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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΣΕΩΝ 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ Σ. Μωςτοποφλου 2 

Σόλθ ΥΕΤΤΕΥ 

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ 62122 

Χϊρα Ελλάδα 

Μωδικόσ ΟUTS EL526 

Φθλζφωνο 23210 99710  

Φαξ  23210 99740 

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο  eves@eves.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΙΩΑΟΟΘΥ ΜΡΦΗΑΞΣΑΥΙΔΘΥ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.serreschamber.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Επιμελθτιριο Σερρϊν, Οομικό Σρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (ΟΣΔΔ) και 

ανικει ςτον Δθμόςιο Φομζα (Σλθν Γενικισ Μυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 του ν. 

4270/14.  

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Γενικϊν Δθμόςιων Χπθρεςιϊν 

   

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)    Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

β) Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

γ)    Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτοιχεία 

επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

mailto:eves@eves.gr
http://www.serreschamber.gr/
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΜΕΟΦΤΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ, Μωδ. ΥΑ: 

ΕΣ0081.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Σιςτϊςεισ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 

ενάρικ. ζργου 2019ΕΣ00810147). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο Χποζργο 1 τθσ Σράξθσ: «Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ Επιμελθτθρίου 

Σερρϊν» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα «Μεντρικι Ξακεδονία 2014-2020» με βάςθ 

τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 3947-06/09/2019 και ΑΔΑ:Ψ0ΟΦ7ΝΝ-ΜΘΥ τθσ ΕΧΔΕΣ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ 

ΜΕΟΦΤΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5045597. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Φαμείο Σεριφερειακισ Ανάπτυξθσ  ΕΦΣΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ 

μζςω του ΣΔΕ. 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν του 

Επιμελθτθρίου, ζτςι ϊςτε να αποκτιςει τθν απαιτοφμενθ εςωτερικι υποδομι και τθν εξωςτρζφεια 

για να ανταπεξζλκει με επιτυχία ςτο νζο ρόλο των Επιμελθτθρίων για προςφορά υπθρεςιϊν υψθλισ 

αξίασ προσ τα μζλθ τουσ. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα διότι το λογιςμικό και οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ 

που κα αναπτυχκοφν κα δθμιουργιςουν ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα με ενιαία διαχείριςθ το οποίο 

δεν μπορεί να υποδιαιρεκεί και να αναπτυχκεί ξεχωριςτά. Επιπλζον ο ηθτοφμενοσ εξοπλιςμόσ είναι 

άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με το λογιςμικό και τισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ και θ Ανακζτουςα Αρχι ςτοχεφει 

ςε μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ υλικοφ και λογιςμικοφ με πλιρθ ευκφνθ του Αναδόχου για τθν 

εγκατάςταςθ και τθ ςυνολικι λειτουργία.    

Φο Επιμελθτιριο με τθν προτεινόμενθ πρόταςθ κα αναπτφξει ςυςτιματα και υπθρεςίεσ ΦΣΕ που 

εντάςςονται ςτουσ παρακάτω άξονεσ: 

 ΑΠΡΟΑΥ 1: Αναβάκμιςθ τθσ εςωτερικισ Ψθφιακισ Χποδομισ του Επιμελθτθρίου. 

 ΑΠΡΟΑΥ 2: Χποδοχι και Εξυπθρζτθςθ των Αιτθμάτων των Επιχειριςεων (One Stop Shop).  

 ΑΠΡΟΑΥ 3: Σαροχι Εξειδικευμζνθσ Επιχειρθματικισ Σλθροφόρθςθσ και Υυμβουλϊν   

Ρ Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ του Επιμελθτθρίου που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντοσ 

ζργου, είναι απολφτωσ ςτοχευμζνοσ και ςυμβατόσ με τουσ βαςικοφσ άξονεσ που περιλαμβάνονται 

ςτο κεςμικό ρόλο ενόσ ςφγχρονου Επιμελθτθρίου. Αποτελεί δε απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 

παροχι των Ανταποδοτικϊν Χπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ - μζλθ των Επιμελθτθρίων, που 

προβλζπει θ ςχετικι νομοκεςία. 

2. Ρι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Μοινοφ Νεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 72000000-5 Χπθρεςίεσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν: παροχι 

ςυμβουλϊν, ανάπτυξθ λογιςμικοφ, Διαδίκτυο και υποςτιριξθ και 30200000-1 - Εξοπλιςμόσ 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και προμικειεσ.  

3. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 248.129,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ 200.104,52 €, ΦΡΑ 24%:  48.025,08€). 

https://www.contracts.gr/cpv/b2cd47a5-46a0-4fa8-b210-205a619cdc9c
https://www.contracts.gr/cpv/b2cd47a5-46a0-4fa8-b210-205a619cdc9c
https://www.contracts.gr/cpv/ba606a16-3b22-486f-bea3-2c119245b823
https://www.contracts.gr/cpv/ba606a16-3b22-486f-bea3-2c119245b823
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4. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε Οκτϊ (8)μινεσ. 

5. Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

6. Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει κριτθρίων που ςυνδζονται με 

το αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 86 ν. 4412/2016)  

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 

ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 

2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 

και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ο. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 

άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
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 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Μανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Σ.Σ.» 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω. 

 του Ο. 4591/2019 (ΦΕΜ 19Α) «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία: α) τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 

του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 26θσ Ρκτωβρίου 2016, για τθν 

προςβαςιμότθτα των ιςτοτόπων και των εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ των οργανιςμϊν του 

δθμοςίου τομζα και β) του Άρκρου 1 τθσ Ρδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Δεκεμβρίου 

2017». 

 το από 27.02.2019 Σρακτικό ΔΥ του Επιμελθτθρίου Υερρϊν για τθν υποβολι πρόταςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

πρόςκλθςθσ με κωδικό: 154.2c και τίτλο «Ανάπτυξθ / αναβάκμιςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των 

Επιμελθτθρίων τθσ Σεριφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ».  

 το 7/2020 Σρακτικό ΔΕ του Επιμελθτθρίου Υερρϊν για τον οριςμό τθσ Ρμάδασ Διοίκθςθσ του Ζργου 

«Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ Επιμελθτθρίου Υερρϊν» ςτα πλαίςια τθσ πρόςκλθςθσ με κωδικό: 154.2c 

και τίτλο «Ανάπτυξθ / αναβάκμιςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των Επιμελθτθρίων τθσ Σεριφζρειασ 

Μεντρικισ Ξακεδονίασ».     

 τθσ με Αρ. Σρωτ. 7408/2019 19/06/2019 και ΑΔΑ: 6ΜΕ7465ΧΘ0-ΙΧ5 προζγκριςθσ του ΦΔΣ από τθν 

ΓΕΟΙΜΘ ΓΤΑΞΞΑΦΕΙΑ ΨΘΦΙΑΜΘΥ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ και τθν 9655/2019 19/06/2019 «χετικά με τθν 

προζγκριςθ Σεχνικοφ Δελτίου Προτεινόμενθσ Πράξθσ του Επιμελθτθρίου ερρϊν με τίτλο «Ψθφιακόσ 

Μεταςχθματιςμόσ του Επιμελθτθρίου ερρϊν» με τίτλο «Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ του 

Επιμελθτθρίου ερρϊν». 

 τθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ με Α.Σ. 3947 / 03-07-2019 και ΑΔΑ:Ψ0ΟΦ7ΝΝ-ΜΘΥ και τθν από 06/09/2019 

ορκι επανάλθψθ αυτισ, τθσ ΕΧΔΕΣ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΥ ΜΕΟΦΤΙΜΘΥ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ. 

 τθν υπ’ αρικμ. 10/26.11.2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου του Επιμελθτθρίου Υερρϊν περί 

αποδοχισ των όρων ζνταξθσ τθσ πράξθσ «Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ του Επιμελθτθρίου Υερρϊν» και 

εγγραφισ ςτον προχπολογιςμό του Επιμελθτθρίου 
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 των με αρ.πρωτ.  223/19.05.2020 και 224/19.05.2020 αποφάςεων ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του 

Επιμελθτθρίου Υερρϊν με τισ οποίεσ εγκρίνεται θ δζςμευςθ τθσ αναγκαίασ πίςτωςθσ για τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

 τθσ με αρ. προζγκριςθσ 8961 - 1.0 απόφαςθσ τθσ ΕΧΔΕΣ Σεριφζρειασ Μεντρικισ Ξακεδονίασ με τθν 

οποία διατυπϊκθκε κετικι γνϊμθ επί του ςχεδίου τθσ Διακιρυξθσ και τθσ διαδικαςίασ προκιρυξθσ του 

Χποζργου «Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ Επιμελθτθρίου Υερρϊν». 

 τθσ με αρ.πρωτ. 12/06.05.2020 απόφαςθσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Υερρϊν με τθν 

οποία εγκρίκθκε θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Σαραρτιματά τθσ 

  τθσ με αρ.πρωτ. 13/10.09.2018 απόφαςθσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Υερρϊν για τθ 

ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των Σροςφορϊν και τθσ 

Επιτροπισ Σαραλαβισ 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Ραραςκευι 26/06/2020 και ϊρα 14:00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr,  τθν 02/07/2020, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 14:00. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό 

Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ).  

Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε Υυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 93078 

Σροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Φφπο, ςφμφωνα με το 

άρκρο 66 του Ο. 4412/2016 και ςυγκεκριμζνα ςτισ παρακάτω τοπικζσ εφθμερίδεσ:  

Α) ΦΡ ΥΕΤΤΑΛΜΡ ΘΑΤΤΡΥ, με θμερομθνία αποςτολισ 11/06/2020 και θμερομθνία δθμοςίευςθσ 

12/06/2020 

Β) Θ ΦΩΟΘ ΦΘΥ ΒΙΥΑΝΦΙΑΥ, με θμερομθνία αποςτολισ 11/06/2020 και θμερομθνία δθμοςίευςθσ 

12/06/2020 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ο. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

http://www.serreschamber.gr/ ςτθν διαδρομι : ΕΙΔΙΜΘ ΣΝΘΤΡΦΡΤΘΥΘ ► ΣΤΡΜΘΤΧΠΕΙΥ - ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΙ 

ςτισ 11/06/2020.  

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Φφπο βαρφνει τον Ανάδοχο. 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://www.serreschamber.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. το  Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΦΕΧΔ+ 

2. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 

όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ),  θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr . 

 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 

του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. Αιτιματα 

παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 

για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 

τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν που 

ηθτικθκαν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Φυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ 

τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα 

ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά 

ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει 

ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 

μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Μάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 

του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Φ.Α.Α. - Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 

με γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο 

Σαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 

επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Ρι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 

ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Ξ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 

φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
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για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 

δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 

ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 

θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 

εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τα υποδείγματα που παρζχονται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VIII 

τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Ωςτόςο, ςε 
περίπτωςθ που θ διακθρυςςόμενθ με τθν παροφςα πράξθ κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων, θ 
ανακζτουςα αρχι δικαιοφται, εφ’ όςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι και θ ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ 
αυτι, υποχρεοφται να το πράξει» προκειμζνου θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να αφορά ζνα ΑΦΞ. 
 

 3. Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. . Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τθσ οποίασ το 
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ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε ευρϊ (€) ποςοςτό 2% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του Ζργου (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΣΑ). 

Υυγκεκριμζνα το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Υυμμετοχισ είναι 4.002,09 €. 

Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 03/08/2021, άλλωσ θ προςφορά 

απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 

παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 

2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 

εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 

φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 

ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  ταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του 

Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου 

τθσ 26θσ Ρκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Ρδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 

ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Υφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 

Υτισ περιπτϊςεισ Υυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 

Υε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 

εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
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Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 

του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 

τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 

των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 

αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Ρι υπό ααϋ και 

ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 

φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 

φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
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φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 

που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ . 

2.2.3.4. Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 

παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.5. Ρικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3. μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 

τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Φα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 

αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 

το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.7. Ρικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 

του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ  τθσ ςφμβαςθσ. 

Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 

ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Σαράρτθμα XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 

ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 

τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι 

μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 

ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ 

Χϊρου (Ε.Ρ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά μθτρϊα. 

Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 

ανάκεςθ υπθρεςία.  

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

ςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να 

ζχουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ (3) κλειςμζνεσ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ  ι, τισ 

οικονομικζσ χριςεισ κατά τισ οποίεσ ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται, αν είναι λιγότερεσ από 

τρεισ ςυνολικά, ίςο ι μεγαλφτερο από το 200% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου. 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
και λόγω τθσ ειδικισ και εξειδικευμζνθσ φφςθσ  του ζργου, οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται: 

α) Ματά τα τελευταία πζντε (5) ζτθ (2015,2016, 2017, 2018, 2019 και εντόσ του 2020)  κα πρζπει να ζχουν 
υλοποιιςει επιτυχϊσ ζνα ι περιςςότερα ολοκλθρωμζνα ζργα, τα οποία μεμονωμζνα ι και ςυνδυαςτικά 
να καλφπτουν τα ακόλουκα πεδία και τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο από αυτά να είναι προχπολογιςμοφ ίςου ι 
μεγαλφτερου με το υπό ανάκεςθ Ζργο: 
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 Χλοποίθςθ, εγκατάςταςθ και υποςτιριξθ Ρλοκλθρωμζνων Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων (ΡΣΥ) ςε 
τουλάχιςτον ζνα φορζα που διατθρεί μθτρϊα επιχειριςεων. Φα εν λόγω ΡΣΥ κα πρζπει να είναι 
τεχνολογίασ Web/Cloud και να διακζτουν υποςυςτιματα μθτρϊου μελϊν, οικονομικισ 
διαχείριςθσ και πρωτοκόλλου πλιρωσ ολοκλθρωμζνα μεταξφ τουσ. Επίςθσ τα εν λόγω ΡΣΥ κα 
πρζπει να παρζχουν ψθφιακζσ υπθρεςίεσ διοικθτικισ εξυπθρζτθςθσ επιχειριςεων,  θλεκτρονικισ 
ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν – βεβαιϊςεων (αυτόματα ψθφιακά υπογεγραμμζνα με υπογραφζσ τφπου 
ΠΠ7 από το ςφςτθμα), θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ μζςω διατραπεηικοφ ςυςτιματοσ ΔΙΑΥ 
(επικοινωνία με ανταλλαγι αρχείων και με online web service) και καρτϊν πλιρωσ ςυμβατϊν με το 
3DSecure 2.0 (οδθγία PSD2). 

 Διαδικτυακι Σφλθ Χπθρεςιϊν με μθχανιςμό Single Sign On και διαςφνδεςθ με μθτρϊο 
επιχειριςεων και αυτόματθ ενθμζρωςθ μελϊν, ςυμβατι με τον κανονιςμό GDPR. 

 Χριςθ πλατφόρμασ BPMN για τθν εκτζλεςθ και ζλεγχο διαδικαςιϊν και διαςφνδεςθ με τρίτα 
ςυςτιματα άλλων φορζων μζςω web services. 

 Ξθχανιςμοφσ Διάκεςθσ δεδομζνων μζςω Open Data 
 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν με χριςθ τεχνολογιϊν/ςυςτθμάτων  Apache Tomcat, Groovy / Grails, 

Hibernate (τεχνολογίεσ ΡΣΥ Επιμελθτθρίου). 
 Υφςτθμα Θλεκτρονικισ Ψθφοφορίασ (e-Voting) με κακαρά θλεκτρονικό τρόπο και μακθματικά 

τεκμθριωμζνθ αξιοπιςτία.  
 Χπθρεςία Ψθφιοποίθςθσ Εγγράφων. 
 Χπθρεςία και Σεριεχόμενο Θλεκτρονικισ Υυμβουλευτικισ (e-consulting) για Επιχειριςεισ με 

υποςφςτθμα εξατομικευμζνθσ ςυμβουλευτικισ υπθρεςίασ.  
 

Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ εταιρειϊν, οι απαιτιςεισ δφναται να καλφπτονται 
ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

 

β) Ρι οικονομικοί φορείσ ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ  όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ 

ακροιςτικά- κα πρζπει να διακζτουν Ρμάδα Ζργου θ οποία κα αναλάβει τθ διοίκθςθ/υλοποίθςθ τθσ 

ςφμβαςθσ και κα ζχει τθν ακόλουκθ  κατ’ ελάχιςτον ςφνκεςθ: 

 ζνασ (1) Υπεφκυνοσ Ζργου, ο οποίοσ να διακζτει Σανεπιςτθμιακό Φίτλο Υπουδϊν και 

μεταπτυχιακό / διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν και τουλάχιςτον 15ετι επαγγελματικι εμπειρία ωσ 

Χπεφκυνοσ Ζργου ςε Διαχείριςθ Ζργων Σλθροφορικισ και ζργων ςε Επιμελθτιρια,   

 ζνασ (1) αναπλθρωτισ Υπεφκυνοσ Ζργου, Ξθχανικόσ Θ/Χ και Σλθροφορικισ με μεταπτυχιακό 

τίτλο ςπουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων και τουλάχιςτον 10ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν 

Διαχείριςθ Ζργων Σλθροφορικισ,  

 ζνασ (1) Υπεφκυνοσ Ανάλυςθσ και Σχεδίαςθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Ξθχανικόσ Θ/Χ και 

Σλθροφορικισ  ο οποίοσ να διακζτει  10ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςε ανάλυςθ και 

μοντελοποίθςθ απαιτιςεων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςε Επιμελθτιρια, 

 Τρείσ (3) Ειδικοί ςε κζματα ανάπτυξθσ web εφαρμογϊν, Ξθχανικοί Θ/Χ και Σλθροφορικισ, με 

μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςχετικό με το αντικείμενο και οι οποίοι να διακζτουν τουλάχιςτον 

3ετι επαγγελματικι εμπειρία με εξειδίκευςθ ςτα εξισ:  

 υλοποίθςθ WEB εφαρμογϊν ςτισ τεχνολογίεσ Apache Tomcat, Groovy / Grails, Hibernate 

(τεχνολογίεσ ΡΣΥ Επιμελθτθρίου) 

 τεχνολογίεσ Web Services, 
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 web design 

 Δφο Ειδικοί ςε κζματα ανάπτυξθσ web εφαρμογϊν Ξθχανικοί Θ/Χ και Σλθροφορικισ που να 

διακζτουν πιςτοποιθτικά ςε BPMN ςφςτθμα.  

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ρι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

α) Φο Υφςτθμα Διαχείριςθσ Σοιότθτασ ISO 9001 ι ιςοδφναμο ςτα πεδία εφαρμογισ α)Ανάπτυξθ και 

υποςτιριξθ λογιςμικοφ και ολοκλθρωμζνων λφςεων πλθροφορικισ, β)Σαροχι cloud υπθρεςιϊν 

πλθροφορικισ, γ)Ψθφιοποίθςθ και δ)Χπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ.   

β) Φο Υφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Σλθροφοριϊν ISO 27001 ι ιςοδφναμο ςτα πεδία εφαρμογισ 

α)Ανάπτυξθ και υποςτιριξθ λογιςμικοφ και ολοκλθρωμζνων λφςεων πλθροφορικισ, β)Σαροχι cloud 

υπθρεςιϊν πλθροφορικισ, γ)Ψθφιοποίθςθ και δ)Χπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ.  .     

γ) Φο Υφςτθμα Σεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ISO 14001 ι ιςοδφναμο ςτο πεδίο τθσ Ανάπτυξθσ Νογιςμικοφ 

και Ρλοκλθρωμζνων Νφςεων Σλθροφορικισ.   

Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ παραπάνω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται από κάκε 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ ξεχωριςτά.   

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 

παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 

δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ 

αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηονται.  

 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 

και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Ξζρουσ ΙΙ του Σαραρτιματοσ ΧΙΙ 

του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 

μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 

εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
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2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Φυποποιθμζνο 

Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 

Σαράρτθμα III, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Φο ΦΕΧΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Σαραρτιματοσ Α 

τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΥΧ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ματευκυντιριασ Ρδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΡΠΦΒ-ΑΜΘ). Φο ΦΕΧΔ ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΥΧ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr ). 

Φο ΦΕΧΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν. Υε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ 

(ΦΕΧΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 

2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Φυποποιθμζνο Ζντυπο 

Χπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΦΕΧΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 

περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Υτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) του άρκρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ τουσ. 

 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 

ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 

ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 

ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι του.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
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Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 

υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Φο 

πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 

από το οικείο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Ξ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε φορά ιςχφουν. Φα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 

μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 

ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Σρογραμματιςμοφ και Υυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Υχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 

ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Ξζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 

ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 

απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΥΕΣΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ. 

Ρι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Ρι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 

επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 

κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
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επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν 

περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 

από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 

δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Ρι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 

εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 

ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων, 

ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ 

χϊρασ, που είναι  εγκατεςτθμζνοσ ο φορζασ, ι διλωςθ περί του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν για τισ τρεισ 

(3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του  οικονομικοφ φορζα ι 

ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο 

εργαςιϊν. .  

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

τα αναφερόμενα ςτον κατωτζρω πίνακα:  

 

1 
Ματάλογο των κυριότερων ςυναφϊν ζργων που υλοποίθςε επιτυχϊσ ο οικονομικόσ φορζασ κατά 

τα  τελευταία πέντε (5) έτη (2015,2016, 2017, 2018, 2019 και εντός του 2020)  , ςφμφωνα με το 

ακόλουκο Χπόδειγμα: 

Α/

Α ΣΕΝΑΦΘΥ 

ΥΧΟΦΡΞΘ 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 

ΦΡΧ ΕΤΓΡΧ 

ΔΙΑΤΜΕΙΑ 

ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ 

ΕΤΓΡΧ 

ΣΤΡΫΣΡ-

ΝΡΓΙΥΞΡΥ 

ΥΧΟΡΣΦΙΜΘ 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 

ΥΧΟΕΙΥΦΡΤΑΥ 

ΥΦΡ ΕΤΓΡ 

(αντικείμενο) 

ΣΡΥΡΥΦΡ 

ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ 

ΥΦΡ ΕΤΓΡ 

(προχπολογιςμόσ) 

ΥΦΡΙΧΕΙΡ 

ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘΥ 

(τφποσ & θμ/νία) 
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όπου «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ»:  

- Εάν ο Σελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ ι πρωτόκολλο παραλαβισ που ςυντάςςεται από τθν αρμόδια 

Δθμόςια Αρχι.  

- Εάν ο Σελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ είτε του ιδιϊτθ, 

είτε του υποψθφίου Αναδόχου, και δεν αρκεί θ ςχετικι Υφμβαςθ Ζργου. 

2 Σίνακα των μελϊν τθσ Ρμάδασ Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α 

Ονοματεπϊνυμο 
Μζλουσ Ομάδασ 

Ζργου 

Αντικείμενο 
Εργαςίασ 

Θζςθ ςτθν 
Ομάδα 
Ζργου  

Σχζςθ 
Στελζχουσ με 
τθν Εταιρία 

Ανκρωπομι
νεσ 

Συμμετοχισ 

Ροςοςτό 
Συμμετοχισ 

ςτο Ζργο 
(%) 

1 

 

 

    

2 

 

 

    
3 

 

 

     

  

3 Αναλυτικά Βιογραφικά Υθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ρμάδασ Ζργου (βάςει του υποδείγματοσ 
του Σαραρτιματοσ IV τθσ Διακιρυξθσ) από τα οποία να αποτυπϊνεται ςαφϊσ θ ςυμμετοχι και ο 
ρόλοσ του μζλουσ ςε αναλόγου φφςεωσ ζργα, όπου ηθτείται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. Εφιςτάται θ 
προςοχι να γίνει λεπτομερισ και ειδικι αναφορά ςτα επικαλοφμενα ςτοιχεία και αν χρειάηεται με 
ςαφείσ παραπομπζσ εκτόσ πίνακα (πχ ζργα/αντικείμενο, διάρκεια προχπθρεςίασ), ϊςτε να 
προκφπτει ευκζωσ θ πλιρωςθ όλων των προχποκζςεων του ςθμ. 2.2.6. 

Χπεφκυνεσ δθλϊςεισ όλων των μελϊν τθσ Ρμάδασ Ζργου με τισ οποίεσ δθλϊνουν ότι τα ςτοιχεία 
που αναγράφονται ςτο ατομικό αναλυτικό βιογραφικό τουσ ςθμείωμα που υποβάλει ο 
προςφζρων είναι αλθκι και ακριβι και ότι  προτίκενται να ςυνεργαςτοφν με τον προςφζροντα ωσ 
μζλθ τθσ Ρμάδασ Ζργου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
αυτόν 

 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ςχετικά 

πιςτοποιθτικά τα οποία κα πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υποβολισ και κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του ζργου. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 

μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 

το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Υτισ 
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λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 

καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 

μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 

εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 

προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΞΘ), αρκεί θ υποβολι 

αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 

κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 

ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 

υποβολι τουσ. 

Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Ρι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 

μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του 

Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Υτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 

αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 





«Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ Επιμελθτθρίου Υερρϊν» 

 

 

Υελίδα 27 
 
 

Β.9. Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

 ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Υυντελεςτισ 

βαρφτθτασ (%) 

1 
Αντίλθψθ του υποψθφίου για το περιβάλλον, τουσ ςτόχουσ  και το αντικείμενο 

του ζργου 
5% 

2 Φυςικι και Νογικι Αρχιτεκτονικι Υυςτιματοσ 10% 

3 Διαλειτουργικότθτα Υυςτθμάτων 10% 

4 
Αναλυτικι περιγραφι προτεινόμενθσ λφςθσ με αναλυτικι αναφορά ςτα 

τεχνικά και λειτουργικά ςτοιχεία του ζργου 
65% 

4.1 Αναβάκμιςθ τθσ εςωτερικισ Ψθφιακισ Τποδομισ του Επιμελθτθρίου 30% 

4.2 Τποδοχι και Εξυπθρζτθςθ των Αιτθμάτων των Επιχειριςεων (One Stop Shop) 20% 

4.3 Παροχι Εξειδικευμζνθσ Επιχειρθματικισ Πλθροφόρθςθσ και υμβουλϊν 15% 

5 Χπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 3% 

6 Χπθρεςίεσ Φιλοξενίασ 4% 

7 Χπθρεςίεσ Εγγφθςθσ 3% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ 

όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου  

Μάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι προςφορά που δεν καλφπτει/παρουςιάηει αποκλίςεισ από 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρει τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 

άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  
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ΦΒ = ς1 * Μ1 + ς2 * Μ2 +……+ςν *Μν 

 

Α. Ματάταξθ προςφορϊν   

Σλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μεγαλφτερο Ν ο 

οποίοσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 

 Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki)  

 όπου: Βmax θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Φεχνικι Σροςφορά   

 Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Φεχνικισ Σροςφοράσ i  

 Kmin το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Σροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι   

 Μi το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Σροςφοράσ i   

 Θ τελικι τιμι του Νi  ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία.  

 Σροςφορζσ που ζχουν ίςεσ τελικζσ βακμολογίεσ (ίςουσ λόγουσ Νi) κεωροφνται ιςοδφναμεσ. Υτθν 

περίπτωςθ αυτι, ωσ επικρατζςτερθ, κεωρείται θ προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία 

τεχνικισ προςφοράσ. 

 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Ρι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ ςτο Σαράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, για όλεσ 

τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ. 

 Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

 Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 

είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παρ. 

1.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Χπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 

«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 

από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 

πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 

2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Χ.Α. 

56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)» (ΦΕΜ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 

(ΕΥΘΔΘΥ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 

άρκρου 5 τθσ ίδιασ Χ.Α.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 

αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 

προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 

διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 

ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν.  

 

2.4.2.2. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Χπουργικισ Απόφαςθσ. 

Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Υφςτθμα. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΥΘΔΘΥ, θ ανακζτουςα 

αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ –Φεχνικι Σροςφορά» ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 

προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 

τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςι τθσ. 
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2.4.2.4. Ρι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 

τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 

ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  

Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 

θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 

περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 

θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ρ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υυςτιματοσ, 

όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 

από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 

φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 

εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ 

των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 

αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Υφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 

οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Υτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ο. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 

ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 

υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 

ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 

να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 

2690/1999 ''Μϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 

του  ν. 4250/2014. Φζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 

επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Υφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 

προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 

τα ΦΕΜ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 

αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 

οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 

ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Φ.Ε.Χ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 

του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ρι προςφζροντεσ 

ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΦΕΧΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 

doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

διακιρυξθσ (Σαράρτθμα III), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ο.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΦΕΧΔ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

2.4.3.2 Σερληθή Πξνζθνξά 

«H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Σαράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και τουσ Σίνακεσ Υυμμόρφωςθσ του 

Σαραρτιματοσ II τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 

προδιαγραφζσ πλθροφνται. Σεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 

αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν/παραδοτζων, με βάςθ το κριτιριο 

ανάκεςθσ και τα επιμζρουσ κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ παραγράφου 2.3.1., ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 

αναφερόμενα ςτα ωσ άνω Σαραρτιματα. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ δεν ζχουν 

αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τεχνικισ προςφοράσ του ΕΥΘΔΘΥ, οι 

οικονομικοί φορείσ επιςυνάπτουν επιπλζον  θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

Ειδικότερα, θ τεχνικι προςφορά πρζπει κατϋ ελάχιςτον να περιλαμβάνει: 

 Σεριγραφι τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

 Σεριγραφι και τεκμθρίωςθ τθσ χρθςτικότθτασ και τθσ προςβαςιμότθτασ των προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν/παραδοτζων ςε ςυνάρτθςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

 Σεριγραφι και τεκμθρίωςθ των μθχανιςμϊν διαλειτουργικότθτασ/ διαςυνδεςιμότθτασ 

 Σεριγραφι και τεκμθρίωςθ των χαρακτθριςτικϊν αςφάλειασ των υπό ανάπτυξθ Σλθροφοριακϊν 

Υυςτθμάτων 

 Αναλυτικι Φεχνικι περιγραφι των υπό ανάπτυξθ λογιςμικϊν/εφαρμογϊν/υποςυςτθμάτων  

 Σεριγραφι τθσ προτεινόμενθσ μεκόδου και των μζςων εκπαίδευςθσ των τελικϊν χρθςτϊν  

 Σεριγραφι των προτεινόμενων ενεργειϊν πιλοτικισ λειτουργίασ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

 Σεριγραφι τθσ προςφερόμενθσ εγγφθςθσ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν ςε ςυνάρτθςθ 

με τισ απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των επιμζρουσ φάςεων και παραδοτζων 

 Σίνακεσ Υυμμόρφωςθσ Σαραρτιματοσ ΙΙ 

 Φεχνικά φυλλάδια  
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Ρι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.» 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν 

Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα που παρζχεται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VII – 

Χπόδειγμα Ρικονομικισ Σροςφοράσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και υποβάλλεται θλεκτρονικά ςε μορφι 

αρχείου .pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, ςτον Χποφάκελο «Ρικονομικι Σροςφορά». Υτθν θλεκτρονικι 

φόρμα του ΕΥΘΔΘΥ ο προςφζρων κα ςυμπλθρϊςει το ποςό που αναγράφεται ςτο Σεδίο «Γενικό Υφνολο» 

τθσ ςτιλθσ «ΥΧΟΡΝΡ ΧΩΤΙΥ ΦΣΑ» του Σίνακα του Σαραρτιματοσ VΙΙ τθσ παροφςασ. 

 

Θ τιμι δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ 

Υτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Σ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Ρι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΧΤΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΧΤΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο ΞΕΤΡΥ Β του Σαραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Υτθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 

περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Εφόςον ο οικονομικόσ φορζσ δεν επιλζξει τον 

επικυμθτό τρόπο πλθρωμισ ςτθν οικονομικι του προςφορά, εφαρμόηεται ο αναφερόμενοσ ςτθν 

παράγραφο 5.1.1.α) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν 

από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Σροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 

ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 

το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

1. θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Σεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 

προςφοράσ), 2.4.4. (Σεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 

οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 

προςφορϊν), 3.2 (Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

2. θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ, 

3. για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

4. θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

5. θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ρ 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά 

μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ 

ενϊςεων. 

6. θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

7. θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
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8. θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Φο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΥΘΔΘΥ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 

φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι Σροςφορά» 
τθν 4θ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν ιτοι τθν Σζμπτθ 
02/07/2020 και ϊρα 14:00  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 

ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.   

Ξε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 

τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 

δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 

τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Υφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 

αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μζλθ του οργάνου. 

β) Υτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των 

τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ 

αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό 

για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 





«Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ Επιμελθτθρίου Υερρϊν» 

 

 

Υελίδα 36 
 
 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 

επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 

κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 

ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 

προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 

εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν  που 

αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 

τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Υτθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 

μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 

βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι και τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 

ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν 

των οικονομικϊν φορζων. 

Φα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Ρικονομικι Σροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 

αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΥΘΔΘΥ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο 

των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Ματά τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 

παροφςασ. Υε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία 

προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, 

ιτοι Δικαιολογθτικϊν Υυμμετοχισ, Φεχνικισ Σροςφοράσ και Ρικονομικισ Σροςφοράσ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ αναδόχου 

Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 

μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
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δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 

ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 

για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Φα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 

μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 

(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ  τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 

οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν. ταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Ξε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 

αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 

και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 

αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 

θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 

για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Φο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 

ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

ςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Φ.Ε.Χ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Φ.Ε.Χ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 

επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 

υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  





«Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ Επιμελθτθρίου Υερρϊν» 

 

 

Υελίδα 38 
 
 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 

οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 

τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 

τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί 

οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Φα ζννομα αποτελζςματα 

τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 

ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ. και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 

αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,  

και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 

ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 

οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 

ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 

διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 

τθ ςφμβαςθ. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 

του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ειδικισ πρόςκλθςθσ. Φο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Μάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 

είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 

αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 

αίτθμά του. Υε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 

τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΜΘΞΔΘΥ.  

Υε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 

(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ΕΥΘΔΘΥ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Σροδικαςτικι 

Σροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 

19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Χ.Α..  

Φο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 

του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 

αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ μετά από άςκθςθ 

προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Ματ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
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Ματά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

 

Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΥΘΔΘΥ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 

του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΣΣ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 

ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 

των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 

απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 

εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν 

προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ 

διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 

 

Υε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 

δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 

μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 

Χπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 

προςφυγισ. 

Ρι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 

ΑΕΣΣ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 

βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 

ΑΕΣΣ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 

ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΣΣ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 

προςφυγι. Ξε τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 

ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 

πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 

ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

 





«Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ Επιμελθτθρίου Υερρϊν» 

 

 

Υελίδα 41 
 
 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 

αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 

αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Φζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΣΣ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 

ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ ΦΣΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ και να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VIII – 

Χποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 

εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΣΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Υτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται ςτο Σαράρτθμα VIII τθσ Διακιρυξθσ,  που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ 

τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ 

εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ 

παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν 

οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ 

ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 

επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 

εκπροκζςμου.  

 

4.1.2 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  

Για τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του, o 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα με  το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 3% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΣΑ, με χρόνο ιςχφοσ που κα καλφπτει όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ. 
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό 
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και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Φο περιεχόμενό τθσ πρζπει να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ VIII – Χποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν τθσ Διακιρυξθσ και 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
Ξε τθν προςκόμιςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται θ εγγυθτικι επιςτολι 
καλισ εκτζλεςθσ.» 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του 

Σροςαρτιματοσ Α του ν. 44 /2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Υτθν παροφςα ςφμβαςθ και ειδικότερα για τα υπό προμικεια προϊόντα  που εμπίπτουν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ 

υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 

του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω 

του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Ξθτρϊο Σαραγωγϊν (ΕΞΣΑ) που 

τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ρ.ΑΟ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 

του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται 

υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΞΣΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ 

παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 

  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ρ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 

τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 

2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Ματά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 

αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  

Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
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ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 

εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 

οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 

όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 

τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 

τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 

τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

ταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 

απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ορίηεται με 

απόφαςθ τθσ Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Φο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν . 

β) 1) Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ τριάντα τισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ χωρίσ Φ.Σ.Α., με τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά 

μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ π ροκαταβολισ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. τθσ παροφςασ. Θ 

παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Ματά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 

ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία 

λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου κα 

λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ 

διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 

ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ 

χορθγθκείςασ προκαταβολισ.   

2) Καταβολι του υπόλοιπου του ςυμβατικοφ τιμιματοσ  ςε ζωσ 2 ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ και μια 

τελικι πλθρωμι, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ςχετικϊν παραδοτζων τθσ 

κάκε φάςθσ και του ςυνόλου του ζργου για τθν τελικι πλθρωμι, αφοφ παρακρατθκεί ο με τον 

παραπάνω τρόπο υπολογιςκείσ τόκοσ. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν 

προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 

άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Ρι 2 ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ μποροφν να καταβλθκοφν ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου και μετά τθν 

οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των παρακάτω φάςεων του ζργου βάςει του 

Χρονοδιαγράμματοσ και των Σαραδοτζων όπωσ αναφζρονται ςτισ παρ. 2.9 και 2.10 αντίςτοιχα του 

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑΦΡΥ Ι τθσ παροφςασ: 

 1θ Ενδιάμεςθ πλθρωμι μζχρι ποςοςτοφ 10% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ χωρίσ ΦΡΑ, θ οποία 

μπορεί να πραγματοποιθκεί μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των παραδοτζων των 

φάςεων: 

 Φάςθ Α: Σροπαραςκευαςτικι Φάςθ 

 Φάςθ Β: Σρομικεια Εξοπλιςμοφ  

 2θ Ενδιάμεςθ πλθρωμι  μζχρι ποςοςτοφ 50% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ χωρίσ ΦΡΑ, θ οποία 

μπορεί να πραγματοποιθκεί μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των παραδοτζων τθσ 

φάςθσ: 

 Φάςθ Γ: Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν  

 Τελικι Ρλθρωμι το υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ χωρίσ ΦΡΑ, θ οποία μπορεί να 

πραγματοποιθκεί μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου και των 

παραδοτζων του. 
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5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Υυμβάςεων επιβάλλεται.  

β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και 

Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν 

Σροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ. 

Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ρ ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 

είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Υτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 

των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 

όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Υτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 

εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει, είτε με 

κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ρ υπολογιςμόσ των 

τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 

απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά 

επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 
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5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 

ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σοινικζσ ριτρεσ δφναται να 

επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Ρι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 

τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΣΑ των 

υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΣΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

Φο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

 

5.3 Δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηωλ ζπκβάζεωλ   

Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων  6.1 (Σαρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ), 6.2 (Διάρκεια Υφμβαςθσ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – 

αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ 

νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ 

εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ 

αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 

περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ματά τθσ 

απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ 

απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 

αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, 

αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
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τθσ Σεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 

και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Σριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 

διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Υφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 

Ρμάδα Διοίκθςθσ Ζργου (ΡΔΕ) θ οποία ορίςτθκε με το αρ. 4/2019 Σρακτικό ΔΕ του Επιμελθτθρίου Υερρϊν 

θ οποία και κα ειςθγείται ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου Υερρϊν για όλα τα ηθτιματα που 

αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 

και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 

επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Ξε τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 

άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 

οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Υε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. Φα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ 

πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του 

αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ξε ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ 

μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο 

ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,. 

 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Υφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (8) μινεσ από ....και λιγει τθν ι ςε ....  

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ 

/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  

ΦΑΣΗ Α’: Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ  

Διάρκεια Φάςθσ: 1 Ξινασ (Ξ1)  

Υε 5 θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα παραδοκεί από τον ανάδοχο το 

Επικαιροποιθμζνο Χρονοδιάγραμμα του ζργου. Υτθ ςυνζχεια, ςτθ φάςθ αυτι διεξάγονται οι εργαςίεσ 

αναγνϊριςθσ και κακοριςμοφ των λειτουργικϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν των νζων ςυςτθμάτων και 

εφαρμογϊν του Επιμελθτθρίου. Θα πραγματοποιθκεί αναλυτικι μελζτθ των τεχνικϊν και λειτουργικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν κακϊσ και λεπτομερισ καταγραφι του 

περιεχομζνου που κα δθμιουργθκεί.  

 

ΦΑΣΗ Β’: Ρρομικεια εξοπλιςμοφ  

Διάρκεια Φάςθσ: 4 Ξινεσ (Ξ2 – Ξ5)  





«Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ Επιμελθτθρίου Υερρϊν» 

 

 

Υελίδα 50 
 
 

Υτθ Φάςθ αυτι διεξάγεται θ προμικεια και εγκατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ 

των νζων ςυςτθμάτων και ψθφιακϊν εφαρμογϊν του Επιμελθτθρίου.  

 

ΦΑΣΗ Γ’: Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν,  

Διάρκεια Φάςθσ: 5 Ξινεσ (Ξ2 – Ξ6)  

Υτθ φάςθ αυτι κα αναπτυχκοφν όλα τα ςυςτιματα και οι εφαρμογζσ που προβλζπονται από τθν 

υλοποίθςθ του ζργου. Βάςει τθσ Ξελζτθσ Εφαρμογισ που κα οριςτικοποιθκεί κατά τον Ξ1 του ζργου, θ 

Φάςθ Γ’ κα πρζπει να ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα το πολφ 5 μθνϊν και περιλαμβάνει: 

 Υχεδίαςθ Εφαρμογϊν και Χπθρεςιϊν 

 Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν και Χπθρεςιϊν 

 Σαραμετροποίθςθ ςυςτθμάτων  

 Ρλοκλιρωςθ και διαςφνδεςθ ςυςτθμάτων με υφιςτάμενεσ υποδομζσ ι τρίτα ςυςτιματα 

 Χλοποίθςθ μθχανιςμϊν εξωςτρζφειασ 

 Εφαρμογι Υεναρίων Ελζγχου 

 Θζςθ ςε πλιρθ λειτουργία όλων των εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν βάςει τθν Ξελζτθσ του Ζργου. 

  

ΦΑΣΗ Δ’: Ριλοτικι Λειτουργία και Εκπαίδευςθ 

Διάρκεια Φάςθσ: 2 Ξινεσ (Ξ7 – Ξ8)  

Υε ςυνζχεια τθσ φάςθσ Γ’ κα διεξαχκεί θ πιλοτικι φάςθ των εφαρμογϊν του ζργου προκειμζνου να 

αναγνωριςκοφν πικανζσ τεχνικζσ και λειτουργικζσ βελτιϊςεισ, οι οποίεσ και κα πρζπει να διορκωκοφν. Υτθ 

ςυνζχεια κα πραγματοποιθκεί θ επιτόπια εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν και χρθςτϊν των εφαρμογϊν. Υτο 

τζλοσ τθσ φάςθσ αυτισ το τελικό ςφςτθμα τίκεται ςε πλιρθ παραγωγικι λειτουργία. 

 

ΦΑΣΗ Ε’: Ψθφιοποίθςθ Μθτρϊου 

Διάρκεια Φάςθσ: 6 Ξινεσ (Ξ2 – Ξ7)  

Θ φάςθ των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ μθτρϊου επιχειριςεων όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτθν 

παροφςα πρόταςθ και κα οριςτικοποιθκεί ςτθ Ξελζτθ Εφαρμογϊν του κα  ξεκινιςει τον δεφτερο μινα 

(Ξ2) και κα ολοκλθρωκεί των ζβδομο μινα (Ξ7). 

 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 

υπαιτιότθτα του αναδόχου1. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 

αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 

ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ  Αν οι υπθρεςίεσ 

παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
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του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο 

Σαράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.  

6.3.2 Ματά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 

επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 

απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για 

τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα 

με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Φα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 

που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων 

και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Υτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 

προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Ξετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 

ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 

των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 

του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 

παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 

ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 

των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Ρποιαδιποτε 

ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
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Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 

παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 

αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 

τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 

ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 

5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.5.1 Υτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 

ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 

θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 

αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ.  

 

6.5.3 Υε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 

εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 

ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  

 

 

6.6.  Εγγυθμζνθ λειτουργία τθσ πράξθσ 

6.6.1. λα τα είδθ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και εφαρμογϊν κα προςφερκοφν με εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ τουλάχιςτον είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν, ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται και οι άδειεσ 

χριςθσ του λογιςμικοφ και των εφαρμογϊν. 
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Ματά τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του 

εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ που ζχει εγκαταςτιςει. Επίςθσ, κατά τθν ίδια περίοδο οφείλει να 

αποκακιςτά απροφάςιςτα οποιαδιποτε βλάβθ, με τρόπο και ςε χρόνο ανάλογα με τα όςα περιγράφονται 

ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ τθσ διακιρυξθσ για τισ υπθρεςίεσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

Υτθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ περιλαμβάνονται υλικά ι/και εργαςίεσ που κα χρειαςτοφν για κάκε 

περίπτωςθ επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ μζρουσ του εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ και οι εργαςίεσ και τα 

υλικά των ελζγχων καλισ λειτουργίασ/ προλθπτικϊν ςυντθριςεων και βελτιςτοποίθςθσ τθσ απόδοςθσ, 

που κα πραγματοποιοφνται κατ’ ζτοσ, κατά το διάςτθμα που ιςχφει θ εγγφθςθ, ϊςτε ο εξοπλιςμόσ να 

ευρίςκεται πάντα ςε πλιρθ λειτουργικι ετοιμότθτα. Σεριλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά, ενϊ δεν 

περιλαμβάνονται τα κάκε φφςθσ αναλϊςιμα υλικά κακϊσ και τυχόν βλάβεσ που κα προκφψουν από κακι 

χριςθ ι τθν χριςθ ακατάλλθλου, μθ εγκεκριμζνου από τον καταςκευαςτι, περιφερειακοφ υλικοφ. Ρμοίωσ 

περιλαμβάνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ παρεμβάςεισ ςε ςφάλματα και δυςλειτουργίεσ του λογιςμικοφ και 

των διαςυνδζςεϊν του με άλλεσ υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ, κακϊσ και όλεσ οι αναβακμίςεισ (upgrades) και 

οι ενθμερϊςεισ (updates) των εφαρμογϊν, που κα εκδοκοφν κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ. Υτθν 

εγγφθςθ κα περιλαμβάνεται και ο ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ και αςφάλειασ τθσ εφαρμογισ, κακϊσ και οι 

τυχόν πρόςκετεσ παραμετροποιιςεισ, εφόςον απαιτοφνται. 

 

6.6.2. Ματά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει υπθρεςίεσ 

υποςτιριξθσ με τουσ εξισ όρουσ: 

 Διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν.  

 Εφρυκμθ λειτουργία ςυςτθμάτων ςε βάςθ 24 x 7.  

 Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs) πλιρθσ 

αποκατάςταςθ με κατάλλθλθ διορκωτικι ζκδοςθ (patch/fix).  

 Σαράδοςθ – εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν.  

 Σαράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των 

εγχειριδίων του υλικοφ και λογιςμικοφ.  

 Χπθρεςία Help Desk για όλουσ τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ, διακζςιμθ από τισ 8:00 – 15:00 όλεσ 

τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, θ οποία να είναι προςβάςιμθ μζςω φαξ ι email που κα δθλϊςει ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ.  

 

6.6.3. Ξζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 

Επιτροπι Σαραλαβισ  ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο 

αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Υε περίπτωςθ μθ 

ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 

μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Φο 

πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.» 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

 

ΞΕΤΡΥ Α:  Αναλυτικι Σεριγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ 

 

1. Ειςαγωγι 

Θ Ψθφιακι Υτρατθγικι του Επιμελθτθρίου Σερρϊν ςτοχεφει: 

 ςτθν υποςτιριξθ των Επιχειριςεων και τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ 

 ςτθν Ανάπτυξθ τθσ τοπικισ Επιχειρθματικισ κοινότθτασ, τθν υιοκζτθςθ τθσ καινοτομίασ και τθ 

ςτιριξθ τθσ Εξωςτρζφειασ των Επιχειριςεων 

 ςτθν ανάδειξθ των ιςχυρϊν Ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ περιοχισ και ςτθν προςζλκυςθ 

βιϊςιμων Επενδφςεων 

 

Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των παραπάνω ςτόχων του Επιμελθτθρίου απαιτείται ο Ψθφιακόσ 

Ξεταςχθματιςμόσ του, ϊςτε να αποκτιςει τθν απαιτοφμενθ τεχνολογικι επάρκεια για τθν επιτυχι και 

αποτελεςματικι παροχι υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ 

 

2. Αναλυτικι Ρεριγραφι 

 

Φο Επιμελθτιριο με το παρόν ζργο κα αναπτφξει ςυςτιματα και υπθρεςίεσ ΦΣΕ που εντάςςονται ςτουσ 

παρακάτω άξονεσ:  

 

2.1 ΑΞΟΝΑ 1: Αλαβάζκηζε ηεο εζωηεξηθήο Φεθηαθήο Τπνδνκήο ηνπ Επηκειεηεξίνπ. 

Θ αναβάκμιςθ τθσ εςωτερικισ Ψθφιακισ υποδομισ του Επιμελθτθρίου κεωρείται κομβικισ ςθμαςίασ 

ενζργεια για τθν ανάπτυξθ και παροχι ςφγχρονων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ. Εςτιάηει, 

ςτουσ εξισ ςτόχουσ: 

 Δθμιουργία   ςφγχρονου  ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ  εςωτερικισ οργάνωςθσ τεχνολογίασ cloud 

 Αναβάκμιςθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (Portal) του Επιμελθτθρίου και παροχι ψθφιακϊν 

υπθρεςιϊν 

 Δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου και ευζλικτου μθχανιςμοφ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ των 

επιχειριςεων 

 Αναβάκμιςθ εξοπλιςμοφ και υποδομϊν για τθν αποτελεςματικι υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν 

 

O ςυγκεκριμζνοσ άξονασ περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
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1. Αξιοποίθςθ και επζκταςθ του υφιςτάμενου Ρλοκλθρωμζνου Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ / ΡΣΥ του 

Επιμελθτθρίου 

2. Ψθφιακό Αποκετιριο Επιχειρθματικϊν Δεδομζνων 

3. Ξθχανιςμόσ διάκεςθσ ανοικτϊν δεδομζνων (Open Data) 

4. Ψθφιοποίθςθ Ξθτρϊου Επιχειριςεων 

 

 

2.1.1  Αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ Οινθιεξωκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο / ΟΠ ηνπ Επηκειεηεξίνπ. 

Φο Επιμελθτιριο Υερρϊν διακζτει το ΡΣΥ Σρωτζασ Cloud που αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 

εςωτερικισ οργάνωςθσ του Επιμελθτθρίου με υποςφςτθμα διαχείριςθσ μθτρϊου και διαςφνδεςθσ με το 

ΓΕΞΘ, υποςφςτθμα οικονομικισ διαχείριςθσ, θλεκτρονικό πρωτόκολλο, εφαρμογι ςτατιςτικϊν κτλ. Υτα 

πλαίςια τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ και με επζκταςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ κα  δθμιουργθκεί  ζνα  

ςφγχρονο περιβάλλον εςωτερικισ οργάνωςθσ ςε τεχνολογία Cloud, που κα αποτελζςει και τον κορμό για 

τθν ανάπτυξθ και παροχι των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν. Θ ενζργεια αυτι αφορά όλεσ ςτισ εργαςίεσ που κα 

πρζπει να γίνουν ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα εςωτερικισ μθχανογράφθςθσ του Επιμελθτθρίου ϊςτε να 

διαςφαλιςτεί: 

 Θ διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο με ανταλλαγι δεδομζνων από και προσ το ΡΣΥ με τα 

υπόλοιπα ςυςτιματα του ζργου όπου απαιτείται και περιγράφεται παρακάτω. 

 Για τουσ επιμελθτθριακοφσ χριςτεσ, θ ολοκλιρωςθ ςτο ΡΣΥ με τισ υπθρεςίεσ που κα 

αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ πρόταςθσ και θ λειτουργία ςαν ζνα ενιαίο ςφςτθμα. 

Υτόχοσ είναι ο επιμελθτθριακόσ χριςτθσ να ζχει ζνα μοναδικό ςθμείο πρόςβαςθσ (το 

προςαρμοςμζνο ΡΣΥ) ςε όλθ τθν πλθροφορία που αφορά το μζλοσ του Επιμελθτθρίου και να μθν 

χρειάηεται να μεταβαίνει από ςφςτθμα ςε ςφςτθμα για να επιτελζςει τισ backoffice εργαςίεσ. 

Φο ΡΣΥ του Επιμελθτθρίου είναι ανεπτυγμζνο ςτισ ακόλουκεσ τεχνολογίεσ, οι οποίεσ και πρζπει να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτα πλαίςια των προςαρμογϊν του: 

 Apache Tomcat 

 Grails / Groovy 

 Hibernate ORM 

Φα ςυςτιματα και οι εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν είναι τα παρακάτω: 

 

 

2.1.2 Φεθηαθό Απνζεηήξην Επηρεηξεκαηηθώλ Δεδνκέλωλ 

Φο Επιμελθτιριο ζχουν ωσ βαςικό ρόλο τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ των Επιχειριςεων του Οομοφ τουσ 

και κατ' επζκταςθ τθν επιχειρθματικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Είναι επίςθσ κοινά 

παραδεκτό ότι ςτθ ςθμερινι Ψθφιακι εποχι, κρίςιμοι παράγοντεσ για τθν επίτευξθ αυτοφ του ρόλου, 

είναι: 
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 θ διάκεςθ όςο το δυνατό πλθρζςτερων Ψθφιακϊν επιχειρθματικϊν δεδομζνων και μάλιςτα ςε όλεσ 

τισ δυνατζσ μορφζσ (rich media: δθλ. πολυγλωςςικϊν κειμζνων, φωτογραφιϊν, video, εικονικϊν 

αναπαραςτάςεων, κλπ) 

 θ εφκολθ, επιλεκτικι  και δυναμικι ψθφιακι διακίνθςθ αυτϊν των δεδομζνων μζςω του διαδικτφου 

προσ όλουσ τουσ νόμιμα ενδιαφερομζνουσ, με ςτόχο τθν διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ και τθν 

διευκόλυνςθ των ςυνεργαςιϊν 

 θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ από το Επιμελθτιριο των δεδομζνων αυτϊν με τθν ανάπτυξθ και παροχι 

Ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ  

 θ δυνατότθτα εφκολθσ, δυναμικισ και από τθν πθγι, δθλαδι  από τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ, ςυνεχισ 

και εξουςιοδοτθμζνθ επικαιροποίθςθ των επιχειρθματικϊν δεδομζνων  

 

Υτα πλαίςια αυτά το Επιμελθτιριο αναλαμβάνει τθν πρωτοβουλία για τθ δθμιουργία και λειτουργία ενόσ 

Ψθφιακοφ Αποκετθρίου Επιχειρθματικϊν Δεδομζνων για το ςφνολο των Επιχειριςεων. 

Υτόχοσ είναι θ κεντρικι και ςε ζνα ςθμείο τιρθςθ όλων των δεδομζνων των επιχειριςεων – κυρίωσ αυτϊν 

που ςυμβάλλουν ςτθν προβολι τουσ, ςτθν ανάπτυξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ 

εξωςτρζφειάσ τουσ. Φα δεδομζνα αυτά ςε ςυνδυαςμό με τα ςτοιχεία που τθροφνται  ςτα πλαίςια τθσ 

ιδιότθτασ τθσ επιχείρθςθσ ωσ μζλοσ του Επιμελθτθρίου (και επικαιροποιοφνται από το ΓΕΞΘ), κα 

δθμιουργοφν ζνα  όςο το δυνατό πλθρζςτερο και επικαιροποιθμζνο επιχειρθματικό προφιλ.)  

Ρι επιχειριςεισ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να καταχωροφν  θλεκτρονικά εκείνα τα ςτοιχεία τουσ που κα 

ςτθρίηουν τθν δραςτθριότθτά τουσ. Για παράδειγμα πολυγλωςςικό profile, φωτογραφίεσ, video και 

περιγραφζσ των προϊόντων και υπθρεςιϊν τουσ, εγχειρίδια και οδθγίεσ χριςθσ, εξαγωγικζσ δυνατότθτεσ 

και ενδιαφζρον ςυνεργαςιϊν και ειςαγωγϊν, κλπ. Θ δομι τθσ πλθροφορίασ κα είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ 

ιδιαιτερότθτεσ του κλάδου τουσ και ςτα ειδικότερα μεταδεδομζνα (metadata) που αφοροφν τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι άμεςα αξιοποιιςιμθ ςε θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τρίτων. 

Φα δεδομζνα που κα καταχωροφνται ςτο Αποκετιριο  ενδεικτικά κα περιλαμβάνουν: 

 Γεωγραφικό ςτίγμα 

 Φωτογραφίεσ επιχείρθςθσ 

 Φωτογραφίεσ, video, κλπ  υπθρεςιϊν και προϊόντων 

 Ζγγραφα και Ξπροςοφρεσ επιχείρθςθσ 

 Σεριγραφι   υπθρεςιϊν και προϊόντων 

 Σολυγλωςςικότθτα, κλπ 

Φο ςφςτθμα κα πρζπει να διαςυνδζεται ςε πραγματικό χρόνο με το υφιςτάμενο ΡΣΥ του Επιμελθτθρίου 

από το οποίο κα αντλοφνται τα βαςικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ.  Επιπλζον θ διαχείριςθ του Ψθφιακοφ 

Αποκετθρίου κα πρζπει να γίνεται ςτο ενιαίο περιβάλλον του ΡΣΥ και το Αναπτυξιακό Σροφίλ τθσ κάκε 

επιχείρθςθσ κα πρζπει να είναι μζροσ τθσ καρτζλασ τθσ επιχείρθςθσ ςτο υφιςτάμενο ΡΣΥ του 

Επιμελθτθρίου.    

Ξε αυτό τον τρόπο κα διαςφαλίηεται θ εγκυρότθτα των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν,  θ μείωςθ τθσ 

επικάλυψθσ επιχειρθματικοφ περιεχομζνου που δθμιουργείται κατά καιροφσ, ενϊ κα διευκολφνεται θ 

επικαιροποίθςθ των αναπτυξιακϊν δεδομζνων από τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ . Επίςθσ θ ςωςτά 

κωδικοποιθμζνθ (με βάςθ και τα ςχετικά μεταδεδομζνα)  και ςυςτθματικι πλθροφορία που κα 
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περιλαμβάνει το Αποκετιριο, δίνει τθ δυνατότθτα εφκολθσ παραγωγισ επιλεγμζνων ψθφιακϊν reports, 

ανάπτυξθσ από το Επιμελθτιριο ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ (π.χ. rich media 

επιχειρθματικοφσ οδθγοφσ, κλπ), κακϊσ επίςθσ και επιλεγμζνθσ διάκεςθσ  τθσ πλθροφορίασ ςε τρίτουσ 

ενδιαφερόμενουσ, που κα λειτουργιςουν ωσ πολλαπλαςιαςτικοί παράγοντεσ ανάπτυξθσ, προβολισ και 

εξωςτρζφειασ των Επιχειριςεων. 

 

2.1.3 Μεραληζκόο δηάζεζεο αλνηθηώλ δεδνκέλωλ (Open Data) 

Επιλεγμζνα δεδομζνα του Αποκετθρίου, δεδομζνα που προζρχονται από επεξεργαςία τουσ (π.χ. 

ςτατιςτικά) αλλά και δεδομζνα από άλλεσ πθγζσ και ςυςτιματα Επιμελθτθρίου κα διατίκενται μζςω Open 

Data μθχανιςμϊν.  

Υτόχοσ είναι τα δεδομζνα αυτά να διατίκενται με ςυγκροτθμζνο και αςφαλι τρόπο με τουσ κατάλλθλουσ 

μθχανιςμοφσ  (Open Data APIs) ϊςτε θ πλθροφορία να διατίκεται από το Επιμελθτιριο ςε τρίτουσ φορείσ 

που κζλουν να τθν αξιοποιιςουν (Διμοι, Σεριφζρεια, Σολιτεία, Επιχειριςεισ, Ιδιϊτεσ). 

Απαιτείται λοιπόν θ ανάπτυξθ και κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία ενόσ μθχανιςμοφ Open Data μζςω του 

οποίου κα διατίκενται τα επιλεγμζνα δεδομζνα ςε πλικοσ επιλεγμζνων από τον Φορζα αποδεκτϊν (π.χ. 

φορείσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, προγραμματιςτζσ 3ων εφαρμογϊν κοκ) παρζχοντασ μθχανιςμοφσ: 

 Φεκμθρίωςθσ και Μακοδιγθςθσ προγραμματιςτι 

 Αςφαλοφσ πρόςβαςθσ ςτα API 

 Σροςταςίασ των ΡΣΥ και διάκεςθσ των δεδομζνων με ζναν αςφαλι και αυςτθρά κακοριςμζνο ςτα 

όριά του μθχανιςμό διάκεςθσ. 

 

2.1.4  Φεθηνπνίεζε Μεηξώνπ Επηρεηξήζεωλ 

Θα υλοποιθκοφν αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν ψθφιοποίθςθ των φακζλων και των ςτοιχείων των 

επιχειριςεων – μελϊν που τθροφνται ςτο Επιμελθτιριο και πιο ςυγκεκριμζνα ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ 

των φακζλων πλιρωσ ολοκλθρωμζνο με το υφιςτάμενο Ξθτρϊο Ξελϊν  

Ξετά τθν πλιρθ ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του ΓΕΞΘ (Γενικό Εμπορικό Ξθτρϊο) το ςφνολο ςχεδόν των 

εγγράφων που  τα κατά νόμον απαιτοφνται  για τθ ςφςταςθ και λειτουργία των επιχειριςεων 

(καταςτατικά και τροποποιιςεισ αυτϊν, ΦΕΜ δθμοςίευςθσ καταςτατικοφ, ενάρξεισ και μεταβολζσ 

λειτουργίασ, εκπροςωπιςεισ, οικονομικζσ καταςτάςεισ, αποφάςεισ ΓΥ, αντίγραφα μιςκωτθρίων κ.λπ.), 

κατατίκενται και φυλάςςονται ψθφιακά ςτο ΓΕΞΘ, ενϊ το τοπικό Ξθτρϊο του Επιμελθτθρίου 

επικαιροποιείται αυτόματα από το ΓΕΞΘ. μωσ για το χρονικό διάςτθμα πριν τθν πλιρθ ζναρξθ 

λειτουργίασ του ΓΕΞΘ, τα αντίςτοιχα ζγγραφα φυλάςςονται  ςε φυςικι μορφι  ςτο αρχείο του 

Επιμελθτθρίου. Φο γεγονόσ αυτό προκαλεί μια ςειρά από προβλιματα διαχείριςθσ (ελζγχου πλθρότθτασ, 

ςυμπλιρωςθσ, αναηιτθςθσ, ανάκλθςθσ κ.λπ.), που μεταφράηονται ςε προβλιματα και κακυςτεριςεισ 

διεκπεραίωςθσ μιασ ςειράσ από διαδικαςίεσ και ςυμβάλλουν ςτθ γραφειοκρατικι λειτουργία ενόσ 

οργανιςμοφ που ζρχεται κακθμερινά ςε επαφι με μεγάλο αρικμό επιχειριςεων και υποψιφιων 

επιχειρθματιϊν. 

Ματά ςυνζπεια, είναι απόλυτθ ανάγκθ θ ψθφιοποίθςθ των βαςικϊν εγγράφων των ενεργϊν 

επιχειριςεων–μελϊν του Επιμελθτθρίου (περίπου 12.000 ενεργά μζλθ, με μζγιςτο ςυνολικό πλικοσ 
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120.000 ςελίδων), προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ αυτοματοποίθςθ / θλεκτρονικοποίθςθ όλων των 

ςυναλλαγϊν του Επιμελθτθρίου με τα μζλθ του. Θ όλθ διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ των φακζλων των 

επιχειριςεων κα πρζπει να ικανοποιεί τισ ακόλουκεσ βαςικζσ αρχζσ: 

 Οα διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι αρχειοκζτθςθ των εγγράφων ςε μια βάςθ δεδομζνων, 

ακολουκϊντασ κανόνεσ αποδοτικισ ταξινόμθςθσ, προκειμζνου να διευκολφνεται θ όποια 

διαδικαςία αναηιτθςθσ & ανάκλθςθσ ςτο μζλλον με χριςθ μεταδεδομζνων, 

 Οα εγγυάται τθν αςφάλεια των ψθφιακϊν αντιγράφων από οποιοδιποτε κίνδυνο μελλοντικισ 

απϊλειασ, καταςτροφισ κ.λπ. 

Επιπλζον κα πρζπει να προςφερκεί εφαρμογι με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Θα υποςτθρίηεται με ενιαίο τρόπο, θ αρχειοκζτθςθ και διαχείριςθ όλων των εγγράφων μζςω ενόσ 

κοινοφ περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ. Φα ζγγραφα κα μποροφν να ταξινομοφνται ςε κατθγορίεσ 

πολλαπλϊν επιπζδων οι οποίεσ κα είναι πλιρωσ διαχειρίςιμεσ από τουσ  εξουςιοδοτθμζνουσ 

χριςτεσ. 

 Εκτόσ τθσ κατθγοριοποίθςθσ των εγγράφων, που αναφζραμε παραπάνω, κα δίνεται θ δυνατότθτα 

ποικίλων χαρακτθριςμϊν των εγγράφων μζςω τθσ χριςθσ μεταδεδομζνων (metadata). Ενδεικτικά 

αναφζρουμε ότι κα υπάρχει θ δυνατότθτα χριςθσ, κατϋελάχιςτο,  των παρακάτω μεταδεδομζνων 

για κάκε αρχείο: 

 Σεριγραφι 

 Ειδικά ςχόλια 

 Ματάςταςθ εγγράφου (status, version) 

 Φφποσ εγγράφου 

 Ξζγεκοσ εγγράφου 

 Θμερομθνία αποκικευςθσ - Χριςτθσ 

 Θμερομθνίεσ τροποποιιςεων – Χριςτεσ 

 Νζξεισ κλειδιά για ειδικζσ αναηθτιςεισ 

 Χποχρεωτικι  είναι θ πλιρθσ Διαλειτουργικότθτα με το υπάρχον πλθροφοριακό ςφςτθμα 

εςωτερικισ οργάνωςθσ του Επιμελθτθρίου, ϊςτε να αντιςτοιχεί ςε κάκε αρικμό μθτρϊου μζλουσ 

του ο φάκελοσ τθσ επιχείρθςθσ ςτο Υφςτθμα Διαχείριςθσ Εγγράφων και αντίςτροφα. Επιπλζον από 

το πλθροφοριακό ςφςτθμα εςωτερικισ οργάνωςθσ του Επιμελθτθρίου και τθν καρτζλα μιασ 

επιχείρθςθσ / μζλουσ κα πρζπει να υπάρχει ολοκλθρωμζνθ άποψθ των αντίςτοιχων ςτοιχείων που 

αφοροφν τθν εν λόγω επιχείρθςθ. 

 Θα υπάρχει θ δυνατότθτα ανάκτθςθσ εγγράφων μζςω πολφ-λειτουργικοφ περιβάλλοντοσ 

αναηιτθςθσ με χριςθ τόςο των μεταδεδομζνων (τα οποία αναφζρκθκαν αναλυτικά παραπάνω) 

όςο και ελεφκερου κειμζνου από το περιεχόμενο του εγγράφου όπου αυτό είναι επιτρεπτό 

ανάλογα με τον τφπο του εγγράφου (indexing).  

 Θα πρζπει θ εφαρμογι να μπορεί να διαςυνδεκεί με τα ςτοιχεία ΓΕΞΘ τθσ αντίςτοιχθσ 

επιχείρθςθσ  

Επιπλζον του Ξθτρϊου κα ψθφιοποιθκοφν τα παρακάτω ζγγραφα που αποτελοφν το Ιςτορικό Αρχείο 

Επιμελθτθρίου και το οποίο περιλαμβάνει κατ’ εκτίμθςθ:  

- Φωτογραφίεσ (περίπου 2.000)  
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- ΙΥΦΡΤΙΜΑ ΕΓΓΤΑΦΑ Α4 /Α3/ ΜΑΦΡΨΕΙΥ   

- ΕΓΓΤΑΦΑ ΣΕΤΙ ΑΟΕΤΓΕΥΘΥ   

- ΧΕΙΤΡΓΤΑΦΕΥ ΕΓΓΤΑΦΕΥ ΞΕΝΩΟ (100.000 ςελ)    

- ΦΕΜ - ΒΙΒΝΙΑ ΣΤΑΜΦΙΜΩΟ (περίπου 3.000 ςελ) 

 

 

2.1.5 Αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο (Portal) ηνπ Επηκειεηεξίνπ 

Θ δράςθ αφορά τθν αναβάκμιςθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (Portal) του Επιμελθτθρίου ζτςι ϊςτε να 

ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ (ευχρθςτία, λειτουργία ςε κινθτζσ ςυςκευζσ, ςχεδιαςτικζσ  

τάςεισ και ςφγχρονθ αιςκθτικι, ςυνεργαςία με κοινωνικά δίκτυα, κλπ) 

Θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ψθφιακϊν παρεμβάςεων και εφαρμογϊν  περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Αναβάκμιςθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (Portal) του Επιμελθτθρίου  

 Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Χπθρεςιϊν ςτο portal του Επιμελθτθρίου 

 Σλατφόρμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςκοπιςεων και  Ψθφοφορίασ 

Για το δικαίωμα χριςθσ των υπθρεςιϊν ι μζρουσ τουσ απαιτείται διαςφνδεςθ με το ΡΣΥ του 

Επιμελθτθρίου, εκτόσ των άλλων όπου αναφζρεται, και προκειμζνου για να εφαρμόηεται θ πολιτικι του 

Επιμελθτθρίου.  

Επιπρόςκετα ο Επιμελθτθριακόσ χριςτθσ κα πρζπει να ζχει εικόνα χριςθσ τθσ υπθρεςίασ τθσ επιχείρθςθσ 

μζςα από το ΡΣΥ και από τθν καρτζλα μζλουσ.  

 

2.1.5.1 Αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο (Portal) ηνπ Επηκειεηεξίνπ  

Θα αναβακμιςτεί θ Διαδικτυακι Σφλθ του Επιμελθτθρίου ζτςι ϊςτε να περιλαμβάνει τθν υφιςτάμενθ 

λειτουργικότθτα αλλά και να ενςωματϊνει ςε ζνα ενιαίο περιβάλλον τισ νζεσ εφαρμογζσ που κα 

αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ πρόταςθσ. Επιπλζον κα πρζπει να διαςυνδζεται με τθν 

υφιςτάμενθ υποδομι εςωτερικισ μθχανογράφθςθσ του Επιμελθτθρίου. Θ αναβακμιςμζνθ Σφλθ κα 

πρζπει να περιλαμβάνει: 

 Υχεδιαςμό βάςει ςφγχρονων προτφπων και αιςκθτικισ.  

 Ειδικό ςχεδιαςμό για βζλτιςτθ χριςθ από κινθτζσ ςυςκευζσ (responsive)  

 Χλοποίθςθ απαραίτθτων ενεργειϊν Search Engine Optimization για τθν βζλτιςτθ εμφάνιςθ ςτα 

αποτελζςματα των μθχανϊν αναηιτθςθσ. 

 Διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο με το υφιςτάμενο ςφςτθμα εςωτερικισ μθχανογράφθςθσ του 

Επιμελθτθρίου (ΡΣΥ) με αμφίδρομθ ανταλλαγι δεδομζνων όπωσ απαιτθκεί. 

 Εξειδικευμζνο και ενιαίο διαχειριςτικό περιβάλλον μζςα από το οποίο κα γίνεται θ διαχείριςθ του 

περιεχομζνου και των εφαρμογϊν του νζου Portal. Επιπροςκζτωσ, δυνατότθτα δθμιουργίασ και 

διαχείριςθσ περιεχομζνου του Portal και μζςα από το ΡΣΥ του Επιμελθτθρίου. 

 Δθμιουργία λογαριαςμοφ και καρτζλασ χριςτθ. 





«Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ Επιμελθτθρίου Υερρϊν» 

 

 

Υελίδα 60 
 
 

 Χλοποίθςθ μθχανιςμοφ Single Sign On ϊςτε ο κάκε χριςτθσ με τουσ ίδιουσ κωδικοφσ να μπορεί να 

χρθςιμοποιεί το ςφνολο των υπθρεςιϊν του portal και να ζχει αυτόματθ είςοδο / ςφνοδο χριςθσ 

και διατιρθςθ αυτισ από ςφςτθμα ςε ςφςτθμα. 

 Δθμιουργία δενδρικισ δομισ κατθγοριϊν θ οποία κα είναι εφκολα διαχειρίςιμθ από τον χριςτθ 

του Επιμελθτθρίου και φιλικό περιβάλλον δθμιουργίασ αρκογραφίασ. 

 Ξετάπτωςθ του ςυνόλου τθσ αρκογραφίασ και των κατθγοριϊν του υφιςτάμενου portal.  

 Εγκατάςταςθ εφαρμογισ, Βάςθσ Δεδομζνων, κζςθ ςε πιλοτικι λειτουργία και ζλεγχοσ 

ςφαλμάτων. 

 

2.1.5.2 Τπνδνκή Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ ζην Portal  

Υτο νζο Portal του Επιμελθτθρίου, κα δθμιουργθκεί ζνα Ρλοκλθρωμζνο Σεριβάλλον που ςκοπό ζχει: 

 Οα αναδείξει με ςφγχρονο και δομθμζνο τρόπο τισ επιχειριςεισ του νομοφ και τα προϊόντα τουσ. 

 Οα αναδείξει το ςυνολικό Φουριςτικό προϊόν του Οομοφ. 

 Οα προάγει τισ ςυνεργαςίεσ μεταξφ των επιχειριςεων του νομοφ αλλά και να αποτελζςει και 

κεντρικό ςθμείο επαφισ για B2B ςυνεργαςίεσ τόςο πανελλαδικά όςο και με επιχειριςεισ του 

εξωτερικοφ  

Υτο Portal κα δθμιουργθκεί υποδομι που περιλαμβάνει τα παρακάτω:: 

2.1.5.2.1 Σύγτρονος Επιτειρημαηικός Οδηγός  

Σρόκειται για ζνα ςφγχρονο Θλεκτρονικό Επιχειρθματικό Ρδθγό που κα περιλαμβάνει το ςφνολο των 

Επιχειριςεων του Οομοφ. Ρ Επιχειρθματικόσ Ρδθγόσ κα αποτελεί μια υπθρεςία προςτικζμενθσ αξίασ που 

κα αξιοποιεί τα δεδομζνα του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου. Υκοπόσ του Επιχειρθματικοφ Ρδθγοφ είναι να 

προβάλλει με ενιαίο και ςυςτθματικό τρόπο τισ επιχειριςεισ. 

Θα περιλαμβάνει πολυμεςικι πλθροφορία (rich media), θ οποία κα επικαιροποιείται: 

 Αυτόματα από τα αντίςτοιχα δεδομζνα του υφιςτάμενου ΡΣΥ του Επιμελθτθρίου. 

 Αυτόματα από τα αντίςτοιχα δεδομζνα του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου.  

 Απευκείασ από τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ, οι οποίεσ κα ζχουν δυνατότθτα εγγραφισ και 

εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ για να ενθμερϊνουν με επιπλζον ςτοιχεία το profile τουσ, ζτςι 

ϊςτε ο Επιχειρθματικόσ Ρδθγόσ να παίηει πράγματι το ρόλο ενόσ επικαιροποιθμζνου 

αναπτυξιακοφ εργαλείου ςφαιρικισ προβολισ τθσ επιχείρθςθσ.  

 Ενδεικτικά τα ςτοιχεία που κα περιζχει ο Επιχειρθματικόσ Ρδθγόσ περιλαμβάνουν: 

 Σολυγλωςςικι παρουςίαςθ και ιςτορικό επιχείρθςθσ (ελλθνικά / αγγλικά) με χριςθ πολυμεςικοφ 

υλικοφ (φωτογραφίεσ, video, κλπ) 

 Σολυγλωςςικι παρουςίαςθ Σροϊόντων και υπθρεςιϊν με πολυμεςικό υλικό (φωτογραφίεσ, 

βίντεο, ςχζδια, μπροςοφρεσ, κλπ)  

 Υτοιχεία επικοινωνίασ με εμφάνιςθ  ςε χάρτθ και παρουςία ςε κοινωνικά Δίκτυα 

 Διακρίςεισ, καινοτομίεσ, καλζσ πρακτικζσ κ.τ.λ. 

 Ανάγκεσ προμθκειϊν και δυνατότθτεσ ςυνεργαςιϊν    

 Ενθμερωτικό υλικό (μπροςοφρεσ, βίντεο)    
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 Θζςεισ εργαςίασ 

 κ.α. 

Επιπλζον Χαρακτθριςτικά: 

1. Ρ Θλεκτρονικόσ Επιχειρθματικόσ Ρδθγόσ κα πρζπει να διακζτει ςφγχρονθ ςχεδίαςθ και αιςκθτικι 

αντίλθψθ και οπωςδιποτε να λειτουργεί εξ ίςου ςωςτά ςε κινθτζσ ςυςκευζσ (mobile responsive) 

2. Επιχειρθματικι και Κοινωνικι Δικτφωςθ: Φο ςφςτθμα που κα αναπτυχκεί κα περιλαμβάνει 

χαρακτθριςτικά αντίςτοιχα των γνωςτϊν κοινωνικϊν δικτφων. Εκτόσ από τα προφίλ των επιχειριςεων 

κα μποροφν να δθμιουργιςουν προφίλ και οι επιχειρθματίεσ αλλά και οι πολίτεσ. Φα προφίλ κα 

διαςυνδζονται μεταξφ τουσ με τθ λογικι του «ακολουκϊ» (follow) και ζτςι κα δθμιουργοφνται 

επιχειρθματικοί και κοινωνικοί δεςμοί μεταξφ επιχειριςεων – επιχειρθματιϊν – πολιτϊν – φορζων 

κ.τ.λ.. 

3. Online δθμιουργία ψθφιακισ μπροςοφρασ: Σρόκειται για μθχανιςμό δθμιουργίασ εφκολθσ 

θλεκτρονικισ μπροςοφρασ είτε για τθν ίδια τθν επιχείρθςθ, είτε για επιλεγμζνεσ επιχειριςεισ, 

καλφπτοντασ ζτςι ζνα τεράςτιο κενό προβολισ των επιχειριςεων. Για παράδειγμα μόλισ προκφψει θ 

ανάγκθ αποςτολισ θλεκτρονικοφ υλικοφ για επιχειριςεισ ςυγκεκριμζνου κλάδου, (π.χ. ςτα πλαίςια 

επιχειρθματικισ αποςτολισ ςτο εξωτερικό, επίςκεψθσ πρζςβθ, κλπ), κα μπορεί πολφ εφκολα και 

αυτόματα να παραχκεί το υλικό και να αποςταλεί θλεκτρονικά, με αξιοποίθςθ των δεδομζνων του 

ψθφιακοφ αποκετθρίου. 

4. Σφνκετθ Αναηιτθςθ και Γεωγραφικι Απεικόνιςθ Επιχειριςεων: Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ 

ςωςτι κατθγοριοποίθςθ των επιχειριςεων αλλά και ςτισ γεωγραφικζσ πλθροφορίεσ. Ρ επιςκζπτθσ κα 

μπορεί να αναηθτά επιχειριςεισ βάςει δραςτθριότθτασ, δθλωμζνων ΜΑΔ, προϊόντων / υπθρεςιϊν 

αλλά και περιοχισ ςτθν οποία βρίςκεται. Φο αποτζλεςμα τθσ αναηιτθςθσ εκτόσ από τθ λίςτα των 

επιχειριςεων που πλθροφν τα κριτιρια κα είναι και ζνασ δυναμικόσ χάρτθσ που κα εμφανίηει τισ 

επιχειριςεισ και τα χαρακτθριςτικά τουσ.  

 

 

2.1.5.2.2 Κλαδικός Επιτειρημαηικός Οδηγός για ηην προβολή ηοσ Σσνολικού Τοσριζηικού 

Προϊόνηος. 

Φο παρόν ζργο περιλαμβάνει και μια ειδικότερθ εςτίαςθ ςτθν προβολι και ανάπτυξθ του Φουριςτικοφ 

τομζα.   

Υτα πλαίςια αυτά κα υλοποιθκεί ο Φουριςτικόσ - πολιτιςμικόσ Επιχειρθματικόσ Ρδθγόσ του Επιμελθτθρίου 

με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

a) Θα αντλεί ςτοιχεία από τον γενικό Επιχειρθματικό Ρδθγό και το ΡΣΥ του Επιμελθτθρίου και κα τα 

ςυμπλθρϊνει με εκείνα τα επιπλζον ςτοιχεία και μεταδεδομζνα που χαρακτθρίηουν το τουριςτικό προϊόν 

(π.χ. επιχειριςεισ διαμονισ, εςτίαςθσ, δραςτθριοτιτων, κλπ). 

b) Θα ςυνδυάηει τα επιχειρθματικά δεδομζνα με ςφντομθ τουριςτικι προβολι τθσ περιοχισ παρζχοντασ 

ςτουσ επιςκζπτεσ μια ολοκλθρωμζνθ και ςυνδυαςτικι ενθμζρωςθ τόςο για τθν περιοχι (π.χ. τι αξίηει να 

επιςκεφκϊ) όςο και για τισ δυνατότθτζσ τθσ (π.χ. που μπορϊ να μείνω εκεί κοντά, τι δυνατότθτεσ φαγθτοφ 

υπάρχουν,  αν υπάρχουν κάποιεσ δραςτθριότθτεσ που μπορϊ να ςυμμετάςχω, αν υπάρχουν εκδθλϊςεισ,  

ποιά είναι τα τοπικά προϊόντα, κλπ) 
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Θ εφαρμογι κα ςυγκεντρϊνει και κα προωκεί το ςυνολικό Φουριςτικό - Σολιτιςτικό Σροϊόν, παρζχοντασ 

προβολι και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ: 

Α) ςτο ςφνολο των  Επιχειριςεων που ςυμμετζχουν άμεςα και ζμμεςα ςτθ διαμόρφωςθ του τουριςτικοφ – 

πολιτιςτικοφ προϊόντοσ, (ενδεικτικά: επιχειριςεισ διαμονισ, εςτίαςθσ, αναψυχισ, ταξιδιωτικά γραφεία, 

ενοικιάςεισ οχθμάτων και ειδικοφ εξοπλιςμοφ, εκδρομζσ και περιθγιςεισ, ειδικά ςπορ και 

δραςτθριότθτεσ, διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων και πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων, τοπικϊν προϊόντων, κλπ) 

Β) ςτουσ Φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν προϊκθςθ και προβολι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 

(ενδεικτικά: Σεριφζρεια, ΡΦΑ, Υφλλογοι, Επιμελθτιρια άλλων Οομϊν, Σολιτιςτικοί οργανιςμοί, 

Αναπτυξιακζσ Εταιρείεσ, κλπ), ςτουσ οποίουσ κα δίνεται θ δυνατότθτα εφκολθσ ενςωμάτωςθσ τθσ 

πλθροφορίασ για το Φουριςτικό προϊόν που τουσ ενδιαφζρει, ςτισ δικζσ τουσ ιςτοςελίδεσ.  Θ δυνατότθτα 

αυτι κα παρζχεται μζςω τθσ εφαρμογισ Ανοικτϊν Δεδομζνων Open Data) που ζχει ιδθ αναφερκεί. 

Γ) ςτουσ Επιςκζπτεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, ςτουσ οποίουσ κα δίνεται θ δυνατότθτα, μζςα από τθν 

Φουριςτικι Σφλθ του Επιμελθτθρίου  να πλθροφορθκοφν τι τουσ προςφζρει θ περιοχι και να λάβουν 

υπθρεςίεσ όπωσ προτάςεισ περιιγθςθσ, δθμοφιλείσ προοριςμοφσ, ςθμεία ενδιαφζροντοσ  κ.τ.λ.  

  

2.1.5.2.3 Εθαρμογή Ηλεκηρονικής Σσνεργαζίας ηων Επιτειρήζεων (Business Collaboration Hub) 

Θ Εφαρμογι Θλεκτρονικισ Υυνεργαςίασ των Επιχειριςεων (Business Collaboration Hub) κα αποτελεί ζνα 

ςφςτθμα ςφηευξθσ Σροςφορϊν - Ηθτιςεων προϊόντων και υπθρεςιϊν για τθν διευκόλυνςθ των 

διεπιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν (B2B). H εφαρμογι κα περιλαμβάνει: 

 τθν δθμοςίευςθ γενικϊν αγγελιϊν προςφοράσ - ηιτθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν, κακϊσ επίςθσ 

και αναηιτθςθσ επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν.  

 τθν  αυτόματθ ςφηευξθ (ταίριαςμα - matching) των αντίςτοιχων προςφορϊν και ηθτιςεων 

 τθν αυτόματθ ενθμζρωςθ των επιχειριςεων που με βάςθ το matching υπάρχει πικανό 

ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ.  Θ αυτόματθ ςφηευξθ κα γίνεται με ζξυπνουσ μθχανιςμοφσ που κα 

λαμβάνουν υπόψθ τόςο το ειδικό αντικείμενο τθσ αγγελίασ όςο και το profile και τα 

ενδιαφζρονται ςυνεργαςίασ που ζχουν δθλϊςει οι επιχειριςεισ, αλλά και ςτοιχεία που αυτόματα 

κα αντλεί ο μθχανιςμόσ π.χ. αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ από το Ξθτρϊο του 

Επιμελθτθρίου, προϊόντα και υπθρεςίεσ από το ψθφιακό αποκετιριο του Επιμελθτθρίου κ.α.  

 

2.1.6 Πιαηθόξκα Ηιεθηξνληθήο Φεθνθνξίαο 

Βάςει του Οόμου 4497/17 Άρκρο 65 "Αρμοδιότθτεσ  και δραςτθριότθτεσ Επιμελθτθρίων" παράγραφοσ 2β) 

"Μετά από πρόταςθ του ενόσ τρίτου (1/3) των ταμειακϊσ ενιμερων μελϊν του Επιμελθτθρίου, διεξάγουν 

δθμοψιφιςμα μεταξφ των ταμειακϊσ ενιμερων μελϊν του, για κάκε κζμα τθσ τοπικισ ι εκνικισ 

οικονομίασ που εμπίπτει ςτισ γνωμοδοτικζσ ι ςυμβουλευτικζσ αρμοδιότθτζσ του. Οι αποφάςεισ 

λαμβάνονται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ψθφιςάντων, εφόςον ςυμμετζχει το 60% των ταμειακϊσ 

ενιμερων μελϊν, και κοινοποιοφνται ωσ γνωμοδότθςθ ι ειςιγθςθ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα ςτον 

Τπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και τον κατά περίπτωςθ αρμόδιο Τπουργό. Με κοινι απόφαςθ των 
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Τπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Εςωτερικϊν ορίηεται θ διαδικαςία διεξαγωγισ του 

δθμοψθφίςματοσ, θ οποία μπορεί να είναι θλεκτρονικι". 

Υτα πλαίςια αυτά το παρόν ζργο περιλαμβάνει και  εξειδικευμζνθ και διαδεδομζνθ πλατφόρμα 

θλεκτρονικϊν Δθμοςκοπιςεων και  Ψθφοφορίασ, ϊςτε το Επιμελθτιριο να μπορεί με χριςθ αυτισ να 

διενεργεί αςφαλείσ και αδιάβλθτεσ δθμοςκοπιςεισ, ψθφοφορίεσ και ζρευνεσ μεταξφ των μελϊν του.  

Φο Επιμελθτιριο κα μπορεί μζςω τθσ πλατφόρμασ να ςχεδιάηει, αρχικοποιεί, προςκαλεί τουσ δυνθτικοφσ 

ψθφοφόρουσ και να εκτελεί και αποτιμά, με αδιάβλθτο τρόπο, ψθφοφορίεσ προκειμζνου να διενεργεί: 

 Δθμοςκοπιςεισ 

 Ζρευνεσ ςτα μζλθ ςτα πλαίςια διαβουλεφςεων 

 Ψθφοφορίεσ 

Ρι ψθφοφόροι κα πρζπει να ψθφίηουν εντόσ του κακοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ και να λαμβάνουν 

ψθφιακι απόδειξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. Θ ακεραιότθτα τθσ ψθφοφορίασ κα πρζπει να είναι μακθματικά 

επαλθκεφςιμθ μζςω τθσ χριςθσ κρυπτογραφίασ και χωρίσ καμία προςβολι του απορριτου. 

Θ προςφερόμενθ πλατφόρμα κα πρζπει να ζχει χρθςιμοποιθκεί παραγωγικά ςτο παρελκόν για τθν 

διεξαγωγι εκλογικισ διαδικαςίασ ςτθν Ελλάδα και να είναι πλιρωσ εξελλθνιςμζνθ. 

 

 

2.1.7 Δεκηνπξγία κεραληζκνύ Επηθνηλωλίαο θαη Ελεκέξωζεο ηωλ επηρεηξήζεωλ 

Θα δθμιουργθκεί ζνασ ςφγχρονοσ και ευζλικτοσ μθχανιςμόσ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ των 

επιχειριςεων, που κα αξιοποιεί όλα τα διακζςιμα κανάλια επικοινωνίασ (newsletter, email, SMS) και κα 

περιλαμβάνει τόςο μαηικι όςο και ςτοχευμζνθ εξατομικευμζνθ ενθμζρωςθ. Ρ μθχανιςμόσ επικοινωνίασ 

κα πρζπει να αντλεί ςτοιχεία και να ενθμερϊνεται αυτόματα τόςο από το ΡΣΥ του Επιμελθτθρίου όςο και 

από τθν αρκρογραφία του Portal και να λειτουργεί ωσ ζνα ενιαίο περιβάλλον. 

Φο προτεινόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει:  

1. Ρλοκλθρωμζνο ςφςτθμα που κα διαςυνδζεται με το ΡΣΥ του Επιμελθτθρίου και κα αποςτζλλει 

μαηικά email και SMS ςε όλα τα μζλθ του μθτρϊου του Επιμελθτθρίου και ςε επιπλζον λίςτεσ που 

κα μποροφν εφκολα να δθμιουργθκοφν. 

2. Σρόςβαςθ ςε διαχειριςτικζσ εργαςίεσ από το προςωπικό του Επιμελθτθρίου (backend) μζςα από 

το υπάρχον ΡΣΥ, ϊςτε οι χριςτεσ αυτοί να ζχουν ενιαίο και ολοκλθρωμζνο όςον αφορά τθν 

εικόνα του μζλουσ περιβάλλον εργαςίασ. Για τον ςκοπό αυτόν απαιτοφνται αναπτφξεισ / 

επεκτάςεισ ςτο υπάρχον ΡΣΥ. 

3. Εφκολθ και παραμετρικι διαςφνδεςθ με 3ουσ παρόχουσ SMS credits και e-mail servers.  

4. Δθμιουργία newsletter βάςει ςφγχρονων προτφπων και ςυμβατϊν με κινθτζσ ςυςκευζσ.  

5. Δυνατότθτα ςτον χριςτθ να κακορίηει τισ προτιμιςεισ επικοινωνίασ του και τα ενδιαφζροντά του 

ϊςτε να λαμβάνει τισ ενθμερϊςεισ που επικυμεί (ςυμβατό με κανονιςμό GDPR). 

Υτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ Επιχειριςεων ο ανάδοχοσ κα πρζπει να 

προςφζρει πακζτο 300.000 SMS. Φα SMS αυτά κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά από τθ νζα εφαρμογι 
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Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ και κα καταναλωκοφν κατά τθν περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ του ζργου 

και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του. 

 

2.1.8 Αλαβάζκηζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ  

Φο Επιμελθτιριο με τθν παροφςα πρόταςθ πζραν τθσ αναβάκμιςθσ τθσ υποδομισ του ςε λογιςμικό κα 

προβεί και ςε γενικότερθ αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ και των υποδομϊν του. Ρ παρακάτω εξοπλιςμόσ 

κρίνεται απαραίτθτοσ για τθν ομαλι και αποδοτικι λειτουργία των υπθρεςιϊν του Επιμελθτθρίου.   

Φο Επιμελθτιριο κα φιλοξενιςει όλεσ τισ εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν  ςτθν υποδομι G-Cloud τθσ ΜτΣ 

όπωσ περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια. Ρ server που κα προμθκευτεί το Επιμελθτιριο κα χρθςιμοποιθκεί για 

τθν εγκατάςταςθ του υφιςτάμενου ΡΣΥ και μόνο των εφαρμογϊν που πρζπει να λειτουργοφν εςωτερικά 

ςτο Επιμελθτιριο. 

Β. Ρρομικεια & Εγκατάςταςθ 

Εξοπλιςμοφ 
Μονάδα Μζτρθςθσ  Ρλικοσ  

SERVERS ΦΕΞΑΧΙΑ 1,00 

WINDOWS  2019 SERVER 20-USERS ΦΕΞΑΧΙΑ 1,00 

NAS STORAGE ΦΕΞΑΧΙΑ 1,00 

NAS BACKUP ΦΕΞΑΧΙΑ 1,00 

ΔΙΥΜΡΙ ΦΕΞΑΧΙΑ 3,00 

SCANNER ΦΕΞΑΧΙΑ 3,00 

SWITCH ΔΙΜΦΧΡΧ ΦΕΞΑΧΙΑ 1,00 

ΥΧΥΦΘΞΑ VPN ΦΕΞΑΧΙΑ 1,00 

Acrobat Reader Professional ΦΕΞΑΧΙΑ 1,00 

 

Ρ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να παραδοκεί και να εγκαταςτακεί ζτοιμοσ για λειτουργία ςτον χϊρο του 

Επιμελθτθρίου. 

 

 

2.2  ΑΞΟΝΑ 2: Τπνδνρή θαη Εμππεξέηεζε ηωλ Αηηεκάηωλ ηωλ Επηρεηξήζεωλ (One Stop 

Shop).  

 

Φο Επιμελθτιριο , για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των επιχειριςεων  του κα αναπτφξει μια οργανωμζνθ 

δομι υποδοχισ και εξυπθρζτθςθσ των επιχειριςεων που κα περιλαμβάνει τα παρακάτω. 

 Σλιρθ διαδικτυακι  εξυπθρζτθςθ των Επιχειριςεων για τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το Επιμελθτιριο  

 Σλιρθσ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των επιχειριςεων για τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να 

ακολουκιςουν για τθν διοικθτικι τουσ εξυπθρζτθςθ 
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 Θλεκτρονικι υποβολι και διαχείριςθ των αιτθμάτων των επιχειριςεων 

 

2.2.1 Εθαξκνγή Δηαδηθηπαθήο Εμππεξέηεζεο Επηρεηξήζεωλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην 

Επηκειεηήξην 

Θα υλοποιθκεί εφαρμογι για τθν πλιρθ διαδικτυακι  εξυπθρζτθςθ των Επιχειριςεων για τισ ςυναλλαγζσ 

τουσ με το Επιμελθτιριο απόλυτα διαςυνδεδεμζνθ με το ΡΣΥ του Επιμελθτθρίου και το νζο Portal που κα 

υλοποιθκεί ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ. Ενδεικτικά θ εφαρμογι κα υποςτθρίηει τθν υποβολι online 

αιτιματοσ, θλεκτρονικι ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν - βεβαιϊςεων κλπ, θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ μζςω 

διατραπεηικοφ ςυςτιματοσ, καρτϊν κλπ, Θλεκτρονικι πλθρωμι υπθρεςιϊν Επιμελθτθρίου π.χ. ςυμμετοχι 

ςε ζκκεςθ κ.α.  ).  

 

2.2.2 Ηιεθηξνληθή ελεκέξωζε ηωλ επηρεηξήζεωλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ γηα ηελ δηνηθεηηθή ηνπο εμππεξέηεζε 

Σλιρθσ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των επιχειριςεων για τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκιςουν για 

τθν διοικθτικι τουσ εξυπθρζτθςθ (π.χ. αδειοδοτιςεισ, κλπ) και αφοροφν τθν Μεντρικι Δθμόςια Διοίκθςθ, 

τθν Σεριφζρεια, τουσ ΡΦΑ, τουσ  Αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κα, 

Θα υλοποιθκεί ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι με ςκοπό τθν  θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των επιχειριςεων για τισ 

διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκιςουν για τθν διοικθτικι τουσ εξυπθρζτθςθ (π.χ. αδειοδοτιςεισ, κλπ) 

και αφοροφν τθν Μεντρικι Δθμόςια Διοίκθςθ, τθν Σεριφζρεια, τουσ ΡΦΑ, τουσ  Αςφαλιςτικοφσ 

οργανιςμοφσ κα. 

Θ εφαρμογι κα μπορεί να ενθμερϊνεται τόςο από τουσ χριςτεσ του Επιμελθτθρίου όςο και από 

εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ ϊςτε να δίνει ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πλθροφόρθςθ. Θ εφαρμογι κα 

πρζπει να λειτουργεί ωσ Γνωςιακι Βάςθ με εξελιγμζνουσ μθχανιςμοφσ αναηιτθςθσ, κατθγοριοποίθςθσ και 

κατάταξθσ τθσ πλθροφορίασ. 

Επιπλζον κα πρζπει να διαςυνδζεται με τθν εφαρμογι εξυπθρζτθςθσ αιτθμάτων ϊςτε να δίνεται θ 

δυνατότθτα ςτον χριςτθ να υποβάλει άμεςα το αίτθμά του για τισ διαδικαςίεσ που τον ενδιαφζρουν.      

Υτα πλαίςια του προτεινόμενου ζργου ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να αρχικοποιιςει τθν εφαρμογι 

με όλθ τθ τρζχουςα  νομοκεςία και αρκογραφία ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

 Διαδικαςίεσ Κδρυςθ Επιχείρθςθσ (για όλεσ τισ νομικζσ μορφζσ) 

 Διαδικαςίεσ Αδειοδότθςθσ  

 Διαδικαςίεσ Ξεταβίβαςθσ Επιχειριςεων 

 Νοιπζσ διαδικαςίεσ μεταβολϊν, κλειςίματοσ κτλ   

 

2.2.3 Πιαηθόξκα Εμππεξέηεζεο Αηηεκάηωλ Επηρεηξήζεωλ (One Stop Shop) 

Θα υλοποιθκεί εφαρμογι για τθν Θλεκτρονικι υποβολι και διαχείριςθ των αιτθμάτων των επιχειριςεων 

για τθ ςυνολικι τουσ εξυπθρζτθςθ, θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του αιτιματοσ, κλπ. Υτόχοσ 

είναι θ δθμιουργία ςτο Επιμελθτιριο ενόσ κεντρικοφ ςθμείου ςτο οποίο κα καταγράφονται όλα τα 

αιτιματα των επιχειριςεων (email, τθλεφωνικά, φαξ, προφορικά) και κα εξυπθρετοφνται βάςει των 
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αρμοδιοτιτων του Επιμελθτθρίου και τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ (ςυμμετοχι ςε τοπικζσ και διεκνείσ 

εκκζςεισ, επιχειρθματικζσ αποςτολζσ, ευκαιρίεσ χρθματοδοτιςεων, γενικά κζματα επιχειρθματικότθτασ, 

ενθμζρωςθ για διοικθτικζσ διαδικαςίεσ κ.α.). Θ εφαρμογι κα πρζπει να διαςυνδζεται με το υφιςτάμενο 

ΡΣΥ του Επιμελθτθρίου και να λειτουργεί ςε ενιαίο περιβάλλον με το Portal και βάςει του μθχανιςμοφ 

Single Sign On.  

Δεδομζνου ότι το ςφςτθμα κα πρζπει να καλφπτει ζνα δυναμικό πλικοσ από πρότυπεσ διαδικαςίεσ 

εξυπθρζτθςθσ, κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο ϊςτε: 

 Ρι πρότυπεσ διαδικαςίεσ να ορίηονται με το προτεινόμενο από το Ελλθνικό πλαίςιο 

διαλειτουργικότθτασ πρότυπο BPMN (βλζπε και http://www.e-

gif.gov.gr/portal/pls/portal/docs/744027.PDF) 

 Οα περιλαμβάνει ζναν μθχανιςμό ενεργοποίθςθσ των πρότυπων διαδικαςιϊν, δθμιουργίασ 

ςτιγμιοτφπων διαδικαςίασ (δθλαδι υποκζςεων διεκπεραίωςθσ) κακϊσ και εκτζλεςθσ και 

παρακολοφκθςθσ των ροϊν εργαςίασ  

 Ρ μθχανιςμόσ κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται με τθν εφαρμογι, κακοδθγϊντασ τθν για τα βιματα 

που ακολουκοφνται για τθν διεκπεραίωςθ τθσ κάκε υπόκεςθσ. 

Φο προτεινόμενο ςφςτθμα κα περιλαμβάνει: 

 τθ διαςφνδεςθ για ανταλλαγι δεδομζνων από και προσ το ΡΣΥ.  

 Ρλοκλιρωςθ με το ΡΣΥ του Επιμελθτθρίου ςε ότι αφορά τισ διεπαφζσ προσ τουσ 

επιμελθτθριακοφσ χριςτεσ (backoffice εργαςίεσ) με ζμφαςθ ςτθ πελατοκεντρικότθτα και το 

ενιαίο περιβάλλον. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα άμεςθσ εποπτείασ και διαχρονικισ 

παρακολοφκθςθσ του ςυνόλου των δεδομζνων, αλλά και τθσ ςχζςθσ μζλουσ – Επιμελθτθρίου, 

μζςα από το περιβάλλον του ΡΣΥ, με κάκε δυνατι λεπτομζρεια, όπωσ δεδομζνα που 

αφοροφν τθν επιχείρθςθ και τθροφνται ςτο Ξθτρϊο, αιτιματα εξυπθρζτθςθσ, ενζργειεσ 

εξατομικευμζνθσ ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ, πθγζσ πλθροφορίασ, ςυναντιςεισ, ζκδοςθ 

πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων, ψθφιακά ζγγραφα που αφοροφν τθν επιχείρθςθ - μζλοσ, 

οικονομικι καρτζλα για τισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ με το Επιμελθτιριο, ςτοιχεία από τα  

ειδικά μθτρϊα κλπ. Αντίςτοιχθ ολοκλιρωςθ κα πρζπει να υπάρξει και με υπόλοιπεσ 

εφαρμογζσ που αναφζρονται ςτο ζργο όπωσ οι διαδικτυακζσ κοινότθτεσ, επιχειρθματικζσ 

ςυνεργαςίεσ κλπ. ϊςτε ο υπάλλθλοσ του επιμελθτθρίου να ζχει πλιρθ εικόνα τθσ χριςθσ των 

υπθρεςιϊν του επιμελθτθρίου από το μζλοσ. Φζλοσ, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, θ ροι 

εργαςίασ ςτα πλαίςια μιασ διεκπεραίωςθσ κα πρζπει να οδθγείται από ζνα περιβάλλον 

εκτζλεςθσ BPMN. Υτα πλαίςια τθσ τεχνικισ του προςφοράσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει 

να ενκζςει ςε αυτι ενδεικτικζσ οκόνεσ (mockups) του περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ 

επιμελθτθριακοφ υπαλλιλου (backoffice). 

 

 

2.3 ΑΞΟΝΑ 3: Παξνρή Εμεηδηθεπκέλεο Επηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη πκβνπιώλ   

Υτόχοσ του Επιμελθτθρίου ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ πρόταςθσ και ςφμφωνα με το κεςμικό ρόλο του 

Επιμελθτθρίου (Οόμοσ 4497/17), είναι θ δθμιουργία μιασ ολοκλθρωμζνθσ υπθρεςίασ Εξειδικευμζνθσ 

Επιχειρθματικισ Σλθροφόρθςθσ και Υυμβουλϊν. Αποδζκτεσ αυτισ τθσ υπθρεςίασ κα είναι: 

http://www.e-gif.gov.gr/portal/pls/portal/docs/744027.PDF
http://www.e-gif.gov.gr/portal/pls/portal/docs/744027.PDF
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Α) οι Επιχειριςεισ του Οομοφ. 

Β) λεσ οι  επιχειριςεισ και τα φυςικά πρόςωπα και φορείσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό που 

ενδιαφζρονται για τθν επιχειρθματικι - οικονομικι κατάςταςθ και τισ επενδυτικζσ δυνατότθτεσ τθσ 

περιοχισ   

Γ) Θ Σολιτεία και οι φορείσ τθσ, ςτουσ οποίουσ κεςμικά αποτελεί ςφμβουλο το Επιμελθτιριο 

Υτα πλαίςια αυτά θ παροφςα πρόταςθ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: 

 Χπθρεςία και Σεριεχόμενο Εξειδικευμζνθσ Επιχειρθματικισ Σλθροφόρθςθσ και Υυμβουλϊν   

 Χπθρεςία Αποδελτίωςθσ 

 Εφαρμογι ςτατιςτικισ ανάλυςθσ Επιχειρθματικότθτασ 

 

2.3.1 Τπεξεζία θαη Πεξηερόκελν Εμεηδηθεπκέλεο Επηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη 

πκβνπιώλ   

Ξζροσ του προτεινόμενου ζργου είναι θ δθμιουργία από το Επιμελθτιριο ενόσ ολοκλθρωμζνου 

ςυςτιματοσ  που κα γίνει ο κακθμερινόσ Θλεκτρονικόσ Υφμβουλοσ των επιχειριςεων του Οομοφ. Ζνα 

μοναδικό ςθμείο (single contact point) από το οποίο ο επιχειρθματίασ κα ενθμερϊνεται και κα 

εξυπθρετείται. 

ο επιχειρθματίασ κα ζχει τθ δυνατότθτα να υποβάλει θλεκτρονικά ερωτιματα ςχετικά με το αντικείμενο 

τθσ υπθρεςίασ, και εξειδικευμζνοι ςφμβουλοι και το Επιμελθτιριο κα απαντοφν  επίςθσ θλεκτρονικά. 

Θ κεματολογία που κα καλφπτει θ υπθρεςία κα αφορά ολοκλθρωμζνθ υποςτιριξθ των επιχειριςεων ςε 

όλο τον κφκλο ηωισ τουσ, ενδεικτικά: 

 Κδρυςθ Επιχείρθςθσ  

 Διοίκθςθ και λειτουργία επιχείρθςθσ 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ 

 Χρθματοδότθςθ επιχείρθςθσ  

 Εξωςτρζφεια και εξαγωγζσ,  

 Ξεταβίβαςθ 

 Διακοπι λειτουργίασ 

Ρεριεχόμενο 

Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να δθμιουργιςει και να προςφζρει αρχικό περιεχόμενο με τθν ενθμζρωςθ, τθν 

τρζχουςα νομοκεςία και τουσ κανονιςμοφσ για τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

 Φορολογικι Ενθμζρωςθ  

 Νογιςτικι ενθμζρωςθ 

 Εργατικά / Αςφαλιςτικά κζματα 

 Χρθματοδοτιςεισ / Επιδοτιςεισ 

Φο περιεχόμενο κα πρζπει να είναι πλιρεσ και να καλφπτει και τθν τρζχουςα επικαιρότθτα και ενθμζρωςθ 

για τισ ανωτζρω κατθγορίεσ. 
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2.3.2 Τπεξεζία Απνδειηίωζεο 

Θα προςφερκοφν υπθρεςίεσ αποδελτίωςθσ διάρκειασ  8 μθνϊν και με τισ παρακάτω λζξεισ – κλειδιά:  

1. ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΥΕΤΤΩΟ  

2. Φο όνομα του εν ενεργεία Σροζδρου του Επιμελθτθρίου Υερρϊν  

Θ Αποδελτίωςθ κα πραγματοποιθκεί ςε Ελλθνικά news sites & blogs: Μακθμερινά και επί 24ωρθσ βάςθσ, θ 

πλατφόρμα κα αναηθτά και ςυλλζγει ειδιςεισ και νζα άμεςου ενδιαφζροντοσ για το Επιμελθτιριο. Φα 

άρκρα κα καταχωρίηονται ςε λίςτεσ και κα δθμιουργοφνται κεματικζσ ενότθτεσ με τίτλο, πθγι προζλευςθσ 

και θμερομθνία δθμοςίευςθσ/αποδελτίωςθσ, ϊςτε να ανατρζχει κανείσ με ευκολία ςτα δθμοςιεφματα. 

Σαράλλθλα, θ εμφάνιςθ νζων άρκρων κα γίνεται ςε ςυνεχι ροι. Φο ίδιο εφκολα κα προςφζρονται 

πλθροφορίεσ από το αρχείο, με αναηιτθςθ παλαιοτζρων δθμοςιευμάτων βάςει πθγισ, κεματικισ 

ενότθτασ, λζξεων ι θμερομθνίασ. 

Θ υπθρεςία αποδελτίωςθσ κα ξεκινιςει να προςφζρεται κατά τον πρϊτο μινα (Ξ1) τθσ υλοποίθςθσ με 

διάρκεια ζωσ 8 μινεσ και ςε κάκε περίπτωςθ ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου. 

 

2.3.3 Εθαξκνγή ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Θα δθμιουργθκεί ζνα ςφςτθμα με εξωςτρζφεια μζςα από το νζο portal του Επιμελθτθρίου που κα 

περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία για τθν εξζλιξθ  των Επιχειριςεων και τθσ οικονομίασ τθσ περιοχισ αλλά και 

πανελλαδικά.  

Θ υπθρεςία αυτι κα καταγράφει τθν δθμογραφικι εξζλιξθ ανά κλάδο, περιοχι, κατθγορία, κ.λπ. των 

επιχειριςεων, ςε ςυνδυαςμό με τα δθμογραφικά ςτοιχεία και δείκτεσ του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, τισ 

υποδομζσ, τισ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ κλπ, με ςτόχο να αποτελζςει ζνα ιδιαίτερα 

χριςιμο εργαλείο τόςο για τουσ φορείσ που διαμορφϊνουν τισ πολιτικζσ ανάπτυξθσ, όςο και για τισ ίδιεσ 

τισ επιχειριςεισ  και τθν προςζλκυςθ επενδφςεων.  

Επιπλζον κα υπάρχει γεωγραφικι απεικόνιςθ ςε χάρτθ όλων των επιχειριςεων του Οομοφ και 

δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ βάςει βαςικϊν ςτοιχείων από το μθτρϊο του Επιμελθτθρίου, όπωσ Οομικι 

Ξορφι, ΜΑΔ κτλ.  Θ εφαρμογι αυτι κα πρζπει να διαςυνδζεται και να προβάλει τα ςτοιχεία του μθτρϊου 

ςε πραγματικό χρόνο. 

Σιο ςυγκεκριμζνα, το ςφςτθμα κα διαςυνδζεται, ςε πραγματικό χρόνο με το υπάρχον ΡΣΥ του 

Επιμελθτθρίου (Ξθτρϊο επιχειριςεων) και το Ψθφιακό Αποκετιριο, για τθν άντλθςθ ςτοιχείων που είναι 

αποκθκευμζνα ςε αυτό και τθ δθμιουργία αυτόματων αναφορϊν από ςτοιχεία του Ξθτρϊου 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικϊν μθτρϊων) (π.χ. αρικμόσ νζων επιχειριςεων ανά κλάδο ι αντικείμενο 

δραςτθριότθτασ για ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο και ςυγκεκριμζνθ περιοχι, εξζλιξθ του αρικμοφ των 

επιχειριςεων ανά κλάδο, εξζλιξθ του αρικμοφ των επιχειριςεων ανά μζγεκοσ με βάςθ τον αρικμό των 

εργαηομζνων, αρικμόσ επιχειριςεων γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ ανά κλάδο, εξζλιξθ των εξαγωγικϊν 

επιχειριςεων, κλπ).  
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Επίςθσ, κα υπάρχει θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ ειδικισ βάςθσ δεδομζνων με ςτοιχεία δεικτϊν 

επιχειρθματικότθτασ τα οποία είναι διακζςιμα από τρίτεσ πθγζσ (ΕΥΧΕ, Eurostat κλπ). Αυτά τα ςτοιχεία κα 

κατθγοριοποιοφνται με βάςθ ςυγκεκριμζνα μεταδεδομζνα όπωσ: 

 Ματθγορία Δείκτθ 

 νομα Δείκτθ 

 Σεριοδικότθτα 

 Σθγι 

 Σεριγραφι 

 κλπ 

Θα παρζχεται ζνα ενοποιθμζνο web περιβάλλον παρουςίαςθσ, διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ των 

τιμϊν των δεικτϊν, αλλά και ςχετικϊν αναφορϊν που κα παράγονται με βάςθ τισ τιμζσ αυτζσ, με τρόπο 

απλό για τον τελικό χριςτθ, και με χριςθ πινάκων τιμϊν (αναφορϊν) αλλά και γραφικϊν παραςτάςεων 

(διαγράμματα, ιςτογράμματα κλπ). 

 

2.4  Πηινηηθή Λεηηνπξγία 

Νόγω τθσ πολυπλοκότθτασ των ηθτοφμενων ςυςτθμάτων κα απαιτθκεί πιλοτικι λειτουργία για τον 

εντοπιςμό ςφαλμάτων και δυςλειτουργιϊν. Ρ Ανάδοχοσ μετά τθ λιξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ κα πρζπει 

να παραδϊςει ειδικι αναφορά και τισ εφαρμογζσ εγκατεςτθμζνεσ και ζτοιμεσ για παραγωγικι λειτουργία. 

Επιπλζον και όπωσ αναφζρκθκε, ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ Επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ επιχειριςεων 

ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει πακζτο 300.000 SMS. Φα SMS αυτά κα χρθςιμοποιθκοφν 

αποκλειςτικά από τθ νζα εφαρμογι Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ και κα καταναλωκοφν κατά τθν 

περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ του ζργου και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του. 

 

 

2.5 Τπεξεζίεο Εθπαίδεπζεο 

Υε ςυνζχεια τθσ ανάπτυξθσ των ηθτοφμενων εφαρμογϊν και με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των απαραίτθτων 

ελζγχων ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια του ςυςτιματοσ και 

εγχειρίδια υποςτιριξθσ χρθςτϊν (user manuals). Υθμειϊνεται ότι θ τεκμθρίωςθ του ςυςτιματοσ κα 

περιλαμβάνει αναλυτικι περιγραφι των εφαρμογϊν.  

Επιπλζον κα πρζπει να προςφερκοφν υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτουσ διαχειριςτζσ και χριςτεσ του 

ςυςτιματοσ τουλάχιςτον 7 Ανκρωποθμερϊν. Υυνολικά κα εκπαιδευτοφν 5 άτομα, 2 Διαχειριςτζσ 

Υυςτιματοσ και 3 Χριςτεσ των εφαρμογϊν. Θ εκπαίδευςθ κα είναι επιτόπια και κα πραγματοποιθκεί ςτον 

χϊρο του Επιμελθτθρίου.  
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2.6 Οξηδόληηεο Απαηηήζεηο  

2.6.1 πκβαηόηεηα κε G-Cloud 

Δεδομζνου ότι οι εκτόσ Επιμελθτθρίου εφαρμογζσ κα εγκαταςτακοφν και κα λειτουργιςουν ςτο G-Cloud 

τθσ ΜτΣ ΑΕ, κα πρζπει κάκε αντίςτοιχο ςφςτθμα:    

 να είναι cloud enabled, δθλαδι να λειτουργεί ι να ςχεδιάηεται να λειτουργιςει ςε περιβάλλον 

εικονικοποίθςθσ (hypervisor) και να ζχει ςχεδιαςτεί κατάλλθλα ι εναλλακτικά να ζχει 

αρχιτεκτονικι κατάλλθλθ για μεταφορά ςε περιβάλλον υπολογιςτικοφ νζφουσ (cloud) από 

φυςικζσ μθχανζσ (εφόςον λειτουργεί ςε αυτζσ) και επίςθσ να είναι ςυμβατό με το περιβάλλον 

εικονικοποίθςθσ του G-cloud (λογιςμικό εικονικοποίθςθσ VMware). 

 να ζχει ςαφϊσ κακοριςμζνεσ τισ απαιτιςεισ του ςε αποκθκευτικό χϊρο, δικτυακι κίνθςθ, backup, 

αςφάλεια και λοιπζσ ςυνοδευτικζσ υπθρεςίεσ, ϊςτε να καταταχκεί ςε κάποιο από τα 

προςφερόμενα επίπεδα υπθρεςιϊν του G-Cloud τθσ ΜτΣ Α.Ε.  

 να ζχει ρυκμιςμζνα τα κζματα αδειοδότθςθσ των εφαρμογϊν και των δομικϊν του ςτοιχείων, 

ϊςτε να είναι δυνατι θ νόμιμθ λειτουργία του.  

Θ προτεινόμενθ λφςθ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα προςαρμοςμζνθ ςτισ υποδομζσ και ςτο περιβάλλον 

λειτουργίασ του G-Cloud και να ςυμμορφϊνεται με τισ τεχνικο-επιχειρθςιακζσ προδιαγραφζσ που διζπουν 

τθ λειτουργία του:  

 Φα λειτουργικά ςυςτιματα και το λογιςμικό κα πρζπει να υποςτθρίηουν αρχιτεκτονικι x86 και να 

μποροφν να λειτουργιςουν πλιρωσ ςε εικονικζσ μθχανζσ πάνω ςε eSXI 6.0 (ι νεϊτερο) hypervisor 

 Δεν κα πρζπει να απαιτείται προμικεια επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ για τθν λειτουργία των 

εφαρμογϊν (usb keys, certificate servers, κλπ) ι επικοινωνία μεταξφ των εικονικϊν μθχανϊν πζρα 

από τισ προςφερόμενεσ παροχζσ του Μυβερνθτικοφ Οζφουσ 

 Θ εςωτερικι διευκυνςιοδότθςθ των εικονικϊν μθχανϊν κα πρζπει να είναι παραμετρικι και 

κακορίηεται κατά τθν εγκατάςταςθ ςτο Μυβερνθτικό Οζφοσ 

 Θ λειτουργία των εφαρμογϊν και ςυςτθμάτων κα πρζπει να ςυνάδει με τισ προδιαγραφζσ 

αςφαλείασ του Μυβερνθτικοφ Οζφουσ, κακϊσ και τισ Αρχζσ Μαλισ Νειτουργίασ Φιλοξενοφμενων 

ςυςτθμάτων. 

Υχετικά με τουσ υπολογιςτικοφσ πόρουσ, οι εικονικζσ μθχανζσ (VMs) που δφναται να διατεκοφν ςτον 

Ανάδοχο από το Μυβερνθτικό Χπολογιςτικό Οζφοσ G-Cloud τθσ ΜτΣ Α.Ε. για τθν υλοποίθςθ και 

παραγωγικι λειτουργία του Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ ζχουν τα κάτωκι μζγιςτα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: 

 24  εικονικοί πυρινεσ (Virtual Cores) 

 32GB μνιμθ ανά εικονικι μθχανι (Ram/VM) 

 120GB αποκθκευτικό χϊρο ανά εικονικι μθχανι (storage/VM) για λειτουργικό ςφςτθμα και 

εφαρμογζσ 

Επιπρόςκετα, δφναται να διατεκεί αποκθκευτικόσ χϊροσ (SAN Storage) για εγκατάςταςθ Βάςεων 

Δεδομζνων ι αποκικευςθ αρχείων κατά μζγιςτο 10TB. Ρ απαιτοφμενοσ αποκθκευτικόσ χϊροσ για λιψθ 

αντιγράφων αςφαλείασ και τα απαραίτθτα αναλϊςιμα (tapes) για τθν λιψθ αντιγράφων εκτόσ Μζντρου 

Δεδομζνων/VTL κα παρζχονται από το G-Cloud ςε αντιςτοιχία με τισ αιτοφμενεσ υποδομζσ. 
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Σαρόλο που το Μυβερνθτικό Χπολογιςτικό Οζφοσ G-Cloud τθσ ΜτΣ Α.Ε. παρζχει δυνθτικά ευελιξία ςτουσ 

πόρουσ που μπορεί να διακζςει ςτο εκάςτοτε Σλθροφοριακό Υφςτθμα, θ ςωςτι αξιοποίθςθ των πόρων 

αυτϊν, αποτελεί μείηον ηιτθμα ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν Δθμόςια Διοίκθςθ.  Υφμφωνα με το 

παραπάνω, επιςθμαίνεται ότι θ ορκι χριςθ πόρων (κατά ςυμμόρφωςθ των λειτουργικϊν προδιαγραφϊν) 

αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ πρόταςθσ.  

 

Ναμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ καλείται να περιγράψει και να τεκμθριϊςει 

ςτθν Φεχνικι του Σροςφορά τθν προτεινόμενθ από αυτόν Αρχιτεκτονικι, όςον αφορά τα χαρακτθριςτικά 

του εξοπλιςμοφ υποδομισ του G-Cloud τθσ ΜτΣ ΑΕ που κα απαιτθκεί για τθν εγκατάςταςθ του Υυςτιματοσ 

και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ που εγγυϊνται τθν μζγιςτθ αξιοποίθςθ των 

δυνατοτιτων του G-Cloud τθσ ΜτΣ ΑΕ. Υυγκεκριμζνα: 

1. τον απαιτοφμενο αρικμό υπολογιςτικϊν πόρων (ςε VMs), αναλφοντασ κατά περίπτωςθ τισ 

απαιτιςεισ ςε εικονικοφσ πυρινεσ (vcores), μνιμθ (RAM) και αποκθκευτικό χϊρο (storage) 

2. το βζλτιςτο, κατά τον υποψιφιο Ανάδοχο, λογικό ςχιμα διαςφνδεςθσ αυτϊν για τθν επίτευξθ τθσ 

μεγαλφτερθσ δυνατισ αςφάλειασ και διακεςιμότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψιν τισ δυνατότθτεσ των 

προςφερόμενων υποδομϊν του Μυβερνθτικοφ Χπολογιςτικοφ Οζφουσ G-Cloud (load balancing, 

vmWare high availability). 

3. τθ δζςμευςθ ότι καλφπτεται το ςφνολο των προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ με τθν προτεινόμενθ 

υποδομι. 

4. πικανζσ μελλοντικζσ δυνατότθτεσ επζκταςθσ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ (scale up/scale out), ζτςι 

ϊςτε να γίνεται θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των προςφερόμενων υποδομϊν του 

Μυβερνθτικοφ Χπολογιςτικοφ Οζφουσ G-Cloud 

Υε περίπτωςθ που θ λφςθ του υποψθφίου Αναδόχου περιλαμβάνει άδειεσ χριςθσ ζτοιμου εμπορικοφ 

λογιςμικοφ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να προμθκεφςει, ςτο πλαίςιο του ζργου, άδειεσ ςυμβατζσ 

με το περιβάλλον του Μυβερνθτικοφ Χπολογιςτικοφ Οζφουσ G-Cloud τθσ ΜτΣ ΑΕ. Για τθν προμικεια αυτι 

κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τισ γενικζσ και ειδικζσ κατά περίπτωςθ ςυνκικεσ διαχείριςθσ αδειϊν 

χριςθσ εμπορικοφ λογιςμικοφ ςτο ςυγκεκριμζνο περιβάλλον του G-Cloud τθσ ΜτΣ ΑΕ. 

Σεραιτζρω είναι, ςθμαντικό να λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω:  

Υε περίπτωςθ που απαιτοφνται πιςτοποιθτικά SSL για τθν λειτουργία του Υυςτιματοσ ι τθν επικοινωνία 

με τρίτα, κα πρζπει να προςφερκοφν από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Δεν είναι εφικτι θ χριςθ των 

υφιςτάμενων πιςτοποιθτικϊν του κυβερνθτικοφ Οζφουσ γι’ αυτό τον ςκοπό. 

Είναι επικυμθτό θ προτεινόμενθ αρχιτεκτονικι του Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ να εκμεταλλεφεται τισ 

προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ και παροχζσ του Μυβερνθτικοφ Οζφουσ, ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ γριγορθ 

και εφκολθ προςκικθ επιπλζον πόρων ςτο φιλοξενοφμενο ςφςτθμα (scale-up & scale-out) για κάλυψθ 

μελλοντικϊν επιχειρθςιακϊν αναγκϊν. 

Φζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ κανόνεσ τθσ Σολιτικισ 

Αςφάλειασ τθν οποία εφαρμόηει και τθρεί θ ΜτΣ ΑΕ ςε όλα τα φιλοξενοφμενα Σλθροφοριακά Υυςτιματα 

ςτο Μυβερνθτικό Χπολογιςτικό Οζφοσ G-Cloud, κακϊσ και να ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ απαραίτθτεσ 

λειτουργικζσ απαιτιςεισ που προκφπτουν ςτο πλαίςιο τθσ Σρογραμματικισ Υυμφωνίασ Φιλοξενίασ Ζργου. 

Θ Σολιτικι Αςφάλειασ κα δοκεί ςτον Ανάδοχο κατά τθν 1θ Φάςθ του Ζργου. 
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2.6.2 Δηαιεηηνπξγηθόηεηα 

Υτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και λόγω του ρόλου των ΡΣΥ, δίνεται 

ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν διαλειτουργικισ εξυπθρζτθςθσ, δθλαδι ςτθν ανάπτυξθ των 

απαραίτθτων ςυνεργαςιϊν μεταξφ ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, οι 

οποίεσ παράγουν πρωτογενϊσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και των απαραίτθτων διεπαφϊν μεταξφ των 

πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων.  

Ρ Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει τθ διαλειτουργικότθτα αφενόσ μεταξφ των λειτουργικϊν ενοτιτων 

(υποςυςτθμάτων) που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου και αφετζρου μεταξφ 

ςυςτθμάτων τρίτων φορζων. Υτο πλαίςιο αυτό κα πρζπει να προδιαγράψει ςτθν προςφορά του τον τρόπο 

και τισ τεχνολογίεσ με τισ οποίεσ κα υλοποιιςει τθν διαλειτουργικότθτα.  

Ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ ςτα πλαίςια του ζργου είναι, όπωσ αναλφεται ςε προγενζςτερα κεφάλαια, αφενόσ θ 

ενςωμάτωςθ νζων λειτουργιϊν ςτο υφιςτάμενο ΡΣΥ του Επιμελθτθρίου και αφετζρου θ διαςφνδεςθ με 

αυτό για τα ΡΣΥ που κα λειτουργοφν εκτόσ αυτοφ. Ζτςι θ διαλειτουργικότθτα του ζργου αφορά μεταξφ 

άλλων και τουσ τρόπουσ διαςφνδεςθσ λογιςμικϊν με το υφιςτάμενο ΡΣΥ του Επιμελθτθρίου. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα κρίςιμο μιασ και για τουσ υπαλλιλουσ του Επιμελθτθρίου, οι διεπαφζσ χριςτθ κα είναι ςτο 

υφιςτάμενο ΡΣΥ του, ϊςτε να ζχουν ενιαία εμπειρία χριςθσ και ςυνολικι εποπτεία ςε επίπεδο 

επιχείρθςθσ για όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ υπθρεςίεσ που προςφζρονται. Ρ υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να 

αναλφςει διεξοδικά ςτθν προςφορά του και επί ποινι αποκλειςμοφ τον τρόπο με τον οποίο κα καλφψει 

τθν προδιαγραφι αυτι. 

Φεχνολογικά, θ διαλειτουργικότθτα αφορά ςτθν ικανότθτα του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για μεταφορά 

και χριςθ τθσ πλθροφορίασ – που αποκθκεφει, επεξεργάηεται και διακινεί - με άλλα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα. Υυγκεκριμζνα αφορά: 

 Ξια ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ και κακοριςμζνθ μορφι για τισ πλθροφορίεσ (πρότυπα δόμθςθσ τθσ 

πλθροφορίασ/δεδομζνων και τθσ μετα-πλθροφορίασ / δεδομζνων) 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν: 

 ανταλλαγι των πλθροφοριϊν (τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν και πρωτόκολλα με τα οποία 

μεταφζρεται θ πλθροφορία με τθν μορφι που κακορίηεται ςτο προθγοφμενο ςθμείο) 

 πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ και ςτα δεδομζνα (αςφάλεια/ ζλεγχοσ πρόςβαςθσ δθλαδι 

τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία των υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ) 

 αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν και των δεδομζνων (τεχνολογίεσ μεταδεδομζνων, καταλόγου ι 

άλλεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτα πλαίςια των διαλειτουργικϊν 

υπθρεςιϊν) 

Ματά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα πρζπει να ακολουκθκοφν τα κάτωκι: 

 Θ εναρμόνιςθ με τισ αρχζσ ςχεδίαςθσ και τα τεχνολογικά πρότυπα του Σλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ 

& Χπθρεςιϊν Θλεκτρονικϊν Υυναλλαγϊν (ΣΔ&ΧΘΥ) (http://www.e-gif.gov.gr). 

 Θα πρζπει να υλοποιθκεί ςχιμα διαλειτουργικότθτασ, το οποίο κα είναι υπεφκυνο για τθν 

επικοινωνία, αςφαλι διαςφνδεςθ (μζςω διαδικτφου), ςυνεργαςία και ανταλλαγι δεδομζνων μζςω 

τυποποιθμζνων διαδικαςιϊν, αξιοποιϊντασ διεκνϊσ αποδεκτά πρότυπα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

Θα πρζπει να προβλεφκεί δθλαδι θ δυνατότθτα μεταφοράσ των δεδομζνων ςε τρίτεσ εφαρμογζσ ι 





«Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ Επιμελθτθρίου Υερρϊν» 

 

 

Υελίδα 73 
 
 

άλλεσ πλατφόρμεσ αποκικευςθσ (migration), μζςω ανοικτϊν και διεκνϊσ αναγνωριςμζνων προτφπων 

για τθν ανταλλαγι δεδομζνων με άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα. Θα χρθςιμοποιθκοφν οι κάτωκι 

τεχνολογίεσ ανοικτϊν προτφπων (ι άλλεσ ιςοδφναμεσ κατόπιν ςχετικισ τεκμθρίωςθσ).  

Υτθν περίπτωςθ Web Services βαςιςμζνων ςε SOAP: 

 XML, που περιλαμβάνει βαςικι XML, XML schemas και XML parsers, για τθ δόμθςθ/μορφοποίθςθ 

ανταλλαςςόμενων δεδομζνων 

 SOAP (Simple Object Access Protocol), που αποτελεί ζνα πρωτόκολλο (βαςιςμζνο ςε XML) για τθν 

ανταλλαγι δομθμζνθσ πλθροφορίασ μεταξφ εφαρμογϊν μζςω web-services 

 WSDL (Web Services Description Languages) για τθν περιγραφι των μθνυμάτων, λειτουργιϊν και 

τισ αντιςτοιχιςεισ πρωτοκόλλων των web-services. 

 Υτθν περίπτωςθ Web Services βαςιςμζνων ςε REST: 

 JSON over HTTP 

 

2.6.3 Αζθάιεηα πζηήκαηνο θαη Πξνζηαζία Ιδηωηηθόηεηαο 

Ματά το ςχεδιαςμό του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει ειδικι μζριμνα και να δρομολογιςει τισ 

κατάλλθλεσ δράςεισ για: 

 τθν αςφάλεια του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν, μζςων και 

υποδομϊν ςτισ οποίεσ  κα λειτουργοφν τα ΡΣΥ (π.χ. εικονικόσ εξοπλιςμόσ)) 

 τθν διαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των υποκείμενων πλθροφοριϊν, 

 τθν προςταςία των προσ επεξεργαςία και αποκθκευμζνων προςωπικϊν δεδομζνων, αναηθτϊντασ, 

εντοπίηοντασ και εφαρμόηοντασ με μεκοδικό τρόπο τα τεχνικά μζτρα και τισ οργανωτικο-

διοικθτικζσ διαδικαςίεσ που πρζπει να εκτελεςτοφν. 

Φα τεχνικά μζτρα αςφάλειασ κα υλοποιθκοφν από τον Ανάδοχο ςτο πλαίςιο των προϊόντων και υπθρεςιϊν 

που κα ζχει ιδθ προςφζρει για τα ΡΣΥ. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να φροντίςει για τθν 

προςταςία τθσ διακεςιμότθτασ των ςυςτθμάτων, τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των 

πλθροφοριϊν.  

Υε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ εγγραφισ και αυκεντικοποίθςθσ των επιχειριςεων ςτα ΡΣΥ του ζργου κα 

πρζπει να διαςφαλιςτεί θ άπαξ πραγματοποίθςι τουσ μζςω κεντρικοφ μθχανιςμοφ και θ διάφανθ 

διαμοίραςι τουσ από εφαρμογι ςε εφαρμογι (single sign on, customer registry). 

 

2.6.4 Πξνζβαζηκόηεηα – Επρξεζηία  

2.6.4.1 Προζβαζιμόηηηα 

Φα ςυςτιματα που κα αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια του ζργου κα πρζπει να υιοκετοφν τθν αρχι του 

«Υχεδιάηοντασ για λουσ» εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ προςβαςιμότθτασ ςε ΦΣΕ για άτομα με 

αναπθρία βαςιηόμενεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ, τισ οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ W3C. 

Σροκειμζνου να διαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία ςτο ςφνολο των προςφερόμενων 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και το θλεκτρονικό περιεχόμενο τθσ διαδικτυακισ πφλθσ και των εφαρμογϊν 
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τθσ, θ καταςκευι τθσ πφλθσ και οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ τθσ, κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με 

τισ ελζγξιμεσ Ρδθγίεσ για τθν Σροςβαςιμότθτα του Σεριεχομζνου του Ιςτοφ ζκδοςθ 2.0 ςε επίπεδο 

τουλάχιςτον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA).  

Υθμειϊνεται ότι θ ςυμμόρφωςθ με τισ παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ ανά περίπτωςθ κα πρζπει να 

ελεγχκεί με ςυςτθματικό τρόπο με ευκφνθ του Αναδόχου. 

ςον αφορά τισ απαιτιςεισ υποδομισ χριςθσ των υπθρεςιϊν, τόςο για το προςωπικό του Επιμελθτθρίου 

όςο και για το κοινό / επιχειριςεισ, κα πρζπει να απαιτείται απλά θ χριςθ ενόσ κοινοφ web browser, 

χωρίσ τθν χριςθ addons και επιπροςκζτων extensions. Θα πρζπει να υποςτθρίηονται όλοι οι διαδεδομζνοι 

web browsers ςτθν πλζον πρόςφατθ ζκδοςι τουσ όπωσ αυτι διατίκεται από τον καταςκευαςτι τουσ. Δεν 

κα πρζπει να απαιτείται θ εγκατάςταςθ οποιοδιποτε λογιςμικοφ πλθν του web browser ςτουσ ςτακμοφσ 

εργαςίασ. 

 

2.6.4.2 Εστρηζηία 

Μάκε προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να διακρίνεται από υψθλό επίπεδο χρθςτικότθτασ – ευχρθςτίασ 

ςτθν οργάνωςθ και παρουςίαςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που κα παρζχει. 

Ρ Ανάδοχοσ, κα πρζπει να λάβει υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό, τισ διαφορετικζσ ομάδεσ χρθςτϊν κι 

επομζνωσ τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ εκπλιρωςθσ τθσ παρεχόμενθσ λειτουργικότθτασ χωρίσ να 

μειϊνεται θ χρθςτικότθτα των εφαρμογϊν. Μρίνεται ότι ο ςχεδιαςμόσ των εφαρμογϊν με βαςικι αρχι τθν 

επίτευξθ υψθλισ χρθςτικότθτασ και εργονομίασ είναι κρίςιμοσ παράγοντασ επιτυχίασ για το παρόν ζργο. Θ 

λογικι/ λειτουργικι πλθρότθτα των εφαρμογϊν δεν αποτελεί από μόνθ τθσ ικανι ςυνκικθ για επιτυχι 

λειτουργία του ςυςτιματοσ, αλλά οφείλει να ςυνυπάρχει με μία διεπαφι (ι διεπαφζσ) που επιτρζπει ςε 

χριςτεσ ελάχιςτα εξοικειωμζνουσ με δικτυακζσ εφαρμογζσ να διεκπεραιϊςουν τισ ςυναλλαγζσ τουσ με 

ευκολία. 

Ρ Ανάδοχοσ πρζπει να τεκμθριϊςει ςτθν Σροςφορά του, τθ ςχεδιαςτικι προςζγγιςθ κακϊσ και το πλάνο 

δοκιμαςιϊν ευχρθςτίασ και ςχεδιαςτικϊν αναπροςαρμογϊν που κα ακολουκιςει για να διαςφαλίςει το 

επικυμθτό επίπεδο ευχρθςτίασ.  

Ρι κυριότερεσ αρχζσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ευχρθςτίασ περιλαμβάνουν: 

Φα βιματα και οι ενζργειεσ από τθν πλευρά του χριςτθ για κάκε επικυμθτι λειτουργία πρζπει να είναι 

ελαχιςτοποιθμζνα και ανάλογα με το προφίλ του. 

Συμβατότθτα: Ρι web-εφαρμογζσ που κα υλοποιθκοφν κα πρζπει να είναι προςβάςιμεσ με τρεισ (3) 

τουλάχιςτον, από τουσ πιο διαδεδομζνουσ φυλλομετρθτζσ (web browsers), κακϊσ και μζςω διαφόρων 

τερματικϊν ςυςκευϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των φορθτϊν (tablets, smartphones), επομζνωσ θ 

διεπαφι με το χριςτθ κα πρζπει να δθμιουργθκεί ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςε οποιοδιποτε μζγεκοσ 

ι τφπο / Νειτουργικό Υφςτθμα ςυςκευισ (responsive design techniques). 

Συνζπεια: Ρι εφαρμογζσ κα πρζπει να ζχουν ομοιόμορφθ εμφάνιςθ (κατά το δυνατόν) και να τθρείται 

ςυνζπεια ςτθ χριςθ των λεκτικϊν και των ςυμβόλων. Αντίςτοιχθ ςυνζπεια πρζπει να επιδεικνφουν οι 

οποιεςδιποτε γραφικζσ απεικονίςεισ και οι τοποκετιςεισ αντικειμζνων. Υτο επίπεδο των εφαρμογϊν και 

διαδραςτικϊν λειτουργιϊν, παρόμοιεσ λεκτικζσ και λειτουργικζσ απεικονίςεισ πρζπει να αντιςτοιχοφν ςε 

ανάλογα αποτελζςματα. 
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Αξιοπιςτία: Ρ χριςτθσ πρζπει να ζχει ςαφείσ διαβεβαιϊςεισ δια μζςου τθσ εμφάνιςθσ και ςυμπεριφοράσ 

του ςυςτιματοσ ότι: 

 οι ςυναλλαγζσ του διεκπεραιϊνονται με αςφάλεια, 

 οι πλθροφορίεσ που ειςάγει ςτο ςφςτθμα είναι ςωςτζσ και επαρκείσ (ελαχιςτοποίθςθ λακϊν 

χριςτθ μζςω ολοκλθρωμζνου πρωτοβάκμιου ελζγχου), 

 οι πλθροφορίεσ που λαμβάνει από το ςφςτθμα είναι ακριβείσ και επικαιροποιθμζνεσ, 

 θ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ είναι προβλζψιμθ, 

 τα όρια των ςυναλλαγϊν του με το ςφςτθμα πρζπει να είναι ςαφϊσ διακριτά π.χ. ο χριςτθσ δεν 

πρζπει να ζχει καμία αμφιβολία για το εάν θ ςυναλλαγι του ζχει ολοκλθρωκεί ι χρειάηεται να 

προβεί ςε περαιτζρω ενζργειεσ. Αυτό επιτυγχάνεται με υψθλά επίπεδα πλθροφόρθςθσ. 

Ρροςανατολιςμόσ: Υε κάκε ςθμείο τθσ περιιγθςισ του ςτισ web εφαρμογζσ, ο χριςτθσ πρζπει να ζχει ςτθ 

διάκεςι του εμφανι ςθμάδια που υποδεικνφουν ποφ βρίςκεται (κεματικι ενότθτα ι εφαρμογι, 

κατθγορία, λειτουργία, κλπ), ποφ μπορεί να πάει και τι μπορεί/ τι πρζπει να κάνει. 

Ελαχιςτοποίθςθ λακϊν: Θα πρζπει να αποφεφγονται, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τα πεδία ελεφκερου 

κειμζνου εφόςον θ ίδια λειτουργία μπορεί να γίνει με χριςθ checkboxes, radio buttons, drop-down lists 

κλπ. 

Υποςτιριξθ Χρθςτϊν: Φο ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει λειτουργίεσ υποςτιριξθσ και βοικειασ 

ςτουσ χριςτεσ οι οποίεσ να παρζχουν κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ όποτε και όταν απαιτοφνται.  

Διαφάνεια: Ρ χριςτθσ κα πρζπει να ¨ςυναλλάςςεται¨ με το Υφςτθμα χωρίσ να αντιλαμβάνεται τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ ι εςωτερικζσ διεργαςίεσ διεκπεραίωςθσ των ςυναλλαγϊν. 

Ρελατοκεντρικι Αντίλθψθ: Ρι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ και λειτουργίεσ πρζπει να είναι 

προςανατολιςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ του χριςτθ και όχι ςτθν εςωτερικι οργάνωςθ του Επιμελθτθρίου 

(εξωςτρεφισ αρχιτεκτονικι πλθροφοριϊν). 

 

2.6.5 Αλνηθηά Πξόηππα θαη Δεδνκέλα 

Θ γενικι φιλοςοφία όπωσ υλοποίθςθσ των ςυςτθμάτων (υλικοφ και λογιςμικοφ) του παρόντοσ ζργου 

πρζπει να ακολουκεί όπωσ ςφγχρονεσ τάςεισ για ανοικτι αρχιτεκτονικι (open architecture) και ανοικτά 

ςυςτιματα (open systems). Ρ όροσ «ανοικτό» υποδθλϊνει κατά βάςθ τθν ανεξαρτθςία από ςυγκεκριμζνο 

προμθκευτι και τθν υποχρεωτικι χριςθ προτφπων (standards), τα οποία διαςφαλίηουν: 

 τθν αρμονικι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ ςυςτθμάτων και λειτουργικϊν εφαρμογϊν 

διαφορετικϊν προμθκευτϊν 

 τθ διαδικτυακι ι άλλθ ςυνεργαςία εφαρμογϊν που βρίςκονται ςε διαφορετικά υπολογιςτικά 

ςυςτιματα 

 τθν φορθτότθτα (portability) των εφαρμογϊν 

 τθν δυνατότθτα αφξθςθσ του μεγζκουσ των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων χωρίσ αλλαγζσ ςτθ 

δομι και τθ φιλοςοφία 

 τθν εφκολθ επζμβαςθ ςτθ λειτουργικότθτα των εφαρμογϊν 

Υφμφωνα με τα παραπάνω, και όςον αφορά τθν ανάπτυξθ όλων των εφαρμογϊν (τυποποιθμζνων και μθ) 

του παρόντοσ Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόςει: 
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 Αρκρωτι ανάπτυξθ και υλοποίθςθ των υποςυςτθμάτων λογιςμικοφ, 

 Χριςθ διεκνϊν και εμπορικϊσ αποδεκτϊν προτφπων διαλειτουργικότθτασ, όπωσ για παράδειγμα 

οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ (web services) για τθν τυποποιθμζνθ επικοινωνία μεταξφ 

υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων 

 Για τα υποςυςτιματα εξωςτρεφϊν υπθρεςιϊν, υλοποίθςθ βαςιςμζνθ ςε αρχιτεκτονικι 

τουλάχιςτον 3 επιπζδων (3-tier architecture), θ οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο, το επίπεδο των 

παρουςίαςθσ, το επίπεδο επιχειρθςιακισ λογικισ και το επίπεδο των δεδομζνων. 

 

2.6.6 Πνιπθαλαιηθή πξνζέγγηζε 

Ξε τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ Ζργου κα παρζχονται θλεκτρονικζσ πολυκαναλικζσ υπθρεςίεσ τόςο όπωσ 

όπωσ εςωτερικοφσ χριςτεσ του ζργου, όςο και όπωσ το ευρφτερο κοινό και των ωφελοφμενων κατά 

περίπτωςθ. Ωσ εκ τοφτου υπάρχουν απαιτιςεισ πρόςβαςθσ για όλα τα κανάλια επικοινωνίασ που 

προβλζπονται ςτο πλαίςιο του Ζργου.  

Ειδικότερα το ςφςτθμα κα μπορεί να παρζχει πλθροφορίεσ μζςα από διαφορετικά κανάλια, όπωσ 

ενδεικτικά αναφζρονται παρακάτω: 

Ξθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: το ςφςτθμα κα μπορεί να αποςτζλλει ειδοποιιςεισ ςε μθνφματα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςε εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ, ςε ςθμαντικά ορόςθμα (milestones). 

Σρόςβαςθ από διαφορετικζσ πλατφόρμεσ: το ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ 

(access) ςε επιλεγμζνεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ από κινθτζσ πλατφόρμεσ (π.χ. tablet devices, iOS και 

Android smart phones κλπ). 

 

2.6.7 Άδεηεο Λνγηζκηθνύ 

Ρ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει ενςωματϊςει ςτθν προςφορά του το πλικοσ και τα 

χαρακτθριςτικά των αδειϊν που αντιςτοιχοφν ςτθν αρχιτεκτονικι λφςθ που προτείνει για τα  ΡΣΥ (π.χ. 

λειτουργικά ςυςτιματα και antivirus για όλα τα VMs,  άδειεσ για database cluster, αντίςτοιχεσ άδειεσ για 

τα υπόλοιπα ςυςτθμικά λογιςμικά κακϊσ και για τυχόντα υποςυςτιματα που προςφζρονται ωσ ζτοιμο 

λογιςμικό). πωσ κα πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του, το πλικοσ και τα χαρακτθριςτικά των 

αδειϊν των υποςυςτθμάτων που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του Ζργου.  

Ρι άδειεσ κα πρζπει να είναι απεριόριςτθσ ι εξαιρετικά μεγάλθσ διάρκειασ (τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ) και 

να καλφπτουν απεριόριςτο αρικμό χρθςτϊν. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ προςφορά ςυςτθμικϊν 

λογιςμικϊν ανοικτοφ κϊδικα ϊςτε το Επιμελθτιριο να μθν ζχει περιοριςμοφσ ςτθν μελλοντικι επζκταςθ 

όπωσ υποδομισ και τθν εγκατάςταςθ νζων ςτιγμιότυπων των εν λόγω λογιςμικϊν. Ωσ ςυςτθμικά 

λογιςμικά νοοφνται: λειτουργικά ςυςτιματα, εξυπθρετθτζσ ιςτοφ / εφαρμογισ, βάςεισ δεδομζνων και 

γενικότερα λοιπά τρίτα ςυςτιματα που προςφζρονται και αξιοποιοφνται από όπωσ εφαρμογζσ που κα 

αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια του ζργου. 

πωσ οι άδειεσ κα πρζπει να αφοροφν λογιςμικό το οποίο κα μπορεί να λειτουργιςει ςε περιβάλλον 

virtualization βαςιςμζνο ςε VMWare. Επιπλζον κα πρζπει να ζχουν λθφκεί υπόψθ οποιεςδιποτε όπωσ 

απαιτιςεισ που κα κακιςτοφν το λογιςμικό ςυμβατό με το G-cloud.  





«Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ Επιμελθτθρίου Υερρϊν» 

 

 

Υελίδα 77 
 
 

 

2.7 Τπεξεζίεο Φηινμελίαο 

Φο παρόν ζργο ςυμβαδίηει με όπωσ προτεραιότθτεσ όπωσ Εκνικισ Υτρατθγικισ Σολιτικισ 2016-2021 και 

ςυγκεκριμζνα με τθν Σροτεραιότθτα 5.2: Αξιοποίθςθ υποδομϊν νζφουσ (Cloud)   

πωσ οι διαδικτυακζσ εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια όπωσ παροφςασ πρόταςθσ κα 

φιλοξενθκοφν ςτθν υποδομι G-Cloud όπωσ ΜτΣ Α.Ε. 

Φο G-Cloud είναι ζνα πρωτοποριακό και καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά δεδομζνα εγχείρθμα όπωσ ελλθνικισ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, που αποςκοπεί ςτθν κοινι χριςθ υπολογιςτικϊν υποδομϊν από όπωσ Φορείσ όπωσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, με αποτζλεςμα τθ μείωςθ του κόςτουσ κτιςθσ, ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ όπωσ, 

και τθν αφξθςθ του βακμοφ ευελιξίασ και αςφάλειάσ όπωσ. Απϊτεροσ ςκοπόσ των παραπάνω είναι θ 

βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν όπωσ πολίτεσ και επιχειριςεισ. 

Θ κεντρικι διάκεςθ υπολογιςτικϊν υποδομϊν και εφαρμογϊν, μζςω του G-Cloud, προςφζρει οριηόντιεσ 

υπθρεςίεσ με πολλαπλά οφζλθ για το Επιμελθτιριο, όπωσ:  

 Ξειωμζνο κόςτοσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων λόγω φιλοξενίασ χωρίσ κόςτοσ ςτo G-Cloud, 

 Εξοικονόμθςθ πόρων για τθν προμικεια, ςυντιρθςθ και λειτουργία όπωσ αναγκαίασ 

υπολογιςτικισ υποδομισ, 

 Εγγυθμζνθ διακεςιμότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του G-Cloud μζςω ςυμφωνίασ επιπζδου 

υπθρεςίασ  (SLA), 

 Χψθλοφ επιπζδου παρεχόμενθ αςφάλεια 

Ρ Ανάδοχοσ κα αναλάβει να προςφζρει όπωσ όπωσ απαραίτθτεσ άδειεσ χριςθσ του προςφερόμενου 

λογιςμικοφ και κα αναλάβει όπωσ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και ελζγχου ορκισ λειτουργίασ ςτθν υποδομι 

του G-Cloud. 

Ρ υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να περιγράψει λεπτομερϊσ και να τεκμθριϊςει τθν 

απαιτοφμενθ αρχιτεκτονικι και όπωσ απαραίτθτουσ πόρουσ που κα απαιτθκοφν για τθν ορκι και 

απροβλθμάτιςτθ λειτουργία των προςφερόμενων ςυςτθμάτων.   

 

2.8 Τπεξεζίεο Εγγύεζεο θαη πληήξεζεο 

Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ και Υυντιρθςθσ για τα προςφερόμενα 

ςυςτιματα, που περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

Φο Χρονικό διάςτθμα (ςε χρόνια) για εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (παροχι δωρεάν ςυντιρθςθσ) ορίηεται 

τουλάχιςτον ςε δφο (2) ζτθ για το ςφνολο όπωσ υπθρεςίασ από τθν θμερομθνία παραλαβισ. 

 Ματά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του 

Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

 Διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ των εφαρμογϊν και των υπθρεςιϊν. 

 Εφρυκμθ λειτουργία ςυςτθμάτων ςε βάςθ 24 x 7. 

 Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs) πλιρθσ 

αποκατάςταςθ με κατάλλθλθ διορκωτικι ζκδοςθ (patch/fix).  

 Σαράδοςθ – εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 
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 Σαράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των 

εγχειριδίων του υλικοφ και λογιςμικοφ. 

 Χπθρεςία Help Desk για όλουσ όπωσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ, διακζςιμθ από όπωσ 8:00 – 15:00 

όπωσ όπωσ εργάςιμεσ θμζρεσ, θ οποία να είναι προςβάςιμθ μζςω φαξ ι email που κα δθλϊςει ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ. 

Για τθν ενεργοποίθςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ, πζρασ όπωσ ιςχφοσ όπωσ εγγφθςθσ, 

δφναται να καταρτιςτεί ειδικι ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ. Ρ χρόνοσ ιςχφοσ όπωσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ κα 

κακοριςκεί από το Επιμελθτιριο. Υτθ ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ κα εξειδικεφονται οι όροι και οι παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ που αναφζρονται παραπάνω και κα ορίηεται το διάςτθμα ςε ακζραια ζτθ από το πζρασ ιςχφοσ 

όπωσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.   

 

2.9 Υξνλνδηάγξακκα Έξγνπ 

Θ ςυνολικι διάρκεια του ζργου ορίηεται ςε Ρκτϊ (8) μινεσ.  

Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται όπωσ ανάγκεσ υλοποίθςθσ, και 

περιλαμβάνει όπωσ ακόλουκεσ φάςεισ:  

ΦΑΣΗ Α’: Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ  

Διάρκεια Φάςθσ: 1 Ξινασ (Ξ1)  

Υε 5 θμζρεσ από τθν υπογραφι όπωσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα παραδοκεί από τον ανάδοχο το 

Επικαιροποιθμζνο Χρονοδιάγραμμα του ζργου. Υτθ ςυνζχεια, ςτθ φάςθ αυτι διεξάγονται οι εργαςίεσ 

αναγνϊριςθσ και κακοριςμοφ των λειτουργικϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν των νζων ςυςτθμάτων και 

εφαρμογϊν του Επιμελθτθρίου. Θα πραγματοποιθκεί αναλυτικι μελζτθ των τεχνικϊν και λειτουργικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν κακϊσ και λεπτομερισ καταγραφι του 

περιεχομζνου που κα δθμιουργθκεί.  

 

ΦΑΣΗ Β’: Ρρομικεια εξοπλιςμοφ  

Διάρκεια Φάςθσ: 4 Ξινεσ (Ξ2 – Ξ5)  

Υτθ Φάςθ αυτι διεξάγεται θ προμικεια και εγκατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ για τθν υποςτιριξθ 

των νζων ςυςτθμάτων και ψθφιακϊν εφαρμογϊν του Επιμελθτθρίου.  

 

ΦΑΣΗ Γ’: Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν,  

Διάρκεια Φάςθσ: 5 Ξινεσ (Ξ2 – Ξ6)  

Υτθ φάςθ αυτι κα αναπτυχκοφν όλα τα ςυςτιματα και οι εφαρμογζσ που προβλζπονται από τθν 

υλοποίθςθ του ζργου. Βάςει όπωσ Ξελζτθσ Εφαρμογισ που κα οριςτικοποιθκεί κατά τον Ξ1 του ζργου, θ 

Φάςθ Γ’ κα πρζπει να ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα το πολφ 5 μθνϊν και περιλαμβάνει: 

 Υχεδίαςθ Εφαρμογϊν και Χπθρεςιϊν 

 Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν και Χπθρεςιϊν 
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 Σαραμετροποίθςθ ςυςτθμάτων  

 Ρλοκλιρωςθ και διαςφνδεςθ ςυςτθμάτων με υφιςτάμενεσ υποδομζσ ι τρίτα ςυςτιματα 

 Χλοποίθςθ μθχανιςμϊν εξωςτρζφειασ 

 Εφαρμογι Υεναρίων Ελζγχου 

 Θζςθ ςε πλιρθ λειτουργία όλων των εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν βάςει τθν Ξελζτθσ του Ζργου. 

  

ΦΑΣΗ Δ’: Ριλοτικι Λειτουργία και Εκπαίδευςθ 

Διάρκεια Φάςθσ: 2 Ξινεσ (Ξ7 – Ξ8)  

Υε ςυνζχεια όπωσ φάςθσ Γ’ κα διεξαχκεί θ πιλοτικι φάςθ των εφαρμογϊν του ζργου προκειμζνου να 

αναγνωριςκοφν πικανζσ τεχνικζσ και λειτουργικζσ βελτιϊςεισ, οι οποίεσ και κα πρζπει να διορκωκοφν. Υτθ 

ςυνζχεια κα πραγματοποιθκεί θ επιτόπια εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν και χρθςτϊν των εφαρμογϊν. Υτο 

τζλοσ όπωσ φάςθσ όπωσ το τελικό ςφςτθμα τίκεται ςε πλιρθ παραγωγικι λειτουργία. 

 

ΦΑΣΗ Ε’: Ψθφιοποίθςθ Μθτρϊου 

Διάρκεια Φάςθσ: 6 Ξινεσ (Ξ2 – Ξ7)  

Θ φάςθ των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ μθτρϊου επιχειριςεων όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτθν 

παροφςα πρόταςθ και κα οριςτικοποιθκεί ςτθ Ξελζτθ Εφαρμογϊν του κα  ξεκινιςει τον δεφτερο μινα 

(Ξ2) και κα ολοκλθρωκεί των ζβδομο μινα (Ξ7). 

 

2.10 ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Φάςθ Α: Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ 

Σ.Α.1 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Ζργου 

Σ.Α.2. Ξελζτθ Εφαρμογϊν (Ξελζτθ τεχνικϊν και λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν των εφαρμογϊν, Ξελζτθ 

Σεριεχομζνου Εφαρμογϊν) 

 

Φάςθ Β:  Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ 

 Σ.Β.1. Σρομικεια Εξοπλιςμοφ: 

Σ.Β.2. Αναφορά εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ 

 

Φάςθ Γ: Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν 

1.1.1 Ψθφιακό Αποκετιριο Επιχειρθματικϊν Δεδομζνων 

1.1.2 Ξθχανιςμόσ διάκεςθσ ανοικτϊν δεδομζνων (Open Data)  

1.1.3 Ψθφιοποίθςθ Εγγράφων Ξθτρϊου 

1.2.1 Αναβάκμιςθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (Portal)  
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1.2.2 Βαςικι Χποδομι Ψθφιακϊν Χπθρεςιϊν ςτο Portal 

1.2.3 Σλατφόρμα Θλεκτρονικισ Ψθφοφορίασ 

1.3.1 Ξθχανιςμόσ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ 

2.1.1 Εφαρμογι Διαδικτυακισ Εξυπθρζτθςθσ Επιχειριςεων για τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το Επιμελθτιριο 

2.2.1 Σλιρθσ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των επιχειριςεων για τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκιςουν 

για τθν διοικθτικι τουσ εξυπθρζτθςθ 

2.3.1 Σλατφόρμα Εξυπθρζτθςθσ Αιτθμάτων Επιχειριςεων (One Stop Shop) 

3.1.1 Χπθρεςία και Σεριεχόμενο Εξειδικευμζνθσ Επιχειρθματικισ Σλθροφόρθςθσ και Υυμβουλϊν   

3.1.2 Χπθρεςία Αποδελτίωςθσ για 8 μινεσ 

3.1.3 Εφαρμογι ςτατιςτικισ ανάλυςθσ Επιχειρθματικότθτασ 

 

ΦΑΣΗ Δ’: Ριλοτικι Λειτουργία και Εκπαίδευςθ 

Σ.Δ.1. Αναφορά Σιλοτικι Νειτουργίασ 

Σ.Δ.2. Αναφορά Χπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ 

 

ΦΑΣΗ Ε: Ψθφιοποίθςθ Μθτρϊου 

Σ.Ε.1.: Ψθφιοποιθμζνα Ζγγραφα Επιχειριςεων  

Σ.Ε.2.: Ρριςμόσ μεταδεδομζνων και ολοκλιρωςθ με το υφιςτάμενο ΡΣΥ 
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ΞΕΤΡΥ Β:  Αναλυτικι Σεριγραφι Ρικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ 

 
Αξία Σφμβαςθσ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 248.129,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ 200.104,52 €, ΦΡΑ 24%:  48.025,08€). 

 
Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ 
 

    ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ ΡΛΗΘΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ 

ΦΡΑ) 

1 

 
 Αναβάκμιςθ τθσ εςωτερικισ Ψθφιακισ 
Υποδομισ των Επιμελθτθρίων         147.879,60 € 

1.1 

Αναβάκμιςθ του Ολοκλθρωμζνου 
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ/ΟΡΣ των 
Επιμελθτθρίων ςε ςφγχρονθ τεχνολογία 
cloud ζτςι ϊςτε να  δθμιουργθκεί   ζνα  
ςφγχρονο  ψθφιακό περιβάλλον  
εςωτερικισ οργάνωςθσ, που κα αποτελζςει 
τον κορμό για τθν ανάπτυξθ και παροχι των 
ψθφιακϊν υπθρεςιϊν           

1.1.1 
Ψθφιακό Αποκετιριο Επιχειρθματικϊν 
Δεδομζνων ΝΡΓΙΥΞΙΜΡ Α/Ξ 6 3.000,00 € 18.000,00 € 

1.1.2 
Ξθχανιςμόσ διάκεςθσ ανοικτϊν δεδομζνων 
(Open Data)  ΝΡΓΙΥΞΙΜΡ Α/Ξ 3 3.000,00 € 9.000,00 € 

1.1.3 Ψθφιοποίθςθ Εγγράφων Ξθτρϊου ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΑΣΡΜΡΣΘ 1 23.000,00 € 23.000,00 € 

              

1.2 

Αναβάκμιςθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
(Portal) των Επιμελθτθρίων ζτςι ϊςτε να 
ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ νζεσ 
απαιτιςεισ (ευχρθςτία, λειτουργία ςε 
κινθτζσ ςυςκευζσ, ςχεδιαςτικζσ  τάςεισ και 
ςφγχρονθ αιςκθτικι, ςυνεργαςία με 
κοινωνικά δίκτυα, κλπ),            

1.2.1 Αναβάκμιςθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (Portal)  ΝΡΓΙΥΞΙΜΡ Α/Ξ 5 3.000,00 € 15.000,00 € 

1.2.2 
Βαςικι Χποδομι Ψθφιακϊν Χπθρεςιϊν ςτο 
Portal ΝΡΓΙΥΞΙΜΡ Α/Ξ 8 3.000,00 € 24.000,00 € 

1.2.3 Σλατφόρμα Θλεκτρονικισ Ψθφοφορίασ ΝΡΓΙΥΞΙΜΡ Α/Ξ 4 3.000,00 € 12.000,00 € 

1.3 

 Δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου και ευζλικτου 
μθχανιςμοφ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ 
των επιχειριςεων, που κα αξιοποιεί όλα τα 
διακζςιμα κανάλια επικοινωνίασ (multi -
channel) και κα περιλαμβάνει τόςο μαηικι 
όςο και ςτοχευμζνθ εξατομικευμζνθ 
ενθμζρωςθ.           

1.3.1 Ξθχανιςμόσ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ ΝΡΓΙΥΞΙΜΡ Α/Ξ 5 3.000,00 € 15.000,00 € 

  300.000 SMS SMS ΑΣΡΜΡΣΘ   300.000    0,04 € 12.000,00 € 

              

1.4 Αναβάκμιςθ Εξοπλιςμοφ         19.879,60 € 
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  SERVERS ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 1,00 8.618,00 € 8.618,00 € 

  NAS STORAGE ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 1,00 1.215,20 € 1.215,20 € 

  NAS BACKUP ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 1,00 589,00 € 589,00 € 

  SCANNER ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 3,00 985,80 € 2.957,40 € 

  ΔΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 3,00 200,00 € 600,00 € 

  ΤΣΗΜΑ VPN ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 1,00 3.300,00 € 3.300,00 € 

  Acrobat Reader Professional ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 1,00 400,00 € 400,00 € 

  

Τπθρεςία Μεταφοράσ και Εγκατάςταςθσ 
Εξοπλιςμοφ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΕΜΑΧΙΑ 1,00 2.200,00 € 2.200,00 € 

              

2 
Υποδοχι και εξυπθρζτθςθ αιτθμάτων των 
επιχειριςεων (One Stop Shop)         42.000,00 € 

2.1 

Ρλιρθσ διαδικτυακι  εξυπθρζτθςθ των 
Επιχειριςεων για τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το 
Επιμελθτιριο (υποβολι αιτιματοσ, 
θλεκτρονικι ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν - 
βεβαιϊςεων κλπ, θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ 
μζςω διατραπεηικοφ ςυςτιματοσ, καρτϊν 
κλπ),            

2.1.1 

Εφαρμογι Διαδικτυακισ Εξυπθρζτθςθσ 
Επιχειριςεων για τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το 
Επιμελθτιριο ΝΡΓΙΥΞΙΜΡ Α/Ξ 6 3.000,00 € 18.000,00 € 

              

2.2 

Ρλιρθσ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των 
επιχειριςεων για τισ διαδικαςίεσ που 
πρζπει να ακολουκιςουν για τθν διοικθτικι 
τουσ εξυπθρζτθςθ (π.χ. αδειοδοτιςεισ, κλπ) 
και αφοροφν τθν Κεντρικι Δθμόςια 
Διοίκθςθ, τθν Ρεριφζρεια, τουσ ΟΤΑ, τουσ  
Αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κα,            

2.2.1 

Σλιρθσ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των 
επιχειριςεων για τισ διαδικαςίεσ που πρζπει 
να ακολουκιςουν για τθν διοικθτικι τουσ 
εξυπθρζτθςθ  ΝΡΓΙΥΞΙΜΡ Α/Ξ 3 3.000,00 € 9.000,00 € 

              

2.3 

 Ηλεκτρονικι   υποβολι και διαχείριςθ των 
αιτθμάτων των επιχειριςεων για τθ 
διοικθτικι τουσ εξυπθρζτθςθ, θλεκτρονικι 
παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του αιτιματοσ, 
κλπ.            

2.3.1 
Σλατφόρμα Εξυπθρζτθςθσ Αιτθμάτων 
Επιχειριςεων (One Stop Shop) ΝΡΓΙΥΞΙΜΡ Α/Ξ 5 3.000,00 € 15.000,00 € 

              

3 
Ραροχι Εξειδικευμζνθσ Επιχειρθματικισ 
Ρλθροφόρθςθσ         44.250,00 € 

3.1 

Ανάπτυξθ εφαρμογϊν και περιεχομζνου 
(content) με ςτόχο τθν ανάδειξθ του 
Επιμελθτθρίου ςε ζνα μοναδικό ςθμείο 
(single contact point) από το οποίο ο 
επιχειρθματίασ κα ενθμερϊνεται και κα 
εξυπθρετείται.            
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3.1.1 

Χπθρεςία και Σεριεχόμενο Εξειδικευμζνθσ 
Επιχειρθματικισ Σλθροφόρθςθσ και 
Υυμβουλϊν   

ΝΡΓΙΥΞΙΜΡ / 
ΧΣΘΤΕΥΙΑ Α/Ξ 8 3.000,00 € 24.000,00 € 

3.1.2 Χπθρεςία Αποδελτίωςθσ για 8 μινεσ ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΞΘΟΕΥ 15 350,00 € 5.250,00 € 

3.1.3 
Εφαρμογι ςτατιςτικισ ανάλυςθσ 
Επιχειρθματικότθτασ ΝΡΓΙΥΞΙΜΡ Α/Ξ 5 3.000,00 € 15.000,00 € 

              

4 ΥΡΗΕΣΙΕΣ         14.000,00 € 

4.1 
Αναλυτικι Ξελζτθ Εφαρμογϊν και 
Χπθρεςιϊν  ΧΣΘΤΕΥΙΑ ΑΣΡΜΡΣΘ 1 5.000,00 € 5.000,00 € 

4.2 Σιλοτικι λειτουργία ΧΣΘΤΕΥΙΑ Α/Ξ 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

4.3 
Εκπαίδευςθ και Δθμιουργία Χλικοφ 
Φεκμθρίωςθσ ΧΣΘΤΕΥΙΑ Α/Ξ 2 3.000,00 € 6.000,00 € 

              

          ΣΥΝΟΛΟ 248.129,60 € 

          ΑΞΙΑ 200.104,52 € 

          ΦΡΑ 48.025,08 € 

 
 
 
Συγκεντρωτικόσ πίνακασ 
 

 ΡΕΙΓΑΦΗ  

ΚΑΤ’ΑΡΟΚΟΡΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ ΣΕ ΕΥΩ 

 
 

ΦΡΑ 24% ΣΕ ΕΥΩ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΡΑ 
ΣΕ ΕΥΩ Α/Α 

1 Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ 4.032,26 € 967,74 € 5.000,00 € 

2 Ρρομικεια εξοπλιςμοφ 16.031,94 € 3.847,66 € 19.879,60 € 

3 Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν 154.233,87 € 37.016,13 € 191.250,00 € 

4 Ριλοτικι Λειτουργία και Εκπαίδευςθ 7.258,06 € 1.741,94 € 9.000,00 € 

5 Ψθφιοποίθςθ Μθτρϊου 18.548,39 € 4.451,61 € 23.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 200.104,52 € 48.025,08 € 248.129,60 € 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

Διευκρινίςεισ: 

Επιςθμαίνεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΣΙΟΑΜΩΟ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ και θ 

παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.  

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν 

αξιολόγθςθ των Φεχνικϊν Σροςφορϊν.  

Υε περίπτωςθ που δεν ζχει απαντθκεί οποιοςδιποτε όροσ των ΣΙΟΑΜΩΟ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ, τότε θ 

απάντθςθ κεωρείται αρνθτικι. 

Υε περίπτωςθ που οποιαδιποτε, από τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ ςτουσ επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ 

υποχρεϊςεισ, δεν καλφπτεται, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

Α/Α 
ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ 

ΑΣΑΙΦΘΥΘ ΑΣΑΟΦΘΥΘ 
ΥΦΡΙΧΕΙΡ 

ΦΕΜΞΘΤΙΩΥΘΥ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ     

1.1 
Οα είναι ςφμφωνεσ με τα γραφόμενα τθσ τεχνικισ 

περιγραφισ. 
ΟΑΙ   

1.2 

Φο ςφνολο του πθγαίου κϊδικα που κα παραχκεί ςτα 

πλαίςια των υπθρεςιϊν υλοποίθςθσ λογιςμικοφ, κα 

αποτελεί παραδοτζο του ζργου, κα ςυνοδεφεται από 

αναλυτικι τεκμθρίωςθ και κα διατίκεται με άδεια που κα 

επιτρζπει τθν περαιτζρω χριςθ του από το φορζα. 

ΟΑΙ   

1.3 

Ρ Υχεδιαςμόσ  που κα παρζχει εγγενϊσ τθν απαραίτθτθ 

ευελιξία και κα επιτρζπει τθν παραμετροποίθςθ του 

ςυςτιματοσ για τθν προςκικθ νζων διαδικαςιϊν από τουσ 

χριςτεσ του, χωρίσ τθν παρζμβαςθ του αναδόχου. 

ΟΑΙ   

1.4 

Ρι υπθρεςίεσ του ζργου που αφοροφν επιχειριςεισ κα 

πρζπει να επιτρζπουν τθν είςοδό τουσ / εγγραφι ςτα 

υποςυςτιματα με χριςθ ςτοιχείων ΓΓΣΥ με βάςθ το 

πρότυπο OAuth2.0. 

ΟΑΙ   

2 ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ    

2.1 Επζκταςθ του υφιςτάμενου ΟΡΣ    

2.1.1 
Διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο με τισ νζεσ εφαρμογζσ 

(όπου απαιτείται) 

ΟΑΙ 
  

2.1.2 
Ξοναδικό ςθμείο πρόςβαςθσ για τισ  backoffice εργαςίεσ  

του χριςτθ του Επιμελθτθρίου (όπου απαιτείται) 

ΟΑΙ 
  

2.2 Ψθφιακό Αποκετιριο Επιχειρθματικϊν Δεδομζνων    

2.2.1 Θα περιλαμβάνει  το ςφνολο τθσ πλθροφορίασ των 

επιχειριςεων (Χφιςτάμενο Ξθτρϊο, ΓΕΞΘ, Σροφίλ 

ΟΑΙ   
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Επιχείρθςθσ, εφαρμογζσ Portal κ.α.) 

2.2.2 Ρλοκλιρωςθ με το υφιςτάμενο ΡΣΥ του Επιμελθτθρίου ΟΑΙ   

2.2.3 Mockups περιβάλλοντοσ backoffice ΟΑΙ   

2.2.4 Αναλυτικι περιγραφι χαρακτθριςτικϊν ΟΑΙ   

2.3 Μθχανιςμόσ διάκεςθσ ανοικτϊν δεδομζνων (Open Data)    

2.3.1 Ξθχανιςμοί διάκεςθσ δεδομζνων με Open Data ΟΑΙ   

2.3.2 Αναλυτικι περιγραφι χαρακτθριςτικϊν ΟΑΙ   

2.4 Ψθφιοποίθςθ Εγγράφων Μθτρϊου    

2.4.1 

Ψθφιοποίθςθ των βαςικϊν εγγράφων των ενεργϊν 

επιχειριςεων–μελϊν του Επιμελθτθρίου (περίπου 12.000 

ενεργά μζλθ, με μζγιςτο ςυνολικό πλικοσ 120.000 

ςελίδων) 

ΟΑΙ 

  

2.4.2 

Ψθφιοποίθςθ Ιςτορικοφ Αρχείου Επιμελθτθρίου το οποίο 

περιλαμβάνει κατ’ εκτίμθςθ: 

- Φωτογραφίεσ (περίπου 2.000) 

- ΙΥΦΡΤΙΜΑ ΕΓΓΤΑΦΑ Α4 /Α3/ ΜΑΦΡΨΕΙΥ  

- ΕΓΓΤΑΦΑ ΣΕΤΙ ΑΟΕΤΓΕΥΘΥ  

- ΧΕΙΤΡΓΤΑΦΕΥ ΕΓΓΤΑΦΕΥ ΞΕΝΩΟ (100.000 ςελ)   

- ΦΕΜ - ΒΙΒΝΙΑ ΣΤΑΜΦΙΜΩΟ (περίπου 3.000 ςελ) 

ΟΑΙ 

  

2.4.3 

Θα υποςτθρίηεται με ενιαίο τρόπο, θ αρχειοκζτθςθ και 

διαχείριςθ όλων των εγγράφων μζςω ενόσ κοινοφ 

περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ. Φα ζγγραφα κα μποροφν να 

ταξινομοφνται ςε κατθγορίεσ πολλαπλϊν επιπζδων οι 

οποίεσ κα είναι πλιρωσ διαχειρίςιμεσ από τουσ  

εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ. 

ΟΑΙ 

  

2.4.4 

Εκτόσ τθσ κατθγοριοποίθςθσ των εγγράφων, που 

αναφζραμε παραπάνω, κα δίνεται θ δυνατότθτα ποικίλων 

χαρακτθριςμϊν των εγγράφων μζςω τθσ χριςθσ 

μεταδεδομζνων (metadata). 

ΟΑΙ 

  

2.4.5 

Σλιρθσ Διαλειτουργικότθτα με το υπάρχον πλθροφοριακό 

ςφςτθμα εςωτερικισ οργάνωςθσ του Επιμελθτθρίου, ϊςτε 

να αντιςτοιχεί ςε κάκε αρικμό μθτρϊου μζλουσ του ο 

φάκελοσ τθσ επιχείρθςθσ ςτο Υφςτθμα Διαχείριςθσ 

Εγγράφων και αντίςτροφα 

ΟΑΙ 

  

2.4.6 
Δυνατότθτα ανάκτθςθσ εγγράφων μζςω πολφ-λειτουργικοφ 

περιβάλλοντοσ αναηιτθςθσ 

ΟΑΙ 
  

2.4.7 
Θ εφαρμογι να μπορεί να διαςυνδεκεί με τα ςτοιχεία 

ΓΕΞΘ τθσ αντίςτοιχθσ επιχείρθςθσ 

ΟΑΙ 
  

2.5 Αναβάκμιςθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (Portal)    
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2.5.1 Υχεδιαςμόσ βάςει ςφγχρονων προτφπων και αιςκθτικισ ΟΑΙ   

2.5.2 
Ειδικόσ ςχεδιαςμόσ για βζλτιςτθ χριςθ από κινθτζσ 

ςυςκευζσ (responsive)  

ΟΑΙ 
  

2.5.3 
Σεριγραφι απαραίτθτων ενεργειϊν Search Engine 

Optimization 

ΟΑΙ 
  

2.5.4 

Διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο με το ςφςτθμα 

εςωτερικισ μθχανογράφθςθσ του Επιμελθτθρίου για 

ανταλλαγι δεδομζνων 

ΟΑΙ 

  

2.5.5 

Νειτουργία μθχανιςμοφ Single Sign On ϊςτε ο κάκε χριςτθσ 

– μζλοσ του επιμελθτθρίου με τουσ ίδιουσ κωδικοφσ να 

μπορεί να χρθςιμοποιεί το ςφνολο των υπθρεςιϊν του 

portal. Ξε τουσ ίδιουσ κωδικοφσ κα πρζπει να γίνεται 

αυτόματθ είςοδοσ και διατιρθςθ τθσ ςυνόδου χριςτθ ςε 

όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ προςφερόμενεσ προσ το μζλοσ 

υπθρεςίεσ 

ΟΑΙ 

  

2.5.6 Δθμιουργία λογαριαςμοφ και καρτζλασ χριςτθ ΟΑΙ   

2.6 Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ ςτο Portal    

2.6.1 

Αναλυτικι περιγραφι Επιχειρθματικοφ οδθγοφ με 

λεπτομερι αναφορά ςε τεχνικά και λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά 

ΟΑΙ 

  

2.6.2 

Αναλυτικι περιγραφι  Θλεκτρονικοφ Φουριςτικοφ Ρδθγοφ 

Επιμελθτθρίου με λεπτομερι αναφορά ςε τεχνικά και 

λειτουργικά χαρακτθριςτικά 

ΟΑΙ 

  

2.6.3 

Αναλυτικι περιγραφι  Αναηιτθςθσ Επιχειριςεων και 

Γεωγραφικισ Απεικόνιςθσ  με λεπτομερι αναφορά ςε 

τεχνικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά 

ΟΑΙ 

  

2.6.4 

Αναλυτικι περιγραφι επιχειρθματικισ και κοινωνικισ 

δικτφωςθσ  με λεπτομερι αναφορά ςε τεχνικά και 

λειτουργικά χαρακτθριςτικά 

ΟΑΙ 

  

2.6.5 

Αναλυτικι περιγραφι Εφαρμογισ για τθν δθμιουργία 

ψθφιακισ μπροςοφρασ  με λεπτομερι αναφορά ςε τεχνικά 

και λειτουργικά χαρακτθριςτικά 

ΟΑΙ 

  

2.6.6 

Αναλυτικι περιγραφι Εφαρμογισ Θλεκτρονικισ 

Υυνεργαςίασ των Επιχειριςεων  με λεπτομερι αναφορά ςε 

τεχνικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά 

ΟΑΙ 

  

2.6.7 
Διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο με το ςφςτθμα 

εςωτερικισ μθχανογράφθςθσ του Επιμελθτθρίου. 

ΟΑΙ 
  

2.6.8 Single Sign On για εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ ΟΑΙ   

2.7 Ρλατφόρμα Ηλεκτρονικισ Ψθφοφορίασ    

2.7.1 Eξειδικευμζνθ και διαδεδομζνθ πλατφόρμα θλεκτρονικϊν ΟΑΙ   
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Δθμοςκοπιςεων και Ψθφοφορίασ, ϊςτε το Επιμελθτιριο 

να μπορεί με χριςθ αυτισ να διενεργεί αςφαλείσ και 

αδιάβλθτεσ δθμοςκοπιςεισ, ψθφοφορίεσ και ζρευνεσ 

μεταξφ των μελϊν του 

2.7.2 

Φο Επιμελθτιριο κα μπορεί μζςω τθσ πλατφόρμασ να 

ςχεδιάηει, αρχικοποιεί, προςκαλεί τουσ δυνθτικοφσ 

ψθφοφόρουσ και να εκτελεί και αποτιμά, με αδιάβλθτο 

τρόπο, ψθφοφορίεσ προκειμζνου να διενεργεί: 

 Δθμοςκοπιςεισ 

 Ζρευνεσ ςτα μζλθ ςτα πλαίςια διαβουλεφςεων 

 Ψθφοφορίεσ 

ΟΑΙ 

  

2.7.3 
Θ πλατφόρμα κα πρζπει να προςφερκεί πλιρωσ 

εξελλθνιςμζνθ 

ΟΑΙ 
  

2.7.4 

Ρι ψθφοφόροι κα πρζπει να ψθφίηουν εντόσ του 

κακοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ και να λαμβάνουν 

ψθφιακι απόδειξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ 

ΟΑΙ 

  

2.7.5 

Θ ακεραιότθτα τθσ ψθφοφορίασ κα πρζπει να είναι 

μακθματικά επαλθκεφςιμθ μζςω τθσ χριςθσ 

κρυπτογραφίασ και χωρίσ καμία προςβολι του απορριτου 

ΟΑΙ 

  

2.8 Μθχανιςμόσ Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ    

2.8.1 
Χριςθ Single Sign On για τουσ χριςτεσ – μζλθ του 

Επιμελθτθρίου 

ΟΑΙ 
  

2.8.2 Διαςφνδεςθ με ΡΣΥ για ανταλλαγι δεδομζνων  ΟΑΙ   

2.8.3 
Ρλοκλιρωςθ με ΡΣΥ ςτθν εμπειρία χριςθσ του 

επιμελθτθριακοφ χριςτθ (περιβάλλον backoffice) 

ΟΑΙ 
  

2.8.4 Mockups περιβάλλοντοσ backoffice ΟΑΙ   

2.8.5 
Δθμιουργία newsletter βάςει ςφγχρονων προτφπων και 

ςυμβατϊν με κινθτζσ ςυςκευζσ.  

ΟΑΙ 
  

2.8.6 

Δυνατότθτα ςτον χριςτθ να κακορίηει τισ προτιμιςεισ 

επικοινωνίασ του και τα ενδιαφζροντά του ϊςτε να 

λαμβάνει τισ ενθμερϊςεισ που επικυμεί (ςυμβατό με 

κανονιςμό GDPR).  

ΟΑΙ 

  

2.8.7 Σρομικεια 300.000 SMS ΟΑΙ   

2.8.8 Αναλυτικι περιγραφι χαρακτθριςτικϊν ΟΑΙ   

2.9 
Εφαρμογι Διαδικτυακισ Εξυπθρζτθςθσ Επιχειριςεων για 

τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το Επιμελθτιριο 

 
  

2.9.1 Χποβολι αιτιματοσ επιχείρθςθσ ΟΑΙ   

2.9.2 Θλεκτρονικι ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν Επιμελθτθρίου ΟΑΙ   
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2.9.3 Θλεκτρονικι ζκδοςθ βεβαιϊςεων ΟΑΙ   

2.9.4 
Θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ ςυνδρομϊν μζςω διατραπεηικοφ 

ςυςτιματοσ, καρτϊν 

ΟΑΙ 
  

2.9.5 Επιςκόπθςθ Μαρτζλασ Ξζλουσ ΟΑΙ   

2.9.6 Αναλυτικι καταγραφι αιτιςεων που κα υποςτθρίηονται ΟΑΙ   

2.9.7 Αναλυτικι καταγραφι πιςτοποιθτικϊν που κα εκδίδονται ΟΑΙ   

2.9.8 
Αναλυτικι καταγραφι θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν που κα 

πραγματοποιοφνται 

ΟΑΙ 
  

2.9.9 
Ρλοκλιρωςθ με ΡΣΥ ςτθν εμπειρία χριςθσ του 

επιμελθτθριακοφ χριςτθ  (περιβάλλον backoffice) 

ΟΑΙ 
  

2.10 

Ρλιρθσ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των επιχειριςεων για τισ 

διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκιςουν για τθν 

διοικθτικι τουσ εξυπθρζτθςθ 

 

  

2.10.1 

Θ εφαρμογι κα μπορεί να ενθμερϊνεται τόςο από τουσ 

χριςτεσ του Επιμελθτθρίου όςο και από εξωτερικοφσ 

ςυμβοφλουσ ϊςτε να δίνει ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι 

πλθροφόρθςθ 

ΟΑΙ 

  

2.10.2 

Θ εφαρμογι κα πρζπει να λειτουργεί ωσ Γνωςιακι Βάςθ με 

εξελιγμζνουσ μθχανιςμοφσ αναηιτθςθσ, κατθγοριοποίθςθσ 

και κατάταξθσ τθσ πλθροφορίασ 

ΟΑΙ 

  

2.10.3 

O ανάδοχοσ κα πρζπει να αρχικοποιιςει τθν εφαρμογι με 

όλθ τθ τρζχουςα  νομοκεςία και αρκογραφία ςτισ 

παρακάτω κατθγορίεσ: 

Διαδικαςίεσ Κδρυςθσ Επιχείρθςθσ (για όλεσ τισ νομικζσ 

μορφζσ) 

Διαδικαςίεσ Αδειοδότθςθσ Επιχείρθςθσ  

Διαδικαςίεσ Ξεταβίβαςθσ Επιχειριςεων 

Νοιπζσ διαδικαςίεσ μεταβολϊν, διακοπισ λειτουργίασ κτλ   

ΟΑΙ 

  

2.11 
Ρλατφόρμα Εξυπθρζτθςθσ Αιτθμάτων Επιχειριςεων (One 

Stop Shop) 

 
  

2.11.1 

Δθμιουργία ενόσ κεντρικοφ ςθμείου ςτο οποίο κα 

καταγράφονται όλα τα αιτιματα των επιχειριςεων (email, 

τθλεφωνικά, φαξ, προφορικά)  

ΟΑΙ 

  

2.11.2 
Χριςθ Single Sign On για τουσ χριςτεσ – μζλθ του 

Επιμελθτθρίου 

ΟΑΙ 
  

2.11.3 Αναλυτικι περιγραφι χαρακτθριςτικϊν ΟΑΙ   

2.11.4 Διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο με το ςφςτθμα 

εςωτερικισ μθχανογράφθςθσ του Επιμελθτθρίου για 

ΟΑΙ   
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ανταλλαγι δεδομζνων. 

2.11.5 Mockups περιβάλλοντοσ backoffice ΟΑΙ   

2.12 
Υπθρεςία και Ρεριεχόμενο Εξειδικευμζνθσ 

Επιχειρθματικισ Ρλθροφόρθςθσ και Συμβουλϊν   

 
  

2.12.1 

Αναλυτικι και Φεκμθριωμζνθ ανάλυςθ των Εφαρμογϊν και 

Χπθρεςιϊν με αναφορά ςτα τεχνικά και λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά τουσ. 

ΟΑΙ 

  

2.12.2 
Σεριλαμβάνει ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ 

περιεχομζνου (content management system). 

ΟΑΙ 
  

2.12.3 

Θ εφαρμογι κα παρζχει τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ 

δυναμικισ ενθμζρωςθσ και κα επιτρζπει τθν 

κατθγοριοποίθςθ του περιεχομζνου ςε κεματικζσ ενότθτεσ. 

Μάτω από κάκε κεματικι ενότθτα, κα μποροφν οι 

διαχειριςτζσ περιεχομζνου να δθμιουργιςουν μια 

δενδρικι δομι υποκατθγοριϊν, απεριόριςτου βάκουσ, για 

τθν καλφτερθ δόμθςθ και οργάνωςθ του περιεχομζνου 

ΟΑΙ 

  

2.12.4 
Εφαρμογι για κινθτζσ ςυςκευζσ με τθ λειτουργικότθτα που 

περιγράφεται για τθ βαςικι εφαρμογι 

ΟΑΙ 
  

2.12.5 

Σλιρθσ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ των επιχειριςεων για τισ 

διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκιςουν για τθν 

διοικθτικι τουσ εξυπθρζτθςθ (π.χ. αδειοδοτιςεισ, κλπ) και 

αφοροφν τθν Μεντρικι Δθμόςια Διοίκθςθ, τθν Σεριφζρεια, 

τουσ ΡΦΑ, τουσ  Αςφαλιςτικοφσ Ρργανιςμοφσ, κλπ. 

ΟΑΙ 

  

2.12.6 

Σρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ φόρμεσ και θλεκτρονικζσ 

διαδικαςίεσ για τθν Διοικθτικι εξυπθρζτθςθ των 

Επιχειριςεων, ςε ςυνεργαςία με όλεσ τισ διακζςιμεσ 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του δθμοςίου. 

ΟΑΙ 

  

2.12.7 

Σλιρθσ ενθμζρωςθ για τθν νομοκεςία (νόμοι, υπουργικζσ 

αποφάςεισ, εγκφκλιοι, ερμθνευτικζσ διατάξεισ, κλπ) μζςα 

από μια εφχρθςτθ βάςθ γνϊςθσ, για κζματα 

φορολογιςτικά, εργαςιακά, μεταβίβαςθσ επιχειριςεων, 

χρθματοδοτιςεων, κλπ 

ΟΑΙ 

  

2.12.8 

Ρ επιχειρθματίασ κα ζχει τθ δυνατότθτα να υποβάλει 

θλεκτρονικά ερωτιματα ςχετικά με το αντικείμενο τθσ 

υπθρεςίασ, και εξειδικευμζνοι ςφμβουλοι κα απαντοφν 

επίςθσ θλεκτρονικά 

ΟΑΙ 

  

2.12.9 
Διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο με το ςφςτθμα 

εςωτερικισ μθχανογράφθςθσ του Επιμελθτθρίου. 

ΟΑΙ 
  

2.12.10 

Αρχικό περιεχόμενο με όλθ τθν ενθμζρωςθ, τθν τρζχουςα 

νομοκεςία και τουσ κανονιςμοφσ των τελευταίων 2 ετϊν, 

με τουλάχιςτον 500 άρκρα 

ΟΑΙ 
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2.12.11 Single Sign On για εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ ΟΑΙ   

2.13 Υπθρεςία Αποδελτίωςθσ    

2.13.1 Διάρκεια υπθρεςίασ 8 μινεσ ΟΑΙ   

2.13.2 Σθγι: Ελλθνικά news sites & blogs ΟΑΙ   

2.14 Εφαρμογι ςτατιςτικισ ανάλυςθσ Επιχειρθματικότθτασ    

2.14.1 
Δθμογραφικι εξζλιξθ ανά κλάδο, περιοχι, κατθγορία, κ.λπ. 

των επιχειριςεων,  

ΟΑΙ 
  

2.14.2 

Γεωγραφικι απεικόνιςθ ςε χάρτθ όλων των επιχειριςεων 

του Οομοφ και δυνατότθτα φιλτραρίςματοσ βάςει βαςικϊν 

ςτοιχείων από το μθτρϊο του Επιμελθτθρίου 

ΟΑΙ 

  

2.14.3 Εμφάνιςθ πλθροφορίασ με πίνακεσ και γραφιματα ΟΑΙ   

2.14.4 
Διαςφνδεςθ ςε πραγματικό χρόνο με το ςφςτθμα 

εςωτερικισ μθχανογράφθςθσ του Επιμελθτθρίου. 

ΟΑΙ 
  

3 Οριηόντιεσ Απαιτιςεισ    

3.1 Υυμβατότθτα με το G-Cloud ΟΑΙ   

3.2 

Ρ Ανάδοχοσ κα αναλάβει να προςφζρει όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ άδειεσ χριςθσ του προςφερόμενου 

λογιςμικοφ και κα αναλάβει τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ και 

ελζγχου ορκισ λειτουργίασ ςτθν υποδομι του G-Cloud 

ΟΑΙ 

  

3.3 

Ρ υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να 

περιγράψει λεπτομερϊσ και να τεκμθριϊςει τθν 

απαιτοφμενθ αρχιτεκτονικι και τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ 

που κα απαιτθκοφν για τθν ορκι και απροβλθμάτιςτθ 

λειτουργία των προςφερόμενων ςυςτθμάτων.   

ΟΑΙ 

  

3.4 Αναλυτικι Σεριγραφι Διαλειτουργικότθτασ ΟΑΙ   

3.5 
Αναλυτικι Σεριγραφι Αςφάλειασ ςυςτιματοσ και 

προςταςία ιδιωτικότθτασ 

ΟΑΙ 
  

3.6 Αναλυτικι Σεριγραφι Σροςβαςιμότθτασ – Ευχρθςτίασ ΟΑΙ   

3.7 Αναλυτικι Σεριγραφι ανοικτϊν προτφπων και δεδομζνων ΟΑΙ   

3.8 Αναλυτικι Σεριγραφι πολυκαναλικισ προςζγγιςθσ ΟΑΙ   

3.9 Άδειεσ λογιςμικοφ ΟΑΙ   

4 Υπθρεςίεσ    

4.1 
Αναλυτικι Σεριγραφι υπθρεςιϊν Εγγφθςθσ και 

Υυντιρθςθσ 
ΟΑΙ   

4.2 Αναλυτικι περιγραφι υπθρεςιϊν φιλοξενίασ ΟΑΙ   

4.3 Αναλυτικι περιγραφι υπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ ΟΑΙ   
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4.4 Αναλυτικι περιγραφι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ ΟΑΙ   

5 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ 

5.1 SERVER 

5.1.1 ΦΕΞΑΧΙΑ 1   

5.1.2 ΦΧΣΡΥ TOWER   

5.1.3 ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΦΘΥ Intel Xeon Silver 4210 

(2.20GHz) ι ανϊτεροσ 
  

5.1.4 ΞΟΘΞΘ 64 GB DDR   

5.1.5 ΥΜΝΘΤΡΥ ΔΙΥΜΡΥ 2x480GB SSD SSD HOT 

SWAP + 4x600GB SAS 

SAS SFF HOT SWAP 

  

5.1.6 ΡΣΦΙΜΑ ΞΕΥΑ DVD-RW   

5.1.7 ΔΙΜΦΧΡ 2 X Ethernet 10 / 100 / 

1000 Mbps 
  

5.1.8 ΦΤΡΦΡΔΡΦΙΜΡ 2x 750W   

5.1.9 ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΜΡ ΥΧΥΦΘΞΑ WINDOWS SERVER 2019 

(20 χριςτεσ) 
  

5.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

5.2.1 ΦΕΞΑΧΙΑ 1   

5.2.2 ΦΧΣΡΥ TOWER   

5.2.3 ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΦΘΥ DUAL CORE 1.7 GHz   

5.2.4 ΞΟΘΞΘ 1 GB DDR3   

5.2.5 ΥΜΝΘΤΡΙ ΔΙΥΜΡΙ 4 x 4 TB   

5.2.6 
ΧΣΡΥΦΘΤΙΗΡΞΕΟΡΙ ΦΧΣΡΙ 3.5-inch HDD, 2.5-inch 

HDD,  2.5-inch SSD 
  

5.2.7 
ΥΧΟΔΕΥΕΙΥ 2 X USB 3.0, 2 X Gigabit 

Ethernet Port 
  

5.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5.3.1 ΦΕΞΑΧΙΑ 1   

5.3.2 ΦΧΣΡΥ TOWER   

5.3.3 ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΦΘΥ DUAL CORE 1.1 GHz   

5.3.4 ΞΟΘΞΘ 1 GB DDR3   

5.3.5 ΥΜΝΘΤΡΙ ΔΙΥΜΡΙ 2 x 4 TB   

5.3.6 ΧΣΡΥΦΘΤΙΗΡΞΕΟΡΙ ΦΧΣΡΙ HDD   

5.3.7 ΥΧΟΔΕΥΕΙΥ 1 X USB 2.0, 1 X USB 3.0, 

1 x Gigabit Ethernet 
port  

  

5.4 SCANNER 

5.4.1 ΦΕΞΑΧΙΑ 3   

5.4.2 Φφποσ Sheetfed   

5.4.3 Ξζγεκοσ A4   

5.4.4 Υφνδεςθ USB, Ethernet, WiFi   
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5.4.5 Φαχφτθτα ςάρωςθσ αςπρόμαυρου 60 ppm   

5.4.6 Ρπτικι Ανάλυςθ 600 DPI   

5.4.7 Αυτόματθ Φροφοδοςία Εγγράφων Οαι   

5.48 Υάρωςθ διπλισ όψθσ Οαι   

5.5 ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 

5.5.1 ΦΕΞΑΧΙΑ 3   

5.5.2 ΞΕΓΕΘΡΥ >=2Φ   

5.5.3 ΔΙΑΥΦΑΥΘ 2,5’’   

5.5.4 ΥΧΟΔΕΥΘ  USB 3.0 ι νεότερθ   

5.5.5 ΣΑΤΡΧΘ ΤΕΧΞΑΦΡΥ ΕΥΩΦΕΤΙΜΘ   

5.6 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

5.6.1 Adobe Acrobat Pro ΟΑΙ   

5.6.2 

Εγκατάςταςθ υποδομισ VPN  

- Απεριόριςτθ χρονικι διάρκεια 

- Απεριόριςτεσ άδειεσ χριςθσ 

ΟΑΙ   
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI – Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 

 

Υυνθμμζνα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ περιλαμβάνονται :  

1. Σρότυπο του Φυποποιθμζνου Εντφπου Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (Φ.Ε.Χ.Δ.) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςε  

επεξεργάςιμθ μορφι προκειμζνου να ςυντάξουν οι οικονομικοί φορείσ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

 

 

  





«Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ Επιμελθτθρίου Υερρϊν» 

 

 

Υελίδα 94 
 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ   

 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 
Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

 
Ημερομθνία 
Γζννθςθσ: 

__ /__ / ____ Τόποσ Γζννθςθσ:  

 
Τθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    
Διεφκυνςθ Κατοικίασ:    

    

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ  

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 
Ημερομθνία 
Απόκτθςθσ 

Ρτυχίου 

 
 

   

 
 

   

ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ρικονομικό Φορζα, ςχιμα 

διοίκθςθσ Ζργου) 

 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ 

Ζργο Εργοδότθσ 
Θζςθ2 και Κακικοντα ςτο 

Ζργο  

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

Ρερίοδοσ 
(από - ζωσ) 

Α/Μ 

 
 

  
 
 

__ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___ 

 

 

  

                                                           
2
 Ωσ ΘΕΥΕΙΥ ενδεικτικά αναφζρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

 

Υφμφωνα με τθν …./….. πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ με αντικείμενο τθν 
«Ψθφιακόσ Ξεταςχθματιςμόσ Επιμελθτθρίου Υερρϊν», υποβάλλω τθν ακόλουκθ οικονομικι 
προςφορά: ….… (αρικμθτικϊσ) … € (…………..ολογράφωσ………………), θ οποία αναλφεται ςτον ακόλουκο 
πίνακα:  
 

 

Α/Α 
ΡΕΙΓΑΦΗ  

ΚΑΤ’ΑΡΟΚΟΡΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΙΣ ΦΡΑ ΣΕ 

ΕΥΩ 

ΦΡΑ 24% ΣΕ 
ΕΥΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΡΑ ΣΕ ΕΥΩ 

1 Ρροπαραςκευαςτικι φάςθ    

2 Ρρομικεια εξοπλιςμοφ    

3 
Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων και 
εφαρμογϊν 

 
 

 

4 
Ριλοτικι Λειτουργία και 
Εκπαίδευςθ 

 
 

 

5 Ψθφιοποίθςθ Μθτρϊου    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 
Δθλϊνω ότι δεςμεφομαι από τισ προςφερόμενεσ τιμζσ και τισ υποβάλλω προκειμζνου να 
χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ ςτθν περίπτωςθ ανάδειξισ μου ωσ αναδόχου του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ.   
 
Δθλϊνω ότι επιλζγω τον (……) τρόπο πλθρωμισ από του αναφερόμενουσ ςτο άρκρο 5.1 τθσ Διακιρυξθ για 
τθν πλθρωμι μου. 
 
……………………………, ΘΘ/ΞΞ/ΕΕΕΕ 
 
Ρ Σροςφζρων 
*υπογραφι – ςφραγίδα+ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

I. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 

 

ΕΜΔΡΦΘΥ (Σλιρθσ επωνυμία)........................................................................ 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: Επιμελθτιριο Σερρϊν 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ  

Ξε τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  ………υπζρ του 

{ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου}: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΞ: ................ 

οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………. ΑΦΞ: ...... οδόσ …………. αρικμόσ … ΦΜ ………..,} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΞ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

β) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΞ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

γ) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΞ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Μοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 

μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Μοινοπραξίασ,} 

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ 

..................................................... τθσ (Ανακζτουςασ Αρχισ), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ 

ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε  (5) 

θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν (ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ 

μετά τθ λιξθ χρόνου ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ  ) ……………………………………  

Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Χπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2.2.2 τθσ 

Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε   

   

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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II. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ  

 

ΕΜΔΡΦΘΥ (Σλιρθσ επωνυμία)....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 

Ρροσ: Επιμελθτιριο Σερρϊν 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ  

Ξε τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  ……………………………………………υπζρ του 

{ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου}: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΞ: ................ 

οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………. ΑΦΞ: ...... οδόσ …………. αρικμόσ … ΦΜ ………..,} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΞ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

β) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΞ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

γ) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΞ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν 

(αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ διάρκεια ιςχφοσ ςφμφωνα με τθν παρ. Β.5.1 τθσ 

παροφςασ ........................... τθσ/ (Ανακζτουςασ Αρχισ). 

Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε  (5) 

θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (διάρκεια ιςχφοσ ςφμφωνα με τθν παρ.4.1 τθσ παροφςασ) 

Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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III. Εγγυθτικι Επιςτολι Ρροκαταβολισ  

ΕΜΔΡΦΘΥ: ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ........................... 

Ρροσ: Επιμελθτιριο Σερρϊν 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ  

Ξε τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  ……………………………………………υπζρ του 

{ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου}: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΞ: ................ 

οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………. ΑΦΞ: ...... οδόσ …………. αρικμόσ … ΦΜ ………..,} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΞ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

β) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΞ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

γ) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΞ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Μοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 

μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Μοινοπραξίασ.} 

για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του …% (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ποςοςτό τθσ λαμβανόμενθσ 

προκαταβολισ) τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ περιλαμβανομζνου του ΦΣΑ, ευρϊ ………… (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό 

ποςό τθσ λαμβανόμενθσ προκαταβολισ) ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ με αρικμό...................και τθ Διακιρυξι ςασ με 

αρικμό………., ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ) …………. για εκτζλεςθ του ζργου (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ……… ……… ςυνολικισ αξίασ 

(ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον 

ΦΣΑ) ..................................., και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ (ςυμπλθρϊνετε το ποςό το οποίο καλφπτει θ 

ςυγκεκριμζνθ εγγυθτικι επιςτολι) ........................., , πλζον τόκων επί τθσ προκαταβολισ αυτισ που κα 

καταλογιςκοφν ςε βάροσ τθσ Εταιρείασ …………… ι, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Μοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιρειϊν τθσ 

Ζνωςθσ ……………… ι Μοινοπραξίασ ……………, υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι του άρκρου 72 του Ο. 

4412/2016 (ΦΕΜ Α/147/8-08-2016) , ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. 

Φο παραπάνω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά 

ι μερικά, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Υθμείωςθ προσ τθν Φράπεηα: διάρκεια ιςχφοσ ςφμφωνα με τθν παρ.4.1 

τθσ παροφςασ )». 

Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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IV. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ   

 

ΕΜΔΡΦΘΥ: ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ........................... 

Ρροσ: Επιμελθτιριο Σερρϊν 

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ  

Ξε τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 

διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  ……………………………………………υπζρ του 

{ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου}: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΞ: ................ 

οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………. ΑΦΞ: ...... οδόσ …………. αρικμόσ … ΦΜ ………..,} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΞ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

β) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΞ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

γ) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΦΞ…….…....  οδόσ............................. αρικμόσ.................ΦΜ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Μοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 

μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Μοινοπραξίασ.} 

για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό...................και τθ Διακιρυξι ςασ με αρικμό………., 

ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. . 

Φο παραπάνω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά 

ι μερικά, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Υθμείωςθ προσ τθν Φράπεηα(διάρκεια ιςχφοσ ςφμφωνα με τθν παρ.4.1 

τθσ παροφςασ))». 

Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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