρτική
προσφορά της εταιρείας. Επιπρόσθετα δεν φαίνεται να υπήρξε συμβιβασμός στην ποιότητα του
αποτελέσματος, με βάση τους όρους που περιλήφθηκαν στη σύμβαση.
Συνοπτικά το ΤΥΠ επικαλέστηκε τεχνικούς λόγους για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Η Υπηρεσία μας διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με την τεκμηρίωση των λόγων αυτών.
Επιπρόσθετα, από συνεντεύξεις με το προσωπικό της ΥΕΑΕ διαπιστώθηκε ότι και στις δύο
περιπτώσεις οι αλλαγές στο σύστημα ήταν ικανοποιητικές και δεν αναφέρθηκαν οποιαδήποτε
προβλήματα λειτουργίας σε σχέση με τις τροποποιήσεις του συστήματος.
Ωστόσο, όσον αφορά την τεκμηρίωση σημειώνεται ότι και στις δυο περιπτώσεις επέκτασης του
συστήματος, δεν ενημερώνονται τα σχετικά έγγραφα σχεδιασμού του συστήματος. Κατά την
άποψη μας η μη ενημέρωση των εγγράφων σχεδιασμού του συστήματος αποτελεί σημαντική
παράλειψη καθώς θα παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία σε μελλοντικές
συμβάσεις.
7.1

Γενικά

7.1.1

Περιγραφή Συστήματος (Στόχοι - Ρόλος - Κρισιμότητα)

Το 2005 το ΤΥΠ προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και εφαρμογή ενός
ολοκληρωμένου συστήματος στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών. Σύμφωνα με τους
όρους του διαγωνισμού, το σύστημα θα έπρεπε να αποτελεί ολοκληρωμένη λύση η οποία θα ήταν
βασισμένη σε έτοιμο λογισμικό με ελάχιστες απαιτούμενες προσαρμογές.
Το λογισμικό θα έπρεπε να καλύπτει βασικές λειτουργίες της ΥΕΑΕ, όπως για παράδειγμα τη
διαχείριση των επιχειρήσεων και εταιρειών, διαχείριση διαμεσολαβητών όπως πράκτορες,
μεσίτες, μεσάζοντες, σύμβουλοι και συνδεδεμένοι σύμβουλοι, διαχείριση λογαριασμών
ασφαλιστικών, διαχείριση μητρώων επενδύσεων, διαχείριση αντασφαλιστήκαν προγράμματος και
να παράγει αναφορές και στατιστικές καταστάσεις.
Το συμβόλαιο κατακυρώθηκε στην εταιρεία NCR η οποία παρέδωσε το σύστημα το 2007. Για
ικανοποίηση απαιτήσεων που είχαν προκύψει από Ευρωπαϊκές Οδηγίες, το 2016 και το 2018
υλοποιήθηκαν τροποποιήσεις του συστήματος.
Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι σε τρία επίπεδα (3-tier model architecture). Η βάση
δεδομένων κτίστηκε αρχικά με χρήση του λογισμικού Teradata ενώ κατά το 2018 άρχισε η
μεταφορά της σε λογισμικό Microsoft SQL Server.
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Το σύστημα θεωρείται κρίσιμο για τη λειτουργία της ΥΕΑΕ καθώς υποστηρίζει βασικές
δραστηριότητες της Υπηρεσίας που αφορούν στην διαχείριση των χρηματοοικονομικών αναφορών
από και προς τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.
7.1.2

Ιστορικό Συμβολαίων

Το αρχικό συμβόλαιο (C. 2007/20) ύψους 255.071,00 ΛΚ περιλάμβανε την προμήθεια,
εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού και εξοπλισμού του συστήματος για περίοδο 4 χρόνων και
λειτουργική υποστήριξη από 2 άτομα για 4 χρόνια από 3.5.2008 μέχρι 2.5.2012. Το συμβόλαιο
περιλάμβανε πρόνοια για δικαίωμα ανανέωσης της συντήρησης για ακόμα 1 έτος η οποία
ενεργοποιήθηκε με την λήξη της περιόδου συντήρησης δηλαδή στις 2.5.2012.
Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε νέα σύμβαση, ύψους €8.068,60, η οποία περιελάμβανε συντήρηση
λογισμικού και υλισμικού για την περίοδο 22.5.2012 μέχρι 21.5.2013 και η οποία περιλάμβανε τις
ίδιες τιμές με την αρχική σύμβαση. Σημειώνεται ότι η σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε μεταξύ του
Αναδόχου και YEAE και όχι όπως η αρχική (μέσω ΤΥΠ).
Το 2013 κατακυρώθηκε με διαδικασία διαπραγμάτευσης από το ΤΥΠ, στον ίδιο Ανάδοχο η
σύμβαση C.2013/18 που περιελάμβανε επέκταση της συντήρησης και λειτουργικής υποστήριξης
του εξοπλισμού και λογισμικού του συστήματος για 5 έτη. Η νέα σύμβαση περιλάμβανε ως
προαιρετικές υπηρεσίες τη λειτουργική υποστήριξη με τη μέθοδο κλήσης.
Το 2016 κατακυρώθηκε με διαδικασία διαπραγμάτευσης από το ΤΥΠ στον Ανάδοχο, η σύμβαση
C.2016/04, η οποία προνοούσε τροποποιήσεις στο σύστημα που προέκυψαν από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2008/138/ΕΚ Φερεγγυότητα II η οποία θα τίθετο σε ισχύ τον Ιανουάριο 2016.
Το 2018 κατακυρώθηκε και πάλι με διαδικασία διαπραγμάτευσης από το ΤΥΠ στον Ανάδοχο, η
σύμβαση C.2018/20 η οποία προνοούσε περαιτέρω τροποποιήσεις στο σύστημα. Ειδικότερα
περιελάμβανε υλοποίηση ενός on-line συστήματος εγγραφής των διαμεσολαβητών καθώς και
τροποποιήσεις για σκοπούς συμβατότητας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
Τον Ιανουάριο του 2019, με τη λήξη του προηγούμενου συμβολαίου συντήρησης, κατακυρώθηκε
με διαδικασία διαπραγμάτευσης στον Ανάδοχο η σύμβαση C.2019/09, για επέκταση του
συμβολαίου συντήρησης για 2 χρόνια. Η συντήρηση περιλάμβανε τα νέα λογισμικά συστήματος
και λογισμικά εφαρμογής που προέκυψαν με την μετάβαση του συστήματος σε νέα βάση
δεδομένων.
7.2

Έλεγχος συμβάσεων

7.2.1

Επιλογή συμβάσεων

Οι συμβάσεις που επιλέχθηκαν για έλεγχο είναι οι αναβαθμίσεις/τροποποιήσεις του συστήματος
που έγιναν με τον διαγωνισμό ΤΥΠ2016/002/Δ/Β (Σύμβαση Α) και τον διαγωνισμό
ΤΥΠ2018/019/Δ/Β (Σύμβαση Β).
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7.2.2

Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Για τον έλεγχο χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από:







Αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας με το ΤΥΠ
Προηγούμενους ελέγχους
Πρακτικά συνεδριάσεων ΣΠΥΟ
Εσωτερικά σημειώματα
Προσωπικές συνεντεύξεις με λειτουργούς.
Αλληλογραφία ΥΕΑΕ με ΤΥΠ

7.2.3

Σύμβαση Α - Ανάπτυξη νέων και τροποποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων (2016)

7.2.3.1 Περιγραφή αιτήματος
Η ΥΕΑΕ με επιστολή της ημερ. 9.11.2011, ενημέρωσε το ΤΥΠ για την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία
2008/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα II) και ζήτησε τις απόψεις/θέσεις του ΤΥΠ επί του θέματος. Η Οδηγία
προβλεπόταν να τεθεί σε εφαρμογή την 1.1.2014 και αφορούσε στις εργασίες των ασφαλιστικών
εταιρειών. Συγκεκριμένα η Οδηγία προνοούσε στην ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων από και προς
τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.
Στις 25.2.2012, η ΥΕΑΕ με νέα επιστολή της προς το ΤΥΠ αναφέρθηκε σε σειρά συναντήσεων που
έγιναν με το ΤΥΠ και στο ότι συμφωνήθηκε με Λειτουργό του ΤΥΠ όπως η αναβάθμιση του
συστήματος ανατεθεί στην εταιρεία NCR, η οποία θα ετοίμαζε και εκτίμηση του συνολικού
κόστους. Η ΥΕΑΕ ζήτησε όπως το ΤΥΠ επιβεβαιώσει τα πιο πάνω γραπτώς.
Σε απάντηση του ημερ. 5.3.2012, το ΤΥΠ ανέφερε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σχετική ανάλυση
απαιτήσεων. Επίσης ανέφερε ότι δεν είχε συμφωνήσει στην ανάθεση στην εταιρεία καθότι θα
έπρεπε να τηρηθούν οι σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας όσον αφορά τη διαδικασία σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.
Το ΤΥΠ με επιστολή του ημερ. 17.6.2012, προς το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε πρόταση
έγκρισης δαπάνης ύψους €126.000 η οποία αφορούσε στην υλοποίηση των τροποποιήσεων και
την παροχή υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης με τη μέθοδο κλήσης. Σε επόμενη επιστολή του
προς το Υπουργείο Οικονομικών, το ΤΥΠ ανέφερε ότι το ποσό της δαπάνης αφορούσε σε €81.000
για τροποποιήσεις και €45.000 για τη λειτουργική υποστήριξη για 5 χρόνια. Το Υπουργείο
Οικονομικών στις 10.9.2012 έγκρινε την πρόταση.
Για καθορισμό των επιχειρησιακών απαιτήσεων, ακολούθησε σχετική αλληλογραφία μεταξύ ΤΥΠ
και ΥΕΑΕ, και στις 6.3.2013 το ΤΥΠ υπέβαλε πρόταση στο ΣΠΥΟ για προσφυγή σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης με την εταιρεία.
Η πρόταση αφορούσε στην ενσωμάτωση αλλαγών που προέκυψαν από την εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα ΙΙ), την παροχή εκπαίδευσης στους χρήστες για
τις νέες λειτουργίες και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος και λειτουργικής
υποστήριξης για 5 χρόνια.
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Η Οδηγία, μεταξύ άλλων, προνοούσε όπως οι αναφορές που υπέβαλλαν οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις προς την ΥΕΑΕ καθώς και οι αναφορές που θα υπέβαλλε η ΥΕΑΕ προς στην EIOPA,
ήταν πλέον σε μορφή eXtensible Business Reporting Language (XBLR) αντί σε μορφή excel που ήταν
μέχρι τότε. Ως εκ τούτου, το σύστημα της ΥΕΑΕ θα έπρεπε να τροποποιηθεί ώστε να μπορεί να
δέχεται αναφορές από τις ασφαλιστικές εταιρείες στη νέα μορφή, να τις ελέγχει, να τις επαληθεύει
και να παράγει αντίστοιχες αναφορές στην ίδια μορφή για αποστολή στην EIOPA.
Επιπρόσθετα, η πρόταση του ΤΥΠ περιλάμβανε και τροποποίηση του συστήματος ώστε να είναι
δυνατή η προσθήκη επιπρόσθετων πληροφοριών στο μητρώο διαμεσολαβητών.
Η αντικειμενική εκτίμηση του κόστους του διαγωνισμού ανερχόταν στα €150.643 , εκ των οποίων
οι €64.100 αφορούσαν στο κόστος ενσωμάτωσης των αλλαγών, το οποίο υπολογίστηκε σε
συνολικά 204 ανθρωποημέρες. Το κόστος της εκπαίδευσης ανερχόταν στα €1.200 για 4
ανθρωποημέρες. Για υπολογισμό του κόστους ανά ανθρωποημέρα χρησιμοποιήθηκε το
χαμηλότερο ημερήσιο τέλος από πρόσφατες σχετικές συμβάσεις.
Η πρόταση εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο του ΣΠΥΟ και το ΤΥΠ ζήτησε από την εταιρεία NCR όπως
υποβάλει σχετική προσφορά.
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η EIOPA πληροφόρησε την ΥΕΑΕ, ότι η εφαρμογή της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας μετατέθηκε στις 1.1.2016 και επίσης ότι θα ανέπτυσσε σειρά εργαλείων για
την υποβολή και έλεγχο των αναφορών XBLR, τα οποία και θα παρέδιδε στις Εθνικές Εποπτικές
Αρχές.
Η ΥΕΑΕ με επιστολή της ημερ 19.6.2013, ενημέρωσε το ΤΥΠ ότι μέρος των εργαλείων που είχε
περιληφθεί στους όρους του διαγωνισμού, θα αναπτυσσόταν από την ίδια την EIOPA, και ως εκ
τούτου, εισηγείτο την ακύρωση του σχετικού μέρους του διαγωνισμού.
Με βάση την πιο πάνω επιστολή της ΥΕΑΕ, η Επιτροπή Αξιολόγησης στην έκθεση της ημερ.
12.9.2013, εισηγήθηκε την ακύρωση του μέρους του διαγωνισμού που αφορούσε στην
αναβάθμιση και εκπαίδευση και όπως ζητηθεί από την εταιρεία να υποβάλει νέα προσφορά μόνο
για τη συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη, εισήγηση η οποία έγινε αποδεκτή τόσο από το ΣΠΥΟ
όσο και από την εταιρεία. Ως εκ τούτου, το 2013 υπογράφηκε η σύμβαση C.2013/18 για συντήρηση
και λειτουργική υποστήριξη του συστήματος χωρίς να περιλαμβάνεται η αναβάθμιση και
εκπαίδευση.
Τον Ιούνιο του 2015, κατά τη δοκιμαστική εφαρμογή του εργαλείου Tool For Undertakings (T4U) το
οποίο είχε αναπτυχθεί από την EIOPA και αφορούσε την αποστολή και επεξεργασία των αναφορών
XBRL, η ΥΕΑΕ διαπίστωσε προβλήματα συμβατότητας με το σύστημα της και ιδιαίτερα σε σχέση
με την διαδικασία επαλήθευσης.
Για επίλυση των προβλημάτων αυτών, η ΥΕΑΕ, για εξεύρεση λύσεων μέσω επέκτασης του
συστήματος αποτάθηκε στην εταιρεία NCR. Μετά την αναγνώριση των αλλαγών που έπρεπε να
γίνουν στο σύστημα, στις 23.9.2015 η εταιρεία υπέβαλε προκαταρτική προσφορά ύψους €39.900
για υλοποίηση τους.
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Ως εκ τούτου, στις 19.1.2016 ο αρμόδιος Λειτουργός του ΤΥΠ με εσωτερικό του σημείωμα προς τον
Διευθυντή του ΤΥΠ εισηγήθηκε την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης στη βάση του
Άρθρου 33(α)(ii) του Ν.12(Ι)/2006 για υλοποίηση των πιο κάτω αλλαγών με υπολογιζόμενο κόστος
€39.300:






Την προσαρμογή της βάσης δεδομένων ώστε να είναι δυνατή η καταχώρηση νέων στοιχειών.
Τη δημιουργία νέων οθονών για τις εξής νέες λειτουργίες:
o αποστολή ειδοποιήσεων από την ΥΕΑΕ προς τις ασφαλιστικές εταιρείες για το
καινούργιο είδος της αναφοράς και το χρόνο υποβολής της
o ανέβασμα (upload) από τις ασφαλιστικές εταιρείες των αναφορών XBLR στο διακομιστή
(web server) της ΥΕΑΕ
o κατέβασμα (download) των αναφορών XBLR από Λειτουργούς της ΥΕΑΕ για σκοπούς
ελέγχου και εκ νέου ανέβασμα τους (upload) στο διακομιστή
Την εγκατάσταση και ρύθμιση της εφαρμογής και
Την εκπαίδευση των Λειτουργών της ΥΕΑΕ και του ΤΥΠ

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στην επαλήθευση των αναφορών XBLR, η ΥΕΑΕ θα συνέχιζε να
χρησιμοποιεί το εργαλείο της EIOPA.
Το σημείωμα εγκρίθηκε από τον Διευθυντή του ΤΥΠ στις 22.1.2016.
7.2.3.2 Επιλογή διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Στην εισήγηση του Λειτουργού του ΤΥΠ ημερ. 19.1.2016 προς τον Διευθυντή του ΤΥΠ για προσφυγή
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης γίνεται επίκληση του Άρθρου 33(α)(ii) του Ν.12(Ι)/2006 για τους
ακόλουθους λόγους:
1. Οι τροποποιήσεις στο υφιστάμενο σύστημα αφορούν μετατροπές υφιστάμενων
προγραμμάτων καθώς και ανάπτυξη νέων. Ως εκ τούτου επιβάλλεται οι τροποποιήσεις να
υλοποιηθούν από την εταιρεία NCR η οποία έχει αναπτύξει το αρχικό σύστημα και έχει την ευθύνη
συντήρησης του.
2. Η εταιρεία NCR διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό της βάσης δεδομένων Teradata
RDBMS, κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα και είναι η μόνη εταιρεία που μπορεί να αναπτύξει
εφαρμογές με τη χρήση της βάσης. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό της βάσης
δεδομένων και στην ομάδα εργασίας θα συμμετέχει έμπειρο προσωπικό το οποίο συμμετείχε στον
αρχικό σχεδιασμό.
3. Η εταιρεία NCR είναι γνώστης των οδηγιών, κανονισμών και νομοθεσίας που αφορά τη
Ευρωπαϊκή Οδηγία Φερεγγυότητα II.
7.2.3.3 Έλεγχος συμμόρφωσης
α. Συμμόρφωση με διαδικασία αλλαγών
Από έλεγχο στην εσωτερική αλληλογραφία και μετά από προσωπικές συνεντεύξεις με αρμόδιους
Λειτουργούς διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκε ως επί το πλείστο η διαδικασία αλλαγών που
αναγράφεται στο Παράρτημα 2.1.
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β.

Έγκριση από αρμόδιο όργανο

Η έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης δόθηκε από τον Διευθυντή του ΤΥΠ με
βάση το Άρθρο 27(1)(α) της ΚΔΠ 201/2007.
7.2.3.4 Αξιολόγηση αιτήματος
α. Αξιολόγηση τεχνικών λόγων
Όσον αφορά στον ορισμό «αποκλειστικά δικαιώματα» του αναδόχου, με τον τρόπο που
διατυπώνεται στο αίτημα, δεν είναι σαφές κατά πόσον αφορούν σε δικαιώματα του λογισμικού
εφαρμογής ή σε δικαιώματα του λογισμικού συστήματος.
Κατά την άποψη μας το επιχείρημα των αποκλειστικών δικαιωμάτων της NCR επί του λογισμικού
εφαρμογής δεν ευσταθεί εφόσον σύμφωνα με τον όρο «17 – Ownership and Rights» του αρχικού
συμβολαίου C.2007/20, ιδιοκτήτης του συστήματος ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία. Εφόσον η
απαίτηση της ΥΕΑΕ αφορούσε στην ανάπτυξη νέων λειτουργιών και όχι σε αγορά έτοιμων
υποσυστημάτων η ανάθεση θα μπορούσε να είχε γίνει μέσω ανοικτού διαγωνισμού με απαίτηση
όπως ο Ανάδοχος είναι γνώστης των τεχνολογιών του συστήματος της ΥΕΑΕ.
Επίσης, όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι η εταιρεία κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα και είναι η
μόνη που μπορεί να αναπτύξει εφαρμογές με τη χρήση του λογισμικού συστήματος, άποψη της
Υπηρεσίας μας είναι ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως να μην ευσταθεί. Κατά τη περίοδο την οποία
καταχωρήθηκε το αίτημα, σύμφωνα με αλληλογραφία που εντοπίστηκε, η εταιρεία δεν
αποτελούσε αποκλειστικό αντιπρόσωπο, αλλά διανομέα των προϊόντων Teradata.
Όσον αφορά στους υπόλοιπους λόγους που περιλήφθηκαν στο σημείωμα, δηλαδή την εμπειρία
της εταιρείας στο σχεδιασμό βάσεων δεδομένων Teradata, την καλή γνώση των κανονισμών καθώς
και το ότι η εταιρεία είχε αναπτύξει το σύστημα αρχικά και διέθετε τη σύμβαση συντήρησης του,
θεωρούμε ότι αυτά είναι θετικά στοιχεία για την εταιρεία αλλά, κατά την άποψη μας, δεν παρέχουν
αποκλειστικό δικαίωμα αλλαγών στο σύστημα ούτε και αποτελούν λόγους περιορισμού του
ανταγωνισμού μέσω προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
β. Αξιολόγηση κατεπείγοντος
Το ΤΥΠ δεν επικαλείται λόγους κατεπείγοντος για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για
το συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Σημειώνεται ότι από την 1.1.2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
Φερεγγυότητα ΙΙ, η YEAE είχε ήδη ξεκινήσει να ανταλλάσσει αρχεία τύπου XBRL με τις ασφαλιστικές
εταιρείες και με την EIOPA και οι νέες λειτουργίες του συστήματος που περιλαμβάνονταν στη
σύμβαση θα διευκόλυναν την όλη διαδικασία.
γ.

Εξέταση εναλλακτικών επιλογών

Το ΤΥΠ δεν εξέτασε εναλλακτικές επιλογές για την υλοποίηση των αλλαγών.
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δ. Αξιολόγηση κρισιμότητας της αλλαγής
Στο σημείωμα του Λειτουργού του ΤΥΠ, δεν γίνεται επίκληση της κρισιμότητας της αλλαγής ως
λόγο για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Κατά την άποψη μας οι αλλαγές αυτές δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως κρίσιμες αλλά
υποβοηθητικές προς την όλη διαδικασία.
ε.

Αξιολόγηση του τρόπου υπολογισμού ΑΕΚ

Στην προκαταρτική της προσφορά η εταιρεία είχε προτείνει 114 ανθρωποημέρες προς €350 ανά
ανθρωποημέρα με συνολική τιμή €39.900 .
Σύμφωνα με το σημείωμα του Λειτουργού του ΤΥΠ η αντικειμενική εκτίμηση του κόστους
ανερχόταν στις €39.300 για 106 ανθρωποημέρες. Όσον αφορά στην τιμή της ανθρωποημέρας, για
τους ρόλους του Διευθυντή Έργου και Αναλυτή, περιλήφθηκαν οι τιμές €500 και €450 ανά
ανθρωποημέρα αντίστοιχα που είχαν κατακυρωθεί σε πρόσφατες συμβάσεις του ΤΥΠ και για το
ρόλο του Προγραμματιστή καθορίστηκε το κόστος που περιλαμβανόταν στο υφιστάμενο
συμβόλαιο συντήρησης ύψους €350 ανά ανθρωποημέρα.
Με βάση τα πιο πάνω, θεωρούμε ότι ο τρόπος υπολογισμού της ΑΕΚ ήταν λογικός.
7.2.3.5 Αποτελέσματα διαδικασίας διαπραγμάτευσης
α. Αλλαγές στο αντικείμενο της σύμβασης
Κατά την διαπραγμάτευση δεν προέκυψαν αλλαγές στο αντικείμενο της σύμβασης.
β. Χρόνος που δαπανήθηκε
Από τα στοιχεία που εξασφαλίστηκαν το χρονικό σύναψης της σύμβασης έχει ως εξής:
09.11.2011 - Αίτημα του ΥΕΑΕ προς το ΤΥΠ
17.06.2012 – Πρόταση ΤΥΠ προς Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση δαπάνης
10.09.2012 – Έγκριση δαπάνης από Υπουργείο Οικονομικών
06.03.2013 - Πρόταση προς ΣΠΥΟ για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης
15.04.2013 – Έγκριση ΣΠΥΟ
18.04.2013 – Πρόσκληση προς εταιρεία για υποβολή προσφοράς
12.9.2013 – Υποβολή Έκθεσης Αξιολόγησης για ακύρωση μέρους του διαγωνισμού
02.6.2015 – Αξιολόγηση του εργαλείου της ΕΙΟΡΑ από ΥΕΑΕ
23.9.2015 – Υποβολή νέας προκαταρτικής προσφοράς από εταιρεία
19.1.2016 – Πρόταση Λειτουργών ΤΥΠ προς Διευθυντή για προσφυγή σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης
22.1.2016 – Έγκριση Διευθυντή του ΤΥΠ
3.2.2016 – Υποβολή αρχικής προσφοράς
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07.03.2016 – Υποβολή αναθεωρημένης προσφοράς
16.03.2016 – Υποβολή Έκθεσης Αξιολόγησης και έγκριση της από το Διευθυντή του ΤΥΠ
23.3.2016 – Υπογραφή σύμβασης και έναρξη ισχύος
Με εξαίρεση την αρχική προσπάθεια αλλαγής του συστήματος, η οποία ακυρώθηκε λόγω αλλαγής
της ημερομηνίας ισχύος της νέας Οδηγίας, ο χρόνος που δαπανήθηκε από την έναρξη της
αξιολόγησης του εργαλείου της ΕΙΟΡΑ μέχρι την κατακύρωση της σύμβασης ήταν συνολικά 10
μήνες.
Ο περισσότερος χρόνος, περίπου 6 μήνες, φαίνεται ότι αναλώθηκε την περίοδο μεταξύ της δοκιμής
του εργαλείου και την ετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης για υποβολή στον
Διευθυντή του ΤΥΠ.
γ.

Τιμή που επιτεύχθηκε

Η προσφορά της εταιρίας ανερχόταν σε €45.500 .
Κατά την εξέταση της προσφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι η προσφορά ήταν κατά
15,77% υψηλότερη από την ΑΕΚ και κάλεσε την εταιρεία σε διαπραγμάτευση για μείωση του
αριθμού των ανθρωποημερών. Η διαφορά στο κόστος προέκυπτε λόγω μεγαλύτερου αριθμού
ανθρωποημερών. Το κόστος των ανθρωποημερών ήταν το ίδιο ή χαμηλότερο από την ΑΕΚ.
Μετά τη διαπραγμάτευση η εταιρεία υπέβαλε αναθεωρημένη κατάσταση με μικρότερο αριθμό
ανθρωποημερών ανά εργασία και το συνολικό κόστος μειώθηκε από €45.500 σε €39.050 .
Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ήταν η κατακύρωση της σύμβασης στα €39.050 δηλαδή κατά
0,6% χαμηλότερα από την ΑΕΚ. Η εισήγηση εγκρίθηκε από τον Διευθυντή του ΤΥΠ
7.2.3.6 Ευρήματα - Αξιολόγηση της επιλογής της διαδικασίας
Αποτελεσματικότητα
Όσον αφορά στο αντικείμενο της σύμβασης, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε η περίληψη των ειδικών
στόχων που τέθηκαν, οι οποίοι συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους της ΥΕΑΕ.
Επίσης, πέραν του ισχυρισμού του ΤΥΠ ότι η εταιρεία διατηρεί αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης
εφαρμογών με χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων, ο οποίος θεωρούμε ότι δεν ευσταθεί, δεν
διαπιστώσαμε άλλες σημαντικές αποκλίσεις από τις πτυχές του νομικού πλαισίου. Όσον αφορά
στο χρονοδιάγραμμα, σημειώνεται ότι δεν είχε τεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε ότι, από πλευράς ικανοποίησης του αιτήματος της ΥΕΑΕ η
διαδικασία διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν αποτελεσματική.
Οικονομικότητα
Δεν έγινε οποιαδήποτε έρευνα αγοράς για εναλλακτικές επιλογές υλοποίησης του υποσυστήματος
κάτι το οποίο ενδεχομένως να αύξανε τη διαπραγματευτική δύναμη του ΤΥΠ για επίτευξη
καλύτερης τιμής.
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Όσον αφορά στην τιμή που επιτεύχθηκε, ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με την ΑΕΚ και την
προκαταρτική προσφορά της εταιρείας, το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό.
Αποδοτικότητα
Όσον αφορά στην τελική τιμή που επιτεύχθηκε με τη διαπραγμάτευση, αυτή ήταν στα επίπεδα που
αναμένονταν. Επιπρόσθετα δεν φαίνεται να υπήρξε συμβιβασμός στην ποιότητα του
αποτελέσματος, με βάση τους όρους που περιλήφθηκαν στη σύμβαση.
Σημειώνεται ωστόσο ότι το νέο υποσύστημα αποτελούσε επέκταση του υφιστάμενου συστήματος.
Κατά την άποψη μας θα μπορούσε να είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης του υποσυστήματος
με άλλες ανοικτές τεχνολογίες.
Εξάλλου, όπως αναφέρεται σε σχετικό μεταγενέστερο σημείωμα του ΤΥΠ, υπήρξε η ανάγκη
μετάβασης ολόκληρης της βάσης δεδομένων σε Microsoft SQL Server η οποία διαπιστώθηκε κατά
το σχεδιασμό του νέου υποσυστήματος λόγω της μεγάλης αύξησης των δεδομένων. Θεωρούμε ότι
αυτό ήταν κάτι που θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί προτού συναφθεί η εν λόγω σύμβαση και να
είχε περιληφθεί στους όρους εντολής.
Σύμφωνα με την Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ η αύξηση των δεδομένων των λαμβανομένων αναφορών
από τις διάφορες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ήταν κάτι που δεν μπορούσε να προβλεφθεί εκ των
προτέρων. Αν και τα σχετικά έντυπα για υποβολή των αναφορών ήταν διαθέσιμα, εντούτοις, δεν
μπορούσε να προβλεφθεί ο όγκος των πληροφοριών που θα συγκεντρώνονταν αφού αυτό
αφορούσε τις δηλώσεις της κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης.
7.2.4

Σύμβαση Β - Ανάπτυξη νέων και τροποποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων (2018)

7.2.4.1 Περιγραφή αιτήματος
Σε εσωτερικό σημείωμα των αρμόδιων Λειτουργών του ΤΥΠ, ημερ. 12.4.2018, που υποβλήθηκε
στον Διευθυντή του ΤΥΠ, αναφέρεται ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/97 η οποία θα
τίθετο σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2018, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να καθιερώσουν ένα
επιγραμμικό ηλεκτρονικό (on-line) σύστημα εγγραφής των διαμεσολαβητών το οποίο θα έπρεπε
να είναι εύκολα προσβάσιμο και να επιτρέπει τη συμπλήρωση των εντύπων εγγραφής σε
απευθείας σύνδεση.
Τα στοιχεία που θα συλλέγονταν ηλεκτρονικά, από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, θα
αποστέλλονταν στην EIOPA, η οποία θα τηρούσε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο διαμεσολαβητών,
το οποίο θα δημοσίευε στο δικό της ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα γνώριζαν
ποιοι διαμεσολαβητές δικαιούνται να δραστηριοποιούνται διασυνοριακά μέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και σε ποια κράτη-μέλη.
Στόχος της Οδηγίας ήταν η εύκολη πρόσβαση, συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων για εγγραφή,
ανανέωση, επέκταση και μεταβολή στοιχείων και η πληρωμή των σχετικών τελών μέσω
διαδικτύου, καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή όλων των αποδεικτικών εγγράφων που
απαιτούνται.
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Στο σημείωμα, οι αρμόδιοι Λειτουργοί του ΤΥΠ εισηγούνται την έγκριση δαπάνης ύψους €42.750
για υλοποίηση του νέου υποσυστήματος εγγραφής διαμεσολαβητών από τον Ανάδοχο με
προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Παράλληλα επισημάνθηκε ότι το υπό αναφορά υποσύστημα χρειαζόταν να συμμορφώνεται
πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (GDPR) ο οποίος θα εφαρμοζόταν
τον Μάιο του 2018.
Ο Διευθυντής του ΤΥΠ παραχώρησε την έγκριση του για διενέργεια της δαπάνης και για προσφυγή
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης στις 13.4.2018.
7.2.4.2 Επιλογή διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Στην εισήγηση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης γίνεται επίκληση του Άρθρου
29(2)(β)(ii) του Ν.73(Ι)/2016 για τους ακόλουθους λόγους:
1. Η ανάπτυξη επεκτάσεων σε υφιστάμενα συστήματα συστήνεται όπως ανατίθεται σε εταιρείες
που ανέπτυξαν τα υφιστάμενα αρχικά συστήματα και μετέπειτα συστήματα για σκοπούς
συμβατότητας, ευκολότερης παρακολούθησης και συντήρησης.
2. Σε περίπτωση ανάθεσης σε άλλη εταιρεία υπάρχει πιθανότητα έλλειψης συνεννόησης μεταξύ
των εταιρειών με αποτέλεσμα την μη ορθή υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών.
3.

Είναι η μοναδική εταιρεία που γνωρίζει την αρχιτεκτονική του συστήματος.

4. Το προσωπικό της διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, γνωρίζει άριστα το υφιστάμενο
σύστημα και είναι το πλέον κατάλληλο για υλοποίηση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων/
μετατροπών/επεκτάσεων
5. Η εταιρεία παρείχε λειτουργική υποστήριξη και υπηρεσίες συντήρησης για το σύστημα και έχει
αναπτύξει άλλα υποσυστήματα
7.2.4.3 Έλεγχος συμμόρφωσης
α. Συμμόρφωση με διαδικασία αλλαγών
Από έλεγχο στην εσωτερική αλληλογραφία και μετά από προσωπικές συνεντεύξεις με αρμόδιους
Λειτουργούς διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκε ως επί το πλείστο η διαδικασία αλλαγών που
αναγράφεται στο Παράρτημα 2.1.
β.

Έγκριση από αρμόδιο όργανο

Η έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης δόθηκε από τον Διευθυντή του ΤΥΠ με
βάση το Άρθρο 27(1)(α) της ΚΔΠ 201/2007.
7.2.4.4 Αξιολόγηση αιτήματος
α. Αξιολόγηση τεχνικών λόγων
Οι λόγοι που περιλήφθηκαν στο σημείωμα, που αφορούν την συμβατότητα, την ευκολότερη
παρακολούθηση, την πιθανότητα έλλειψης συνεννόησης σε περίπτωση ανάθεσης σε άλλη
εταιρεία, την τεχνογνωσία της εταιρείας, την γνώση της αρχιτεκτονικής του συστήματος και
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προηγούμενη πείρα της εταιρείας στο σύστημα αποτελούν κατά την άποψη μας θετικά στοιχεία
για την εταιρεία αλλά, θεωρούμε ότι δεν αποτελούν τεχνικούς λόγους για τους οποίους δεν
υφίσταται ανταγωνισμός.
β.

Αξιολόγηση κατεπείγοντος

Οι Λειτουργοί του ΤΥΠ δεν επικαλούνται λόγους κατεπείγοντος ωστόσο σημειώνεται ότι υπήρχε η
υποχρέωση τήρησης τόσο της νέας Οδηγίας 2016/97 η οποία θα τίθετο σε εφαρμογή τον Οκτώβριο
του 2018, όσο και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679
(GDPR) ο οποίος τίθετο σε ισχύ τον Μάιο του 2018.
γ.

Εξέταση εναλλακτικών επιλογών

Σύμφωνα με τον Ν.73(Ι)/2016, το εν λόγω Άρθρο 29(2)(β)(ii) το οποίο επικαλέστηκε το ΤΥΠ,
εφαρμόζεται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία
ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης. Στην
προκειμένη περίπτωση δεν εξετάστηκε η ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων.
δ. Αξιολόγηση κρισιμότητας της αλλαγής
Δεν γίνεται επίκληση της κρισιμότητας της αλλαγής ως λόγος για προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης. Κατά την άποψη μας οι αλλαγές αυτές ήταν κρίσιμες εφόσον αφορούσαν
τήρηση ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
ε.

Αξιολόγηση του τρόπου υπολογισμού ΑΕΚ

Μετά από αίτημα του ΤΥΠ, στις 20.2.2018, η Ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε προκαταρτική προσφορά
στο ΤΥΠ για το online σύστημα εγγραφής των διαμεσολαβητών. Η υπολογιζόμενη εργασία
ανερχόταν σε συνολικά 60 ανθρωποημέρες, συμπεριλαμβανομένων 2 ημερών εκπαίδευσης, και η
χρέωση ανερχόταν στα €350 ανά ανθρωποημέρα για όλους τους ρόλους. Δηλαδή συνολικά
€21.000 . Όσον αφορά στις αλλαγές για συμμόρφωση με το GDPR η εταιρεία υπέβαλε
προκαταρτική προσφορά στις 8.3.2018 για υπολογιζόμενη εργασία συνολικά 69 ανθρωποημερών
με χρέωση και πάλι €350 ανά ανθρωποημέρα, δηλαδή σύνολο €24.150 . Με βάση τις
προκαταρτικές προσφορές της εταιρείας, το συνολικό κόστος ανερχόταν στις €45.150 .
Οι πιο πάνω προσφορές φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν ως κατευθυντήριες γραμμές για τον
υπολογισμό της ΑΕΚ.
Σύμφωνα με το σημείωμα Λειτουργού του ΤΥΠ ημερ. 12.4.2018, η ΑΕΚ της σύμβασης ανερχόταν
στα €42.750 και υπολογίστηκε ως εξής:
€21.500 για 53 ανθρωποημέρες για το online σύστημα εγγραφής


€21.700 για 62 ανθρωποημέρες για την προσαρμογή στο GDPR



€700 για 2 ανθρωποημέρες εκπαίδευση

Σύμφωνα με το σημείωμα, ο υπολογισμός έγινε βάσει πρόσφατων κατακυρωμένων τιμών
ανθρωποημέρας σε άλλες συμβάσεις για τους ρόλους του Διευθυντή Έργου και Αναλυτή ενώ για
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το ρόλο του Προγραμματιστή χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές του υφιστάμενου συμβολαίου
συντήρησης.
Δεδομένων των πιο πάνω θεωρούμε τον υπολογισμό της ΑΕΚ ως λογικό.
7.2.4.5 Αποτελέσματα διαδικασίας διαπραγμάτευσης
α.

Αλλαγές στο αντικείμενο της σύμβασης

Κατά την διαπραγμάτευση δεν προέκυψαν αλλαγές στο αντικείμενο της σύμβασης.
β. Χρόνος που δαπανήθηκε
20.02.2018 – Προκαταρτική προσφορά εταιρείας για online σύστημα εγγραφής
08.03.2018 – Προκαταρτική προσφορά εταιρείας σχετικά με το GDPR
12.04.2018 - Πρόταση Λειτουργών ΤΥΠ προς Διευθυντή ΤΥΠ για προσφυγή σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης
13.04.2018 – Έγκριση Διευθυντή του ΤΥΠ
14.06.2018 – Πρόσκληση προς εταιρεία για υποβολή προσφοράς
22.06.2018 – Υποβολή προσφοράς
09.07.2018 – Υποβολή αναθεωρημένης προσφοράς
02.08.2018 - Έκθεση Αξιολόγησης και έγκριση της από την Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ
06.08.2018 – Υπογραφή σύμβασης και έναρξη ισχύος
Ο χρόνος που δαπανήθηκε από την υποβολή της προκαταρτικής προσφοράς της εταιρείας μέχρι
την κατακύρωση της σύμβασης ήταν περίπου 8 μήνες.
Ο περισσότερος χρόνος (2 μήνες) φαίνεται ότι αναλώθηκε στη ετοιμασία των εγγράφων του
διαγωνισμού.
γ.

Τιμή που επιτεύχθηκε

Η αρχική προσφορά του αναδόχου ανερχόταν σε €53.200 . Η διαφορά σε σχέση με την ΑΕΚ
προέκυψε λόγω αυξημένου αριθμού ανθρωποημερών κατά 17 μέρες για το online σύστημα
εγγραφής και κατά 18 μέρες για την προσαρμογή με το GDPR.
Σημειώνεται ότι η προκαταρτική προσφορά της εταιρείας, που είχε ληφθεί και χρησιμοποιήθηκε
για τον υπολογισμό της ΑΕΚ ήταν συνολικά κατά €8.050 χαμηλότερη από την προσφορά που
υποβλήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
Κατά την εξέταση της προσφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι η τιμή που
προσφέρθηκε ανά ανθρωποημέρα ήταν κατά μεγάλο ποσοστό χαμηλότερη από προηγούμενες
συμβάσεις, αλλά το συνολικό κόστος της προσφοράς ήταν κατά 19,71% υψηλότερο από την ΑΕΚ
και κάλεσε τον Ανάδοχο σε διαπραγμάτευση για μείωση του αριθμού των ανθρωποημερών.
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Μετά τη διαπραγμάτευση ο Ανάδοχος υπέβαλε αναθεωρημένη προσφορά με μικρότερο αριθμό
ανθρωποημερών και το συνολικό κόστος μειώθηκε σε €42.000 .
Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία και εγκρίθηκε από τον Διευθυντή του ΤΥΠ ήταν η
κατακύρωση της σύμβασης στα €42.000 δηλαδή κατά 2% χαμηλότερα από την ΑΕΚ.
7.2.4.6 Ευρήματα - Αξιολόγηση της επιλογής της διαδικασίας
Αποτελεσματικότητα
Όσον αφορά στο αντικείμενο της σύμβασης, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε η περίληψη των ειδικών
στόχων που τέθηκαν, οι οποίοι συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους της ΥΕΑΕ.
Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις από τις πτυχές του νομικού πλαισίου τις οποίες
εξετάσαμε, διατηρούμε ωστόσο κάποιες επιφυλάξεις αναφορικά με τους τεχνικούς λόγους με τους
οποίους υποστηρίζεται ότι δεν υφίσταται ανταγωνισμός.
Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, σημειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν είχε τεθεί
συγκεκριμένη ημερομηνία.
Με βάση τα πιο πάνω θεωρούμε ότι, από πλευράς ικανοποίησης του αιτήματος της ΥΕΑΕ η
διαδικασία διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν αποτελεσματική.
Οικονομικότητα
Δεν έγινε οποιαδήποτε έρευνα αγοράς για εναλλακτικές επιλογές υλοποίησης του υποσυστήματος
κάτι το οποίο ενδεχομένως να αύξανε τη διαπραγματευτική δύναμη του ΤΥΠ για επίτευξη
καλύτερης τιμής σε περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού.
Όσον αφορά στην τιμή που επιτεύχθηκε, ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με την ΑΕΚ και την
προκαταρτική προσφορά της εταιρείας, το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό.

Αποδοτικότητα
Όσον αφορά στην τελική τιμή που επιτεύχθηκε με τη διαπραγμάτευση, αυτή ήταν στα επίπεδα που
αναμένονταν. Επιπρόσθετα δεν φαίνεται να υπήρξε συμβιβασμός στην ποιότητα του
αποτελέσματος, με βάση τους όρους που περιλήφθηκαν στη σύμβαση.
7.3

Συνοπτικά

Και στις δύο περιπτώσεις το ΤΥΠ επικαλέστηκε τεχνικούς λόγους για προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης. Η Υπηρεσία μας διατηρεί ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με την τεκμηρίωση
των λόγων αυτών.
Επιπρόσθετα, από συνεντεύξεις με το προσωπικό της ΥΕΑΕ διαπιστώθηκε ότι και στις δύο
περιπτώσεις οι αλλαγές στο σύστημα ήταν ικανοποιητικές και δεν αναφέρθηκαν οποιαδήποτε
προβλήματα λειτουργίας σε σχέση με τις τροποποιήσεις του συστήματος.
Ωστόσο, όσον αφορά την τεκμηρίωση σημειώνεται ότι και στις δυο περιπτώσεις επέκτασης του
συστήματος, δεν ενημερώνονται τα σχετικά έγγραφα σχεδιασμού του συστήματος. Κατά την
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άποψη μας η μη ενημέρωση των εγγράφων σχεδιασμού του συστήματος αποτελεί σημαντική
παράλειψη καθώς θα παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία σε μελλοντικές
συμβάσεις.
Όπως μας πληροφόρησε η Αν. Διευθύντρια του ΤΥΠ, με την υλοποίηση και των 2 υπό αναφορά
έργων παραδόθηκαν, όπως προνοείτο στα έγγραφα διαγωνισμού οι πηγαίοι κώδικες (source code)
των 2 εφαρμογών καθώς επίσης παραδόθηκαν και έγιναν αποδεκτά παραδοτέα προϊόντα που
περιλαμβάνουν «Επιβεβαίωση Αναγκών και Λεπτομερή Ανάλυση», «Ανάλυση Σχεδιασμού»
(Κατάλογος Οντοτήτων – Εntity and Data Catalogue, Σχεδιασμό Οθονών, Workflows, Κατάλογο
Απαιτήσεων και Άλλων Απαιτήσεων – Functional and Non Functional Requirements) και
«Εγχειρίδια.» Ως εκ τούτου σε μελλοντικές συμβάσεις που θα προκύψουν από ανοικτή διαδικασία
θα υπάρχει πλήρης περιγραφή και τεκμηρίωση των συστημάτων τα οποία έχουν υλοποιηθεί.
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