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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων  

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)  997913715 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ  Αλυκζσ Ροταμοφ  

Ρόλθ  Κζρκυρα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ  49100 

Χϊρα  Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS  EL62 

Τθλζφωνο  26610 39606, 26610 31696 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο   pin@pin.gov.gr, k.kiriaki@pin.gov.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Κ. Κυριάκθ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)  https://pin.gov.gr/home  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων. Σφμφωνα με τθν Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ, Ν.3852/2010, θ 
Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων αποτελεί δευτεροβάκμιο ΟΤΑ με αιρετό Ρεριφερειάρχθ και Ρεριφερειακό 
Συμβοφλιο. Είναι υπεφκυνθ για το ςυντονιςμό των ΟΤΑ, τον ζλεγχο νομιμότθτασ των πράξεων τουσ 
και τθν εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ςε περιφερειακό επίπεδο. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι 
Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 

γ) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

δ)  Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ και από τθν διεφκυνςθ: URL:  https://pin.gov.gr/home 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ των ςυμβάςεων είναι θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων, Κωδ. ΣΑ ΕΡ0221.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(αρικ. ενάρικ. ζργου 2022ΕΡ02210002). 

Θ ςφμβαςθ αποτελείται από το υποζργο Νο 1 τθσ Ρράξθσ:«Ενίςχυςθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν, 
Εφαρμογϊν και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων (ΡΙΝ)» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο 

mailto:pin@pin.gov.gr
mailto:k.kiriaki@pin.gov.gr
https://pin.gov.gr/home
https://pin.gov.gr/home
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Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ιόνια Νθςιά 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 
Οικ886/11-4-2022 του Ρεριφερειάρχθ Ιονίων Νιςων και ζχει λάβει κωδικό MIS 5161496. Θ παροφςα 
ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ. οικ.56180/23820/08-07-2022 
(ΑΔΑΜ:22REQ011838636, ΑΔΑ: ΪΝΘΓ7ΛΕ-Β6Τ) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ 
πίςτωςθσ.  

Θ προαίρεςθ αδειϊν χριςθσ και ςυντιρθςθσ δφναται να χρθματοδοτθκεί από οποιαδιποτε άλλθ πθγι. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

1.3.1. Θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων (ΡΙΝ), αναλογιηόμενθ το βάροσ τθσ γραφειοκρατίασ που 
χαρακτθρίηει τθν δθμόςια διοίκθςθ και τθν ανάγκθ για μια πιο ςφγχρονθ και ευζλικτθ διακυβζρνθςθ, 
ςτοχεφει να «μεταβεί» ςτθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, τθν θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων, τθσ εξ 
αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, δθλαδι ουςιαςτικά τθν εκτενι εφαρμογι των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων διοίκθςθσ ςε όλο το εφροσ των αρμοδιοτιτων ςυναλλαγϊν τθσ με τουσ πολίτεσ και τισ 
επιχειριςεισ.  

Στόχοσ του ζργου «Ενίςχυςθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ 
Ιονίων Νιςων (ΡΙΝ)» είναι, θ λειτουργία τθσ κατάλλθλθσ ευφυοφσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, θ οποία 
κα διακζτει τισ ανάλογεσ υποςτθρικτικζσ ψθφιακζσ εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ, και θ ψθφιοποίθςθ του 
αρχείου τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν τθσ ΡΙΝ, με ςκοπό τθν εξ αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και 
επιχειριςων. Στο πλαίςιο του Ζργου κα πραγματοποιθκεί θ προμικεια του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ και 
υποδομισ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, ενϊ κα διενεργθκοφν και ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ και 
Επικοινωνιακισ Ρροβολισ του.  

Θ Ρράξθ περιλαμβάνει ζνα (1) Υποζργο (Υ/Ε), με τα ακόλουκα διακριτά Ρακζτα Εργαςίασ (ΡΕ): 

1. ΡΕ1. Ρρομικεια εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνϊν κακϊσ και εφαρμογϊν 
λογιςμικοφ, 

2. ΡΕ2. Λειτουργία ευφυοφσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ - θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν και 
λοιπϊν υποςτθρικτικϊν εφαρμογϊν, 

3. ΡΕ3. Ϊθφιοποίθςθ Αρχείου τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν τθσ ΡΙΝ, 
4. ΡΕ4. Ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ & Επικοινωνιακισ Ρροβολισ τθσ Ρράξθσ. 

Θ υλοποίθςθ του ζργου κα πραγματοποιθκεί ςτισ παρακάτω Ψάςεισ: 

Ψάςθ Α: Μελζτθ Εφαρμογισ -Επικαιροποίθςθ Ρροδιαγραφϊν 

Ψάςθ Β: Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ- Δικτυακζσ και Υπολογιςτικζσ Υποδομζσ 

Ψάςθ Γ: Εγκατάςταςθ, αρχικοποίθςθ και παραμετροποίθςθ Ρλατφόρμασ Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ  

Ψάςθ Δ: Ϊθφιοποίθςθ Αρχείου τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν τθν ΡΙΝ 

Ψάςθ Ε: Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ ςτθν Ρλατφόρμα Ϊθφιακισ Ενθμζρωςθσ και Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν 
και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ  

Ψάςθ ΣΤ: Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ Ϊθφιοποιθμζνου Υλικοφ  

Ψάςθ Η: Ριλοτικι Λειτουργία Ρλατφόρμασ Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων 
Ρεριφζρειασ 

Ψάςθ Θ: Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ ςτθν Διαχείριςθ του Ϊθφιοποιθμζνου Υλικοφ  

Ψάςθ Θ: Ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ 

Ψάςθ Ι: Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 
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1.3.2. Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :  

• 72212100-0 Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ για ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ,  

• 48000000-8 Ρακζτα λογιςμικοφ και ςυςτιματα πλθροφορικισ 

1.3.3. Το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα, λόγω τθσ 
αρχιτεκτονικισ του ζργου και τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ και των αλλθλεξαρτιςεων, ιτοι των υψθλϊν 
απαιτιςεων διαλειτουργικότθτασ που είναι αναγκαίο να εξαςφαλίηονται αφενόσ μεταξφ των 
λειτουργικϊν ενοτιτων (υποςυςτθμάτων) που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου και 
αφετζρου  με τρίτα ςυςτιματα άλλων φορζων. Ρροςφορζσ γίνονται αποδεκτζσ για το ςφνολο των 
υπθρεςιϊν που περιγράφονται. 
1.3.4. Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό του ενόσ εκατομμυρίου 
διακοςίων ογδόντα οκτϊ χιλιάδων επτακοςίων εννζα ευρϊ και 0,68 (1.288.709,68 €) μθ 
περιλαμβανομζνου ΨΡΑ 24%, (προχπολογιςμόσ με ΨΡΑ:  1.598.000,00 €) 
1.3.5. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (8) μινεσ. Θ περίοδοσ δωρζαν Εγγφθςθσ ορίηεται ςε 
δφο (2) χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ και τθ κζςθ ςε λειτουργία. 
1.3.6. Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, ενϊ ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ επιςυνάπτονται και οι ςχετικοί Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ.  
1.3.7. Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 

1.4 Κεςμικό 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 Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, 
των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37, 

- Του Ν. 4912/22 (ΨΕΚ 59/17.03.2022 τεφχοσ Α’): «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
διατάξεισ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ» 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ 
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337, 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150), όςον αφορά μόνο τθ δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο. 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε 
τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και 
λοιπζσ διατάξεισ» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 
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66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ 
εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) 
των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό 
κακεςτϊσ».  

- του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Ψ.Ε.Κ. 87/Αϋ/2010) 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

- τθσ υπϋαρικ. 6928/13-07-2021 KΥΑ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ 
του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)» (Βϋ 3075).,  

- τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  και Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν 
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με 
χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο 
των Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».  

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Πράςινεσ Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ» (ΑΔΑ: ΨΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Χ92). 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 
επ. 

- του ν. 4250/2014 (Αϋ 94), άρκρο 1 ‘Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ επικυρϊςεων αντιγράφων 
εγγράφων 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

- τθσ παρ. Η του Ν. 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 άρκρου 65 του Ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων 
φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ» 

- 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»  
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- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ 
(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»  

- 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 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει 
ενδιαφζρον για τον ΕΟΩ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα 
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ 
διατάξεισ», 

- του N. 4919/2022 (ΨΕΚ Α' 71/07.04.2022): «Σφςταςθ εταιρειϊν μζςω των Υπθρεςιϊν Μιασ Στάςθσ 
(Υ.Μ.Σ.) και τιρθςθ του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (Γ.Ε.ΜΘ.) - Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2019/1151 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20ισ Ιουνίου 2019 για τθν 
τροποποίθςθ τθσ Oδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132, όςον αφορά τθ χριςθ ψθφιακϊν εργαλείων και 
διαδικαςιϊν ςτον τομζα του εταιρικοφ δικαίου (L 186) και λοιπζσ επείγουςεσ διατάξεισ.» 

- 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. 

- τθσ με αρικ. πρωτ. οικ469/20-2-2023 προζγκριςθ διακιρυξθσ δθμοπραςίασ του υποζργου 1 τθσ 
πράξθσ με τίτλο «Ενίςχυςθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ 
Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων (ΡΙΝ)» και Κωδικό ΟΡΣ 5161496 

- τθσ με αρ. πρωτ. 51-07/21-02-2023 (ΑΔΑ: ΪΫΣ37ΛΕ-ΓΑΔ) Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων με κζμα «Ζγκριςθ όρων Διακιρυξθσ για τθ διενζργεια ανοιχτοφ 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, για τθν επιλογι αναδόχου του υποζργου 1 τθσ πράξθσ «Ενίςχυςθ 
Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων (ΡΙΝ)», 
που αφορά ςτθν ζγκριςθ των όρων του τεφχουσ διακιρυξθσ 

- τισ πιςτϊςεισ τθσ ΣΑΕ0221 με κωδικό ζργου 2022ΕΠ02210002, 

- 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. 
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1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 03/04/2023 και ϊρα 14.30. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 02/03/2023 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Η πποκήπςξη και ηο πλήπερ κείμενο ηηρ παπούζαρ Διακήπςξηρ καηασυπήθηκαν ζηο Κενηπικό 

Ηλεκηπονικό Μηηπώο Δημοζίυν ςμβάζευν (ΚΗΜΔΗ).  

Σα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ ηηρ παπούζαρ Διακήπςξηρ καηασυπήθηκαν ζηη ζσεηική ηλεκηπονική 
διαδικαζία ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ζηο ΕΗΔΗ, η οποία έλαβε ςζηημικό Αύξονηα Απιθμό: 
185685 και αναπηήθηκαν ζηη Διαδικηςακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) ηος ΟΠ ΕΗΔΗ. 

Πεπίλητη ηηρ παπούζαρ Διακήπςξηρ δημοζιεύεηαι και ζηον Ελληνικό Σύπο, ζύμθυνα με ηο άπθπο 66 
ηος Ν. 4412/2016 :  

 Η ΚΕΡΚΤΡΑ ΗΜΕΡΑ’ 

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

 ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ 

Πεπίλητη ηηρ παπούζαρ Διακήπςξηρ όπυρ πποβλέπεηαι ζηην πεπίπηυζη (ιζη) ηηρ παπαγπάθος 3 ηος 
άπθπος 76 ηος Ν.4727/2020, αναπηήθηκε ζηο διαδίκηςο, ζηον ιζηόηοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 

Η Διακήπςξη καηασυπήθηκε ζηο διαδίκηςο, ζηην ιζηοζελίδα ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, ζηη διεύθςνζη 

(URL) : www.pin.gov.gr ζηη διαδπομή: Aπσική ζελίδα – Πποκηπςξειρ - Διαγυνιζμοι, ζηιρ 08/03/2023. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι 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 Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ 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.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pin.gov.gr/
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 2023/S 047-137699 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ: 2023PROC012250918), όπωσ αυτι 
ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

 θ παροφςα διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 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 

α) Πλεσ 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 Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 

β) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διαδικτυακι πφλθ: 
https://pin.gov.gr/home. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν 
πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
(www.promitheus.gov.gr). 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 είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο 
που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι 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 ζξι (6) 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. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://pin.gov.gr/home
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό») και ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ 
είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα, χωρίσ να 
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι 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 Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 
Ταμείο Ραρακατακθκϊν 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. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι 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.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του 
οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω 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.  
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Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τα υποδείγματα του Ραραρτιματοσ VII τθσ 
παροφςασ. 

Επιςθμαίνεται ότι εγγυιςεισ που εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε και το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων δεν ςυμμορφϊνονται με τα υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν τθσ παροφςασ αλλά 
εκδίδονται ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ που διζπουν τουσ εν λόγω φορείσ. 

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

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι 
ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το 
ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, 
λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

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 Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, 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. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ 
οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ 
υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ 
μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει 
από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ 
ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 
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3. Στισ 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, ποςοφ 
είκοςι πζντε χιλιάδων επτακοςίων εβδομιντα τεςςάρων ευρϊ και δεκαεννζα λεπτϊν (25.774,19 €) 
ςφμφωνα με το αντίςτοιχο υπόδειγμα ςτο «ΡΑΑΤΘΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν» 
τθσ παροφςασ. 

Στθν 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 τθσ παρ. 2.4.5 «Ωρόνοσ Ιςχφοσ των Ρροςφορϊν», άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται, ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ 
θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

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 ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 
2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει 
τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του 
απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι 
τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και 
εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ 
πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

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.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 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 ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 
ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 
390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 
23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΨΡΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ 
τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 
187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
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του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί 

το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

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. Στισ 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  

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. 

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. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

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 ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3 ….  

2.2.3.4. 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, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν 
κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο 
ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο 
τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
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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, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 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 
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 εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν 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 τθσ παραγράφου 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 με απατθλό τρόπο 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 ζκδοςθσ πράξθσ που 

βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν 

τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν 

ςτο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά πρόςωπα τθσ 

αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ, 

β) οι εταιρείεσ, τα δικαιϊματα ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ 

επενδφςεων (investment firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι 

εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το 

εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ 

Κεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 

του Ο.Ο.Σ.Α. 

2.2.3.6. Ο 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.  

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ,  μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 
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παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ 
φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που 
προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ 
περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει 
λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ 
κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα 
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ 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. 

2.2.3.8. 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, όπωσ ιςχφει. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου 
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, 
αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 
να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα  που τθροφνται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI 
του Ρροςαρτιματοσ 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.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, 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. 

Οι 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.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 
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2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

Να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ 
(2019-2020-2021) ι, τισ οικονομικζσ χριςεισ κατά τισ οποίεσ ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται, 
αν είναι λιγότερεσ από τρεισ, κατ’ ελάχιςτον ίςο με το 150% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ). 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά από τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να 
διακζτουν τθν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα ςτθν υλοποίθςθ 
ζργων αντίςτοιχου μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με το υπό ανάκεςθ Ζργο. 

2.2.6.1 Τεχνικι ικανότθτα 

Συγκεκριμζνα απαιτείται κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ να ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ, ι να 
διακζτουν ςε παραγωγικι λειτουργία, κατ’ ελάχιςτον: 

• Τρία (3) ζργα με αντικείμενο τον ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ, υποςτιριξθ ι/και ςυντιρθςθ 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν και επιχειριςεων. Τα 
ανωτζρω τρία (3) ζργα απαιτείται να ζχουν ακροιςτικά ςυμβατικό τίμθμα χωρίσ ΨΡΑ κατ’ 
ελάχιςτον ίςο με το 100% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ). 

• Δφο (2) ζργα με αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν ψθφιοποίθςθσ αρχείων. Τα ανωτζρω δυο (2) 
ζργα απαιτείται να ζχουν ακροιςτικά ςυμβατικό τίμθμα χωρίσ ΨΡΑ κατ’ ελάχιςτον ίςο με το 50% 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ). 

• Δυο (2) ζργα με αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμφωνθμζνου επιπζδου (SLA) για υπθρεςίεσ 
τεχνικισ υποςτιριξθσ ΤΡΕ και Τθλεφωνικϊν Υπθρεςιϊν /Help Desk ειςερχομζνων, εξερχομζνων 
κλιςεων διαχείριςθσ 60.000 αιτθμάτων ετθςίωσ. Επιςθμαίνεται ότι είναι αποδεκτό θ ίδια 
ςφμβαςθ να καλφπτει ακροιςτικά παραπάνω από ζνα (1) εκ των, ωσ άνω, αντικειμζνων. 

θμείωςθ: Σε ςυμβάςεισ, που ο ανάδοχοσ (ι ο δανείηων εμπειρία) ιταν μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 
προςμετράται μόνον θ ςυμβατικι αξία, που αντιςτοιχεί ςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτθν ζνωςθ. 

2.2.6.2 Επαγγελματικι ικανότθτα – Ομάδα Ζργου 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να 
διακζτουν Ομάδα Ζργου με ςτελζχθ επαρκι ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ για τθν ανάλθψθ του Ζργου θ 
οποία να αποτελείται τουλάχιςτον από: 

1). Δυο (2) Υπευκφνουσ Ζργου (PM), κακζνασ εκ των οποίων να διακζτει τίτλο ςπουδϊν ανϊτατθσ 
εκπαίδευςθσ ςε κεματικι ςχετικι με πλθροφορικι, κακϊσ και τουλάχιςτον δεκαετι (10ετι) γενικι 
επαγγελματικι εμπειρία με: 
• τουλάχιςτον πενταετι (5ετι) εμπειρία ςε ζργα πλθροφορικισ, εκ των οποίων τρία (3) ζτθ 

ωσ Υπεφκυνοσ Ζργου.  
2). Ζναν (1) Υπεφκυνο Ροιότθτασ Ζργου που να διακζτει τίτλο ςπουδϊν ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςε 

κεματικι ςχετικι με ποιότθτα, τουλάχιςτον δεκαετι (10ετι) γενικι επαγγελματικι εμπειρία και 
πενταετι (5ετι) εξειδικευμζνθ εμπειρία ςε κζματα Διαχείριςθσ / Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και ςυμμετοχισ ςτθν προετοιμαςία και εφαρμογι Συςτθμάτων Διαχείριςθσ 
Ροιότθτασ. 
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3). Ζναν (1) Υπεφκυνο Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν που να διακζτει τίτλο ςπουδϊν ςε κεματικι ςχετικι με 
τθ πλθροφορικι, τουλάχιςτον δεκαετι (10ετι) γενικι επαγγελματικι εμπειρία ςτθν πλθροφορικι 
και πενταετι (5ετι) εξειδικευμζνθ εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ και ςχεδιαςμό εφαρμογϊν 
πλθροφορικισ. 

4). Τζςςερα (4) ςτελζχθ ςε ρόλο Ρρογραμματιςτι Εφαρμογϊν (Developer) που να διακζτουν  τίτλο 
ςπουδϊν ςε κεματικι ςχετικι με τθν πλθροφορικι, τουλάχιςτον εξαετι (6ετι) γενικι 
επαγγελματικι εμπειρία ςτθν Ρλθροφορικι και τριετι (3ετι) εξειδικευμζνθ εμπειρία ςτθν 
ανάπτυξθ εφαρμογϊν. 

5). Ζνα (1) ςτζλεχοσ ανάπτυξθσ Βάςεων Δεδομζνων (Database Expert), που να διακζτει τίτλο ςπουδϊν 
ςε κεματικι ςχετικι με πλθροφορικι, τουλάχιςτον εξαετι (6ετι) γενικι επαγγελματικι εμπειρία 
ςτθν Ρλθροφορικι και τριετι (3ετι) εξειδικευμζνθ εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και 
διαχείριςθ Βάςεων Δεδομζνων. 

6). Ζναν (1) Ειδικό Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (Security Expert) που να 
διακζτει τίτλο ςπουδϊν ςε κεματικι ςχετικι με πλθροφορικι, τουλάχιςτον εξαετι (6ετθ) γενικι 
επαγγελματικι εμπειρία ςτθν πλθροφορικι και τριετι (3ετι) εξειδικευμζνθ εμπειρία ςε κζματα 
Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 
ςυμμετοχισ ςτθν προετοιμαςία και εφαρμογι Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν 
κατά ISO 27001. 

7). Δυο (2) Ζμπειρουσ Αναλυτζσ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (Business Analysis Εxperts), κακζνασ εκ 
των οποίων να διακζτει τίτλο ςπουδϊν ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και τουλάχιςτον οκταετι (8ετι) 
γενικι επαγγελματικι εμπειρία ωσ ςφμβουλοσ και τετραετι (4ετι) εξειδικευμζνθ εμπειρία 
ακροιςτικά ςε τουλάχιςτον δφο (2) από τα κατωτζρω γνωςτικά αντικείμενα.  

o Αποτφπωςθ ι/και ανάλυςθ ι/και βελτιςτοποίθςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν  
o Διοίκθςθ ι παρακολοφκθςθ προόδου υλοποίθςθσ ζργων ςχεδιαςμοφ ι βελτίωςθσ 

διαδικαςιϊν ι διαχείριςθσ αλλαγισ 
o Λειτουργικόσ / οργανωτικόσ αναςχεδιαςμόσ φορζων. 

8). Ζναν (1) Υπεφκυνο Ϊθφιοποίθςθσ που να διακζτει τίτλο ςπουδϊν ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, 
τουλάχιςτον δεκαετι (10ετι) γενικι επαγγελματικι εμπειρία και τριετι (3ετι) εξειδικευμζνθ 
εμπειρία ςε ζργα ψθφιοποίθςθσ. 

9). Ζναν (1) Αναπλθρωτι Υπεφκυνο Ϊθφιοποίθςθσ που να διακζτει τίτλο ςπουδϊν τεχνολογικισ ι 
ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, και τουλάχιςτον τριετι (3ετι) εξειδικευμζνθ εμπειρία ςε κζματα 
ψθφιοποίθςθσ. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρακζςει ςτθν τεχνικι προςφορά του επαρκζσ πλικοσ λοιπϊν 
υποςτθρικτικϊν ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, τα οποία κα αναλάβουν τθν παροχι των ακόλουκων 
υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και τισ ςχετικζσ προτάςεισ του: 

 Οργάνωςθ και υλοποίθςθ υπθρεςιϊν παροχισ άμεςθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε τελικοφσ 
χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ – Help Desk μζςω οργανωμζνου κζντρου τεχνικισ υποςτιριξθσ 
(Call Center). 

 Οργάνωςθ και υλοποίθςθ υπθρεςιϊν ψθφιοποίθςθσ. 

 Γραμματειακι Υποςτιριξθ – Οργάνωςθ του Ζργου. 

Το ςφνολο των πτυχίων τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει να είναι είτε Ρανεπιςτθμιακισ ι Ανϊτατθσ 
Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕΙ/ΑΤΕΙ).  

Ρτυχίο Ρλθροφορικισ νοείται το πτυχίο των ςχολϊν Ρλθροφορικισ, Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν, 
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν, Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν ι 
άλλων ςυναφϊν τμθμάτων των Ρολυτεχνικϊν & Ρανεπιςτθμιακϊν Σχολϊν τθσ χϊρασ και των 
αντίςτοιχων ΤΕΙ/ΑΤΕΙ. 
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2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να 
εξαςφαλίηουν τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να διακζτουν τα ακόλουκα οργανωμζνα 
Συςτιματα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ:  

• ΙSO 9001:2015 για τθν Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ, ι ιςοδφναμο εν ιςχφ από διαπιςτευμζνο 
οργανιςμό.   

• ISO 27001:2013, ι ιςοδφναμο εν ιςχφ από διαπιςτευμζνο οργανιςμό για τθν Αςφάλεια των 
Ρλθροφοριϊν  

• ISO 22301:2019 ι ιςοδφναμο εν ιςχφ από διαπιςτευμζνο οργανιςμό για τθ διαςφάλιςθσ τθσ 
προςταςίασ από τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με το χρόνο διακοπισ λόγω απροςδόκθτων 
αναταραχϊν ι καταςτροφϊν 

• ISO 14001:2015 για τθ Διαχείριςθ Ρεριβάλλοντοσ, ι ιςοδφναμο εν ιςχφ από διαπιςτευμζνο 
οργανιςμό. 

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον 
ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ οι παραπάνω απαιτιςεισ πρζπει να καλφπτονται από όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι 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. Στθν 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 Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ 
ΩΙΙ του Ρροςαρτιματοσ 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. 

Πταν 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. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ / Κοινοπραξία, 
επιτρζπεται θ μερικι κάλυψθ των προχποκζςεων από τα Μζλθ τθσ, αρκεί όμωσ ςυνολικά-ακροιςτικά 
να καλφπτονται όλεσ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ο 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, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ 
που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να 
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν 
περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ 
ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό 
(30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ 
άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Το 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 δια του 
ΕΕΕΣ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6). 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα 
τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, 
κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, 

ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν 

ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του 

ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ 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. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI – ΕΥΩΡΑΛΚΟ ΕΝΛΑΛΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ), το οποίο ιςοδυναμεί με 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 
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τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1. 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του 
ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα 
δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, 
χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου 
με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που 
παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ 
τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ 
των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 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. 

Ϋσ 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. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ 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. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό 

πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν 
ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να 
απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ 
ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να 
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υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ. 

Οι 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο 
ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά 
περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι 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. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται 
παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι 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 2.2.3.4, 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. Οι 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 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ 
αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

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 τθν παράγραφο 2.2.3.2 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   





Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, 
Εφαρμογϊν και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων» 

 

24 

 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωςθ α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΨΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ 
των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Ψερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται 
επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ 
του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί 
υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Ψερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ 
για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ 
επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ. 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, που κακορίηονται 
κατωτζρω, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι 
ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί 
ςε ανϊνυμθ εταιρεία (πλθν των περιπτϊςεων που αναφζρκθκαν ςτθν παρ. 2.2.3.5 τθσ παροφςασ 
ανωτζρω).   

Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν 
περ. α) τθσ παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωςθ του αρμοδίου Ωρθματιςτθρίου.  

ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του ελζγχου 
δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι 
του προςωρινοφ αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι 
επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων 
επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που 
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ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα 
ψιφου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ αναδόχου: 

- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 
είναι ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, 
το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Ειδικότερα: 

- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του 
Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με 
τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ 
τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 

i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 
τουσ είναι ονομαςτικζσ 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των 
μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ.     

Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ 
ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν, προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον 
υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για 
τθν περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου 

ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων ψιφου, 

iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν 
τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία 
Γενικι Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία 
αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει 
διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ. Εναπόκειται ςτθν ανακζτουςα αρχι να 
αποδείξει τθ δυνατότθτα τθσ εταιρείασ να υποβάλλει τθν προαναφερόμενθ κατάςταςθ, διαφορετικά θ 
μθ υποβολι τθσ ςχετικισ κατάςταςθσ δεν επιφζρει ζννομεσ ςυνζπειεσ ςε βάροσ τθσ εταιρείασ.  

Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια αρχι του 
κράτουσ τθσ ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
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Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραφο 
3.1.2 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία 
ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια 
των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 
του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει.  

 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν τα αναφερόμενα ςτον κατωτζρω πίνακα: 

1. 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να 
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, 
ιτοι ανάπτυξθ,  υποςτιριξθ και διαχείριςθ ζργων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν.  

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να αποδείξουν το ανωτζρω κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ 
υποβάλλοντασ τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

1.1 Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 
εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
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.  
Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

 Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ.  

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 τα αναφερόμενα ςτον κατωτζρω πίνακα: 
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2. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να 
ζχουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ ι, τισ 
οικονομικζσ χριςεισ κατά τισ οποίεσ ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται, αν είναι 
λιγότερεσ από τρεισ (2019-2020-2021), ςυνολικά ίςο με το  150% του προχπολογιςμοφ του υπό 
ανάκεςθ Ζργου, για το οποίο υποβάλλει προςφορά.  

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να αποδείξουν το ανωτζρω κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ 
υποβάλλοντασ τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

2.1 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 οικονομικζσ 
χριςεισ 2019, 2020, 2021, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι 
ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο 
εργαςιϊν. 

 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα αναφερόμενα ςτον κατωτζρω πίνακα : 

3 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να 
διακζτουν τθν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα ςτθν 
υλοποίθςθ ζργων αντίςτοιχου μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με το υπό ανάκεςθ Ζργο ςφμφωνα 
με τθν παρ. 2.2.6.1 Τεχνικι ικανότθτα.  

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να αποδείξουν το ανωτζρω κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ 
υποβάλλοντασ τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

3.1 Κατάλογο των κυριότερων ςυναφϊν ζργων που εκτζλεςε υλοποίθςε επιτυχϊσ ο οικονομικόσ 
φορζασ κατά τα τρία (3) τελευταία ζτθ, ςφμφωνα με το ακόλουκο Υπόδειγμα: 

 

Α

/

Α 

ΡΕΛΑΤΘΣ ΣΥΝΤΟΜΘ 

ΡΕΙΓΑΨΘ 

ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΕΓΟΥ 

ΡΟΧΡΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ 

ΡΕΙΓΑΨΘ 

ΣΥΝΕΙΣΨΟΑΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

(αντικείμενο) 

ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

(προχπολογιςμόσ) 

ΣΤΟΙΩΕΙΟ 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ 

(τφποσ & θμ/νία) 

        

 

όπου «ΣΤΟΛΧΕΛΟ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ»:  

- Εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Ψορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό ι 
πρωτόκολλο παραλαβισ που ςυντάςςεται από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι.  

- Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ είτε του ιδιϊτθ, 
είτε του υποψθφίου Αναδόχου, μαηί με τθ Σφμβαςθ Ζργου και τα ςχετικά Ραραςτατικά 
τιμολόγθςθσ. 

4. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να 
διακζτουν ομάδα ζργου με ςτελζχθ επαρκι ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ για τθν ανάλθψθ του 
Ζργου, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν Ραρ. 2.2.6.2 Επαγγελματικι ικανότθτα – Ομάδα Ζργου 
 
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να αποδείξουν το ανωτζρω κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ 
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υποβάλλοντασ τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

4.1 Ρίνακα των υπαλλιλων του Οικονομικοφ Φορζα που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα 

με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Εταιρεία (ςε περίπτωςθ 

Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ) 

Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ 

Ομάδασ Ζργου 
Θζςθ ςτθν Ομάδα Ζργου 

Ανκρωπομιν

εσ 

Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ* 

(%) 

      

      

      

ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1)    

 

Ρίνακα των ςτελεχϊν των Υπεργολάβων του Οικονομικοφ Φορζα που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα 

Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:  

Α/Α 
Επωνυμία Εταιρείασ 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ 

Ομάδασ Ζργου 
Θζςθ ςτθν Ομάδα Ζργου Ανκρωπομινεσ 

Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ

* (%) 

      

      

      

ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2)    

 

Ρίνακα των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του Οικονομικοφ Φορζα που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα 

Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ Ομάδασ Ζργου Θζςθ ςτθν Ομάδα Ζργου Ανκρωπομινεσ 

Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ* 

(%) 

     

     

     

ΜΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3)   

*ωσ Ροςοςτό Συμμετοχισ του Μζλουσ ορίηεται το πθλίκο των ανκρωπομθνϊν του δια των 

ςυνολικϊν προςφερόμενων ανκρωπομθνϊν (άκροιςμα των μερικϊν ςυνόλων 1,2,3) 

Ο Οικονομικόσ Ψορζασ, ςυμπλθρωματικά με τον παραπάνω Ρίνακα, κα πρζπει να κατακζςει 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ, των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν και των υπεργολάβων. Οι 
εξωτερικοί Συνεργάτεσ και οι υπεργολάβοι, κα δθλϊνουν ότι το ζργο (αντικείμενο τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ), κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτό, τελοφν ςε γνϊςθ τουσ. 

4.2 Βιογραφικά ςθμειϊματα τθσ Ομάδασ Ζργου (βάςει του υποδείγματοσ ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – 
Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ) 
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4.3 Για τθν εμπειρία ςε παροχι υπθρεςιϊν ςυμφωνθμζνου επιπζδου (SLA) για υπθρεςίεσ τεχνικισ 
υποςτιριξθσ ΤΡΕ και Τθλεφωνικϊν Υπθρεςιϊν /Help Desk οι οικονομικοί φορείσ ωσ  ελάχιςτθ 
προχπόκεςθ ςυμμετοχισ πρζπει να κατακζςουν εντόσ του Ψακζλου των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ τα εξισ:  

 Εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Ψορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικά ι 
πρωτόκολλα παραλαβισ που ςυντάςςονται από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι. 

 Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ είτε του ιδιϊτθ, 
είτε του υποψθφίου Αναδόχου, μαηί με τθ Σφμβαςθ Ζργου και τα ςχετικά Ραραςτατικά 
τιμολόγθςθσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςε παραγωγικι λειτουργία κατ’ ελάχιςτον 20 πλιρωσ εξοπλιςμζνεσ 
κζςεισ εργαςίασ για τθλεφωνικι υποςτιριξθ /Help Desk (υπολογιςτζσ, τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ, 
λογιςμικό), ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςκομίςει πλιρθ περιγραφι των υποδομϊν του. 

Να διακζτει εφεδρικό Call Center το οποίο να βρίςκεται ςε λειτουργία ςε περίπτωςθ μθ 
διακεςιμότθτασ τθσ κφριασ εγκατάςταςθσ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται το business continuity 

Για τθν απόδειξθ τθσ ωσ άνω ελάχιςτθσ προχπόκεςθσ ςυμμετοχισ ο υποψιφιοσ κα πρζπει να 
προςκομίςει απόδειξθ φπαρξθσ του εφεδρικοφ call center. 

 

Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ τθν 
υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ ζργου, τότε κα πρζπει να κατακζςει ςυμπλθρωμζνο τον 
παρακάτω πίνακα. 
 

 

Ρεριγραφι τμιματοσ Ζργου που 
προτίκεται ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να 

ανακζςει ςε Υπεργολάβο 

Επωνυμία, Στοιχεία 
Επικοινωνίασ, Νόμιμοι 

Εκπρόςωποι Υπεργολάβου 

Θμερομθνία 
Διλωςθσ 
Συνεργαςίασ 

   

   

Συμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Ρίνακα, ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να κατακζςει : 

α) Υπεφκυνθ διλωςι του ότι δεςμεφεται να χρθςιμοποιιςει τον Υπεργολάβο για το τμιμα του ζργου 
που ζχει δθλϊςει ςτθν προςφορά του. 

β) Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των νομίμων εκπροςϊπων των υπεργολάβων, με τισ οποίεσ κα δθλϊνεται ότι 
αποδζχονται τθ ςυνεργαςία αυτι και ότι δεςμεφονται να υλοποιιςουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 
περιγράφεται ςτθν προςφορά του οικονομικοφ φορζα, εφόςον αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, ζωσ τθν 
πλιρθ εκτζλεςθ του. Εφόςον ο υπεργολάβοσ είναι νομικό πρόςωπο κα πρζπει να αναφερκοφν τα 
εμπλεκόμενα φυςικά πρόςωπα και να προςκομιςτοφν οι ςχετικζσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ από τα 
πρόςωπα αυτά ότι αποδζχονται τθ ςυνεργαςία του υπεργολάβου με τον προςφζροντα οικονομικό 
φορζα και ότι δεςμεφονται να υλοποιιςουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που περιγράφεται ςτθν 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα, εφόςον αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, ζωσ τθν πλιρθ εκτζλεςθ 
του. 

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ 
ΩΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείσ, μποροφν να χρθςιμοποιοφν υπεργολάβουσ, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 





Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, 
Εφαρμογϊν και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων» 

 

30 

 

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 
αναφερόμενα ςτον κατωτζρω πίνακα: 

 

5. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ απαιτείται να 
εξαςφαλίηουν τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 2.2.7 τθσ 
παροφςασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να αποδείξουν το ανωτζρω κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ 
υποβάλλοντασ τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

5.1 • ΙSO 9001:2015 για τθν Διαχείριςθσ τθσ Ροιότθτασ, ι ιςοδφναμο εν ιςχφ από διαπιςτευμζνο 
οργανιςμό.   

• ISO 27001:2013, ι ιςοδφναμο εν ιςχφ από διαπιςτευμζνο οργανιςμό για τθν Αςφάλεια των 
Ρλθροφοριϊν  

• ISO 22301:2019 ι ιςοδφναμο εν ιςχφ από διαπιςτευμζνο οργανιςμό για τθ διαςφάλιςθσ 
τθσ προςταςίασ από τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με το χρόνο διακοπισ λόγω 
απροςδόκθτων αναταραχϊν ι καταςτροφϊν 

• ISO 14001:2015 για τθ Διαχείριςθ Ρεριβάλλοντοσ, ι ιςοδφναμο εν ιςχφ από διαπιςτευμζνο 
οργανιςμό. 

Οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικά ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ (ISO ι 
ιςοδφναμο) εν ιςχφ, από διαπιςτευμζνο φορζα, ςτο πεδίο που ηθτείται ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ 
δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν 
για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα 
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

 
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ:  

Στισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι 
προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε 
αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο 
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό 
φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) 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 ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο 
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του.   

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, αποφάςεισ 
ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
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Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί 
εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι 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. 

Οι 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. Οι 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 Ραραρτιματοσ VII 
του Ρροςαρτιματοσ 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.  

Στα 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.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 
Ειδικϊσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, 
κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι 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.  

Β.9. Στθν 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. 
Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του 
αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει 
του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ 
τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ 
ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ 
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και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ 
πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ 
που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται 
από κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που 
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 
ςτ’ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΩΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι 
επαγγελματικι εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 
απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.11. 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. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΚΛΤΘΛΩΝ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ 

Κριτιριο 
(Κν) 

Ρεριγραφι Συντελεςτισ  
Βαρφτθτασ 

(ςν) 

Ραραπομπι ςε παρ. απαίτθςθσ τθσ 
διακιρυξθσ 

Ομάδα Κριτθρίων Α: Γενικζσ Αρχζσ & 
Απαιτιςεισ 

10%  

1.1 Αντίλθψθ και Κατανόθςθ Ζργου 5% 

Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

1.2 Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ 5% 
Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
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Σφμβαςθσ 
5. Μεκοδολογία - Ψάςεισ – Ραραδοτζα 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

Ομάδα Κριτθρίων Β: Λειτουργικά 
Ωαρακτθριςτικά Ρροτεινόμενων Λφςεων 
Λογιςμικοφ & Εφαρμογϊν 

35% 
 

2.1 Ρλικοσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν 5% 

Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ 
4.2.1 Οδθγόσ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ 
του Ρολίτθ για παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

2.2 
Ρλικοσ ψθφιακά παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν 

5% 

Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ 
4.2.1 Οδθγόσ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ 
του Ρολίτθ για παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

2.3 
 Διαςφνδεςθ με SMS Proxy για 
αποςτολι ενθμερϊςεων εξζλιξθσ 
διαδικαςίασ 

5% 

Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ 
4.2.2 Σφςτθμα Ϊθφιακισ Υποβολισ 
Αιτιςεων και Αιτθμάτων και Ϊθφιακό 

Αποκετιριο Απαντιςεων 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

2.4 
Αρικμόσ υποςτθριηόμενων 
ταυτόχρονων κλιςεων 

5% 

Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ 
4.2.4 Σφςτθμα Καταγραφισ και Ϊθφιακισ 

Διαχείριςθσ Τθλεφωνικϊν Αιτθμάτων 
Ενθμζρωςθσ και Εξυπθρζτθςθσ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

2.5 
Ζνταξθσ ςτθν Ρλατφόρμα 
Ψορζων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  

5% 

Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ 
4.2.6 Ρλατφόρμα Ενιαίασ Διαχείριςθσ 
Ϊθφιακϊν Αιτιςεων και Αιτθμάτων 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

2.6 
Αρχικοποίθςθ με προτεινόμενα 
περιεχόμενα πρότυπων 
δικαιολογθτικϊν 

5% 

Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ 
4.2.8 Εφαρμογι Ϊθφιοποίθςθσ Αιτιςεων 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

2.7 Διαλειτουργικότθτα με ΣΘΔΕ 5% 

Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ 
4.2.10 Σφςτθμα Ϊθφιακισ Συνεργαςίασ και 

Κεντρικισ Διαχείριςθσ Εξυπθρζτθςθσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

Ομάδα Κριτθρίων Γ: Ροιοτικά 
Ωαρακτθριςτικά Ρροςφερόμενων 
Υπθρεςιϊν 

40% 
 

3.1 
Μελζτθ Εφαρμογισ - Ανάλυςθσ 
Απαιτιςεων 

5% 

Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ 
5.1 Aϋ Ψάςθ: Μελζτθ Εφαρμογισ -

Επικαιροποίθςθ Ρροδιαγραφϊν 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

3.2 Υπθρεςίεσ Ϊθφιοποίθςθσ 15% 

Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ 
4.3 Ϊθφιοποίθςθ Αρχείου τθσ Διεφκυνςθσ 

μεταφορϊν τθσ ΡΙΝ &  
5.4  Δ’ Ψάςθ: Ϊθφιοποίθςθ Αρχείου τθσ 

Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν τθν ΡΙΝ 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

3.3 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Ωρθςτϊν 5% 

Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ 
5.5 E’ Ψάςθ: Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ ςτθν 

Ρλατφόρμα Ϊθφιακισ Ενθμζρωςθσ και 
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων 

Ρεριφζρειασ & 
5.8 Θ’ Ψάςθ: Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ ςτθν 
Διαχείριςθ του Ϊθφιοποιθμζνου Υλικοφ & 

10. Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

3.4 Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ 5% 

Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ 
5.7 Η’ Ψάςθ: Ριλοτικι Λειτουργία 

Ρλατφόρμασ Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

3.5 
Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 
Ωρθςτϊν – Help Desk 

10% 

Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 

Σφμβαςθσ 
11. Εγγυιςεισ-Τεχνικι Υποςτιριξθ & 
5.8 Ι’ Ψάςθ:  Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ και 

Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

Ομάδα Κριτθρίων Δ: Οργάνωςθ και 
Μεκοδολογία Διοίκθςθσ Ζργου 

15% 
 

4.1 
Οργάνωςθ & Μεκοδολογία 
Διοίκθςθσ Ζργου 

10% 
Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 

Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ 
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4.2 Σχιμα Επικοινωνίασ Ζργου 5% 
Ραράρτθμα Ι: Αναλυτικι Ρεριγραφι 

Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ 

 ΣΥΝΟΛΟ 100%  

 

Επεξιγθςθ Κριτθρίων 

Ομάδα Α - Γενικζσ Αρχζσ & Απαιτιςεισ 

1.1 Κατανόθςθ Ζργου 

 Θ ςυνολικι αντίλθψθ του Αναδόχου όςον αφορά ςτο αντικείμενο του ζργου, τουσ ςκοποφσ και 
τουσ ςτόχουσ του, τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ και τουσ κινδφνουσ, κακϊσ και κυρίωσ 
ςτουσ τρόπουσ και τισ μεκόδουσ αντιμετϊπιςισ τουσ. 

 Θ κατανόθςθ από πλευράσ του Αναδόχου του περιβάλλοντοσ του ζργου και ςυγκεκριμζνα των 
εμπλεκομζνων μερϊν, των ωφελοφμενων, των παραγόντων που προςκζτουν αδράνεια ι μπορεί να 
ςυμβάλλουν ςτθ επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν, κακϊσ και κυρίωσ τα μζτρα που κα λθφκοφν για τθν 
αξιοποίθςθ τθσ δυναμικισ των εμπλεκόμενων μερϊν προσ όφελοσ του ζργου. 

 Θ τεκμθριωμζνθ αντίλθψθ του Αναδόχου ςχετικά με τισ παραμζτρουσ που ςυνκζτουν τθν 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ τόςο ςε επιχειρθςιακό, όςο και ςε τεχνολογικό επίπεδο. 

 Θ τεκμθριωμζνθ αντίλθψθ του Αναδόχου ςχετικά με τθ διαδικαςία αλλαγισ που ςυνεπάγεται θ 
υλοποίθςθ του ζργου, τόςο ςε επίπεδο λειτουργίασ του φορζα όςο και ςτισ ςχζςεισ του φορζα με 
το περιβάλλον του, κακϊσ και κυρίωσ θ πρόταςθ του ςχετικά με τθ διαχείριςθ των εν λόγω 
αλλαγϊν. 

1.2 Μεκοδολογικι Προςζγγιςθ 

 Θ τεκμθριωμζνθ παρουςίαςθ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου, θ οργάνωςθ του ζργου ςε 
Ψάςεισ, δραςτθριότθτεσ και πακζτα εργαςίασ. Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ υλοποίθςθσ του ζργου. Θ εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του προτεινόμενου 
ςυςτιματοσ ελζγχου ποιότθτασ και θ εξειδίκευςθ των μζτρων για το παρόν ζργο. Θ αναλυτικι 
παρουςίαςθ των Ραραδοτζων του ζργου και ο χρονοπρογραμματιςμόσ υλοποίθςθσ όλων των 
ενεργειϊν. 

Ομάδα Β: Λειτουργικά Χαρακτθριςτικά Προτεινόμενων Λφςεων Λογιςμικοφ & Εφαρμογϊν 

 Θ κάλυψθ των λειτουργικϊν και τεχνικϊν απαιτιςεων του Ζργου 

 Θ αναλυτικι και τεκμθριωμζνθ περιγραφι τθσ υλοποίθςθσ των απαιτοφμενων Υποςυςτθμάτων. 

 Θ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ – διαλειτουργικότθτασ των υποςυςτθμάτων μεταξφ τουσ, όπωσ επίςθσ 
με τισ υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ τρίτων που χρθςιμοποιεί θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων 

 Επιπλζον λειτουργικότθτεσ που προςφζρονται πζραν των ηθτοφμενων ςτθν παροφςα, οι οποίεσ 
κρίνεται ότι ςυμβάλουν ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του Ζργου. 

Ομάδα Γ: Ποιοτικά Χαρακτθριςτικά Προςφερόμενων Τπθρεςιϊν 

Το επίπεδο ανάλυςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν – εργαςιϊν,  το επίπεδο και ο βακμόσ ςαφινειασ, 
πλθρότθτασ, επάρκειασ κακϊσ και ο βακμόσ ρεαλιςτικότθτασ ςε ςχζςθ με το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ και πάντοτε ςε ςχζςθ με τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου. 

3.1 Μελζτθ Τλοποίθςθσ - Ανάλυςθσ Απαιτιςεων 

 Θ αναλυτικι εξειδίκευςθ των παραδοτζων τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ - Ανάλυςθσ Απαιτιςεων 

3.2 Τπθρεςίεσ Ψθφιοποίθςθσ 

 Θ Μεκοδολογία διαχείριςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των ψθφιοποιθμζνων αρχείων 
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 Ρροετοιμαςία του υλικοφ προσ ψθφιοποίθςθ. 

 Ϊθφιοποίθςθ του υλικοφ 
o Ωριςθ ενδεδειγμζνων διαδικαςιϊν ψθφιοποίθςθσ κατά τα διεκνι πρότυπα. 
o Ωριςθ εξοπλιςμοφ ψθφιοποίθςθσ υψθλϊν προδιαγραφϊν που κα διαςφαλίςει ακριβι 

αντίγραφα υψθλισ ποιότθτασ χρϊματοσ, όπου χρειάηεται, και κειμζνου. 

 Τεκμθρίωςθ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ. 

3.3 Τπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 

 Το αντικείμενο – μεκοδολογικι προςζγγιςθ τθσ εκπαίδευςθσ ανά κατθγορία εκπαιδευομζνων 

 H εκπαιδευτικι διαδικαςία και θ διαχείριςθ αυτισ 

 Οι προςφερόμενεσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κατθγορία χρθςτϊν 

3.4 Τπθρεςίεσ Help Desk  

 Θ προτεινόμενθ μεκοδολογία παροχισ υπθρεςιϊν ςυμφωνθμζνου επιπζδου (SLA) για υπθρεςίεσ 
τεχνικισ υποςτιριξθσ και θ μεκοδολογία παροχισ τουσ τόςο κατά τθ Ψάςθ τθσ Ριλοτικισ 
Λειτουργίασ, όςο και για τουσ επόμενουσ μινεσ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. 

3.5 Τπθρεςίεσ φάςθσ Πιλοτικισ Λειτουργίασ 

 Θ αναλυτικι εξειδίκευςθ των παραδοτζων τθσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ. 

Ομάδα Δ: Οργάνωςθ και Μεκοδολογία Διοίκθςθσ Ζργου 

4.1 Οργάνωςθ & Μεκοδολογία Διοίκθςθσ Ζργου  

1. Θ κατανομι ρόλων-αρμοδιοτιτων και ο τρόποσ οργάνωςθσ και επιμεριςμοφ κακθκόντων, το 
ςκεπτικό και ο βακμόσ ρεαλιςτικότθτασ αυτϊν. 

4.2 χιμα Επικοινωνίασ Ζργου 

2. Θ καταλλθλότθτα/ εκτιμϊμενθ αποτελεςματικότθτα και επάρκεια των διαδικαςιϊν επικοινωνίασ 
τθσ Ομάδασ Ζργου με τα αρμόδια εμπλεκόμενα τμιματα/Μονάδεσ και ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, αλλά και με τουσ λοιποφσ φορείσ που εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ/εκτζλεςθ του Ζργου 

 

Σφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο και ςτθν παράγραφο «2.4.3.2 Τεχνικι 
Ρροςφορά», θ τεχνικι προςφορά του Υποψιφιου Αναδόχου κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ 
απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί και αξιολογοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
ςφμφωνα με τον ωσ άνω πίνακα κριτθρίων αξιολόγθςθσ και οι οποίεσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο 
«Ραράρτθμα Ι - Αναλυτικι Ρεριγραφι Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ» και ςτο 
«ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ». 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

2.3.2.1 Βακμολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροςφορϊν  

Θ Βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα “Κριτιρια Αξιολόγθςθσ”, όπωσ αυτά 
προςδιορίηονται ςτον πίνακα τθσ παρ. 2.3.1 . 

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.  

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  
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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 (Βi) κα 
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο : 

Βi= ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν  

όπου : 

Βi= ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του κάκε διαγωνιηόμενου, 

Κi = ο βακμόσ του κάκε κριτθρίου (από 100 ζωσ 150) και 

ςi = ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κάκε κριτθρίου ςφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 

2.3.2.2 Α. Κατάταξθ προςφορϊν  

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μεγαλφτερο Λ 
ο οποίοσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 

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

όπου: 

Βmax  θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά  

Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 

Kmin  το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι  

Κi το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i  

Λi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

Επικρατζςτεροσ υποψιφιοσ είναι ο προςφζρων με το μεγαλφτερο Τελικό Βακμό Συνολικισ 
Ρροςφοράσ (Λi) για το ςφνολο των ηθτοφμενων Υπθρεςιϊν. 

Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ 
μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικι 
προςφορά, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 
φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα Ι , 
ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI 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. Στθν 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. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
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ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, 
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, 
ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 
και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 
εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων 
που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ)», εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ 
και Υπθρεςίεσ.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ 
με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ 
διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», 
ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ 
τεχνικι προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Ψορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. 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 μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Ψορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω 
ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με 
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μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα 
θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Ψορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των 
προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  
ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
 
Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ & ΡΑΑΤΘΜΑ VI – 
Υπόδειγμα  Oικονομικισ Ρροςφοράσ, δεδομζνου ότι δεν ζχουν αποτυπωκεί πλιρωσ ςτισ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ και ςτθ ςυνζχεια υπογράφονται θλεκτρονικά και υποβάλλονται ςτο ΕΣΘΔΘΣ 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Ψορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν 
και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ 
διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων 
που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια 
θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),  

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΨΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Ψορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, 
τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ 
μορφι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από 
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν 
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Ωάγθσ (Apostille), ι 
προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  
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Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν 
προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν 
απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν 
καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ 
νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ 
περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ 
ν.4231/2014)). Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ 
δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 
2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων 
ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό 
δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ 
του.  

Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν 
εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το 
αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ 
παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου 
ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί 
αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το 
εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του 
ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει 
τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ 
τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται 
να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,  
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β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ 
ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Ψορείσ 
δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Ψορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε 
ςχετικι κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι και περιγράφονται αναλυτικά ςτο «Ραράρτθμα Ι - Αναλυτικι Ρεριγραφι 
Ψυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ» και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Ρίνακεσ 
Συμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και 
προδιαγραφζσ πλθροφνται. 

Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ τα κριτιρια ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα 
αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτα ωσ άνω Ραραρτιματα Ι και ΙΙ.  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 
ΕΣΘΔΘΣ, για αυτό οι υποψιφιοι Οικονομικοί Ψορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι προςφορά τουσ και 
υποβάλλουν ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
ςφμφωνα με το Υπόδειγμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (ςε ςυμπιεςμζνθ μορφι και κατά προτίμθςθ ςε 
ζνα (1) αρχείο pdf). 

Οι 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 με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ και ςφμφωνα με το υπόδειγμα 

του Ραραρτιματοσ VI – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και 

υποβάλλεται θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου .pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, ςτον Υποφάκελο 

«Οικονομικι Ρροςφορά».  

Θ τιμι δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, 
Εφαρμογϊν και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων» 

 

42 

 

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

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

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

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ 
που περιγράφονται ςτθν παρ. 5.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν  από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά 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. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε 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 να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

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: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
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ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 
102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 
τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
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. 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν 
τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα 
χαμθλι ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία εμφανίηει οποιοδιποτε ςτοιχείο του προςφερόμενου κόςτουσ ςε είδοσ, προϊόν ι υπθρεςία 
(εκτόσ εάν ρθτά απαιτείται από τθ διακιρυξθ), ι ςε μερικό ι γενικό ςφνολο ςε άλλο μζροσ πλθν τθσ 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ, 

ιβ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιγ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον 
προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιδ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί 
ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ 
απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ 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 Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά», τθν 07/04/2023 και ϊρα 11.00π.μ.  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο 
ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να 
υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, 
ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να 
ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) 
θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι 
δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το 
πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και 
για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ 
εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με 
τθν παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν 
ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και 
βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των 
προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των 
αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ 
παροφςασ.  

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 72 του ν. 4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από 
τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων 
που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά 
κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν 
αποδοχι ι απόρριψι τουσ 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, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 
88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό 
επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν 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.  

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό 
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται 
να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, 
ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για 
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υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου 
ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ 
ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ 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 όλων 
των 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.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ 
και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα 
δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια 
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν 
υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ 
ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, 
ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι 
ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι 
αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ 
και τθσ διαφάνειασ. 
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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 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , 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 αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ 
πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ 
μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί 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 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο 
όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για 
τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

 3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται 
θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ 
αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα 
με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των 
προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του 
προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ 
των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν 
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παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν 
αποκλειςτεί οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά 
τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι 
τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ 
ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ 
μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του 
προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Ρριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005». 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 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. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει 
αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων 
ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να 
εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 
197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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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ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα 
των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι 
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ 
που δικαιολογοφν το αίτθμά του . 

Σε 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 ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν 
τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν 
όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, 
όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 
4412/2016 . Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι 
μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ 
πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ 
προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  

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 ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, 
μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, 
υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 
παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  
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α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε 
κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου 
να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του 
ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον 
πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και 
τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν 
τθ ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι 
τθσ ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Εφετείου Κζρκυρασ. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ 
απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου 
βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά 
και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των 
αποφάςεϊν τθσ. Θ ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ 
δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ 
τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ 
ακφρωςθσ δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου. 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου 
ι Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. 
Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ 
κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ 
νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που 
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υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ 
άςκθςι τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ 
αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε 
και θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 
του άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο 
ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του 
ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

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 τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, 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.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω 
μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του 
άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 
άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν 
ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω 
ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά 
κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, 
περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

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. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ι του τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  
και θ οποία κατατίκεται μζχρι και τθν  υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, 
προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 
του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ 
παροφςασ), και, επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι 
γνωςτόσ. Εφόςον παρζχεται με εγγυθτικι επιςτολι τράπεηασ ι αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ το 
περιεχόμενό τθσ πρζπει να είναι ςφμφωνο με το αντίςτοιχο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα VΙΙ Υποδείγματα 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.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% 
επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1.1. τθσ παροφςασ, 
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγφθςθ προκαταβολισ» για ποςό ίςο με αυτό τθσ προκαταβολισ, 
ςφμφωνα με το αντίςτοιχο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VII – Υποδείγματα 
Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν τθσ Διακιρυξθσ,. 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 Ζργου. 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται μετά 
από τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του 
εκπρόκεςμου. 

4.1.2. Εγγφθςθ καλισ Λειτουργίασ: 

Για τθν καλι λειτουργία του Ζργου, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ VΙΙ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΫΝ 
ΕΡΙΣΤΟΛΫΝ), θ αξία τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςε ποςοςτό 2,5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ.  

Σε περίπτωςθ προςφοράσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ μεγαλφτερθσ τθσ ηθτοφμενθσ, το παραπάνω ποςοςτό 
(2,5%) τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ προςαυξάνεται κατά μία (1) ποςοςτιαία μονάδα για κάκε επί πλζον 
προςφερόμενο ζτοσ εγγφθςθσ. Κατά τθν Ρερίοδο Εγγφθςθσ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι 
λειτουργία του ςυνόλου του Ζργου.  
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Θ Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου Εγγφθςθσ, φςτερα από τθν 
εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά 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 Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

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. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 
προκφπτουν από τον επικοινωνιακό οδθγό ΕΣΡΑ 2014 -20 (ενδεικτικά αναφζρονται: ςιμανςθ χϊρων 
υλοποίθςθσ Υποζργων/ παραδοτζων/ εκπαιδευτικοφ υλικοφ/ χϊρων εκπαίδευςθσ/ εξοπλιςμοφ/ 
λογιςμικοφ/ εφαρμογϊν/ ιςτοςελίδων) (βλ. https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2087). 
4.3.3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί το ςυμβατικό τίμθμα ςε 
οποιοδιποτε τρίτο, χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα 
εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω αναφερόμενα, ςε περίπτωςθ που, για λόγουσ 
που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν 
μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ 
εκδοχζωσ Τράπεηασ. 
4.3.4. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ εγγυάται τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν 
Ρροςφορά του, επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που διακζτουν 
τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά 
τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε 
υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να 
ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχοσ οφείλει να 
προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ 
μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του 
Ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο 
αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ρεριφζρεια Ιονίων 
Νιςων εγγράφωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ.  
4.3.5. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτόν ι λφςουν 
τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, 
μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να αντικαταςτιςει 
άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλα πρόςωπα που κα διακζτουν τουλάχιςτον ίςθ 
εμπειρία και ίςα προςόντα με τα αντικακιςτάμενα. 
4.3.6. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ενόσ εκ των 
μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ 
Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε 
κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ 
εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2087
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ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον 
Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.. 
Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ 
τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφνεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα 
επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Ρροκαταβολισ και Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ. 
4.3.7. Εάν μετά τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ και πριν από τθν παράδοςθ εξοπλιςμοφ/ζτοιμου 
λογιςμικοφ βάςει του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ςτο πλαίςιο πρόταςθσ επικαιροποίθςθσ, ζχουν 
ανακοινωκεί νεότερα μοντζλα/ εκδόςεισ, αποδεδειγμζνα ιςχυρότερα και καλφτερα από εκείνα που 
προςφζρκθκαν και αξιολογικθκαν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, να τα προμθκεφςει αντί των 
προςφερκζντων, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν επζρχεται οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι 
επιβάρυνςθ.  
4.3.8. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων 
και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων 
εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και 
μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν 
εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ .  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, 
για όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο 
ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των 
υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο 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. Κατά 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.. Σε περίπτωςθ διακοπισ 
τθσ 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.  
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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.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί 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, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

4.5.1 Υποκατάςταςθ Αναδόχου   

Θ υποκατάςταςθ αναδόχου είναι δυνατι κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε περίπτωςθ 
ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του αρχικοφ αναδόχου, λόγω εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ, 
περιλαμβανομζνων τθσ εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ, τθσ ςυγχϊνευςθσ ι καταςτάςεων 
αφερεγγυότθτασ ιδίωσ ςτο πλαίςιο προπτωχευτικϊν ι πτωχευτικϊν διαδικαςιϊν, από άλλον 
οικονομικό φορζα, ο οποίοσ πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που κακορίςτθκαν αρχικά, υπό τον 
όρο ότι θ διαδοχι δεν ςυνεπάγεται άλλεσ ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ.  

4.5.2 Τροποποιιςεισ ιςςονοσ αξίασ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί εφόςον θ τροποποίθςθ είναι ιςςονοσ αξίασ και 
ςυγκεκριμζνα όταν πλθροφνται ςωρευτικά τα ακόλουκα κριτιρια: 

 θ αξία τθσ τροποποίθςθσ είναι κατϊτερθ και των δφο ακόλουκων τιμϊν:  
o α) των κατϊτατων ορίων και  
o β) του δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ  

 Θ τροποποίθςθ δεν μεταβάλει τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ 

4.5.4. Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του 
ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ 
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει 
τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα 
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το 
ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν 
κα υπερβαίνει τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ 
ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και 
ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ 
πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

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: 
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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 Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί 
τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν 
παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με ζνα από τουσ παρακάτω τρόπουσ πλθρωμισ 
που κα δθλϊςει ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτον υποφάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ του.  

Στθν Ρροςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ κάτωκι τρόπουσ πλθρωμισ. Στθν 
περίπτωςθ που δεν ζχει επιλεγεί με ςαφινεια ζνασ από τουσ κάτωκι τρόπουσ πλθρωμισ, κεωρείται ότι 
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται τον τρόπο πλθρωμισ που κα επιλζξει θ Ανακζτουςα Αρχι. 

Τρόποι Ρλθρωμισ:  

1) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου. 

2) Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ  40% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ 
Ψ.Ρ.Α., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§7 του ν. 4412/2016 και τθν καταβολι του 
υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΨΡΑ με το πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν του ποιοτικοφ ελζγχου και τθν 
εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΨΡΑ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του 
ζργου. 

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά 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. 

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.  

3) Τμθματικι πλθρωμι ςφμφωνα με τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου ωσ ακολοφκωσ: 

1. Καταβολι ποςοςτοφ είκοςι τοισ εκατό *20%+ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν παραλαβι 
τθσ Ψάςθσ A. 

2. Καταβολι ποςοςτοφ ςαράντα τοισ εκατό *40%+ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν παραλαβι 
τθσ Ψάςθσ ΣΤ. 

3. Καταβολι του υπόλοιπου ςαράντα τοισ εκατό *40%+ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μετά τθν 
παραλαβι τθσ Ψάςθσ Ι και τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου.  

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. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:  
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α) Κράτθςθ 0,1% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ι τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων (άρκρο 7 του ν. 4912/22 όπωσ ιςχφει).  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται 
επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του 
Υπουργείου Ϊθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:   

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και 
δεν ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ 
ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι 
τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω 
περίπτωςθ (γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ 
διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν 
ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία, που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω 
κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο 
είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία 
λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο 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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Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το 
ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα 
από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.  

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.  
Ροινικζσ ριτρεσ μπορεί να επιβάλλονται και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των όρων 
τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Οι 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 ΨΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΨΡΑ 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, 

Το 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 Διοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 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 ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 11 του 
άρκρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά 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 Δικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Κάκε 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 τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ 
παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο 
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Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται 
ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται 
είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν 
αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι 
τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΛ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 
αρμόδια επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο 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, υπό τουσ όρουσ 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. Με 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. Σε 
αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα 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. Με 
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, θ 
κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα 
ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον 
επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του 
αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (8) μινεσ και νοείται το χρονικό διάςτθμα από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθν υποβολι του τελευταίου παραδοτζου ςφμφωνα με το 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Ψυςικοφ και 
Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ τθσ παροφςασ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθ ςυνολικι διάρκεια 
περιλαμβάνεται και ο χρόνοσ που κα απαιτθκεί για τθν παραλαβι των ενδιάμεςων φάςεων ι 
παραδοτζων μζχρι τθν παράδοςθ και του τελευταίου παραδοτζου που ορίηει τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ 
και τθν ζναρξθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ του ζργου. 

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 αναδόχου. 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 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. 
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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 παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου. Μετά 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. Τα 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) Στθν 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. Μετά 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 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε 
όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται 
υπόψθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Σε 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 
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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. 

 
 

H ΡΕΛΦΕΕΛΑΧΘΣ 
ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ 

 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ - ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Οργανωτικι δομι τθσ Α.Α. 

Θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων απαρτίηεται από 4 περιφερειακζσ ενότθτεσ που ςυςτάκθκαν με το 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ και είναι οι ακόλουκεσ: 

 Ρ.Ε. Κζρκυρασ 

 Ρ.Ε. Λευκάδασ 

 Ρ.Ε. Κεφαλλθνίασ & Ικάκθσ 

 Ρ.Ε. Ηακφνκου 

 Οι υπθρεςίεσ διοίκθςθσ τθσ Ρεριφζρειασ προςδιορίηονται ςτθ Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ και ςυγκεκριμζνα ςτο Ν. 3852/7-6-10 
Ειδικότερα, οι υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων διαρκρϊνονται ςε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του Οργανιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ 
(Ρ.Δ.147/2010/ΨΕΚ240‐27.12.2010) όπωσ τροποποιικθκε με το ΨΕΚ 4083/Β/23-11-2017. Οι 
περιφερειακζσ υπθρεςίεσ κατανζμονται ςτισ περιφερειακζσ ενότθτεσ και υπάγονται ςε οργανωτικζσ 
μονάδεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ.  

Στο γραφείο του Ρεριφερειάρχθ υπάγονται δϊδεκα *12+ αυτοτελείσ Διευκφνςεισ ωσ ακολοφκωσ: 

1. Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Ρρογραμματιςμοφ (με ζδρα τθν Κζρκυρα) 
2. Αυτοτελισ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με ζδρα τθν Κζρκυρα 
3. Αυτοτελζσ Τμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου 
4. Αυτοτελζσ Τμιμα Ραλλαϊκισ Άμυνασ και Ρολιτικισ Σχεδίαςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν (ΡΑΜΡΣΕΑ) 

με ζδρα τθν Κζρκυρα 
5. Αυτοτελζσ Τμιμα Ικάκθσ 
6. Αυτοτελζσ Γραφείο Νομικισ Υποςτιριξθσ ΡΕ Κζρκυρασ 
7. Αυτοτελζσ Γραφείο Νομικισ Υποςτιριξθσ ΡΕ Κεφαλλθνίασ 
8. Αυτοτελζσ Γραφείο Νομικισ Υποςτιριξθσ ΡΕ Ηακφνκου 
9. Αυτοτελζσ Γραφείο Νομικισ Υποςτιριξθσ ΡΕ Λευκάδασ 
10. Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων 
11. Αυτοτελζσ Γραφείο Ιατροφ Εργαςίασ 
12. Αυτοτελζσ Γραφείο Τεχνικοφ Αςφαλείασ 

Θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων διαρκρϊνεται ςε τζςςερεισ *4+ Γενικζσ Διευκφνςεισ: 

1. Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ, Οικον/κων & Ρλθροφορικισ – είναι αρμόδια για το ςυντονιςμό 
και τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ όλων των οργανικϊν μονάδων που υπάγονται ςε 
αυτι, τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τουσ και τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων 
και των υποκζςεων αρμοδιότθτάσ τουσ. Αποτελείται από ζξι *6+ Διευκφνςεισ ωσ ακολοφκωσ: 

1.1. Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ (με ζδρα τθν Κζρκυρα) 

1.2. Διεφκυνςθ Οικονομικοφ (με ζδρα τθν Κζρκυρα) 

1.3. Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ ΡΕ Κεφαλλθνίασ (με ζδρα τo Αργοςτόλι) 

1.4. Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ ΡΕ Ηακφνκου (με ζδρα τθ Ηάκυνκο) 
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1.5. Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ ΡΕ Λευκάδασ (με ζδρα τθ Λευκάδα) 

1.6. Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ και Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ (με ζδρα τθν Κζρκυρα) 

2. Γενικι Διεφκυνςθ Τουριςμοφ, Ραραγωγισ και Ανάπτυξθσ – Οφείλει να βρίςκεται ςε ςυνεχι 
ςυνεργαςία με τα κακ' φλθν αρμόδια Υπουργεία για τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των 
προβλθμάτων και των υποκζςεων αρμοδιότθτασ τουσ. Απαρτίηεται από τισ ακόλουκεσ δζκα 
*10+ Διευκφνςεισ: 

2.1. Διεφκυνςθ Τουριςμοφ, Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ (με ζδρα τθν Κζρκυρα) 

2.2. Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ (με ζδρα τθν Κζρκυρα) 

2.3. Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ (με ζδρα τθν Κζρκυρα) 

2.4. Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ ΡΕ Κεφαλλθνίασ (με ζδρα το 
Αργοςτόλι) 

2.5. Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ ΡΕ Ηακφνκου (με ζδρα τθ Ηάκυνκο) 

2.6. Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ ΡΕ Λευκάδασ (με ζδρα τθ Λευκάδα) 

2.7. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ ΡΕ Κζρκυρασ (με ζδρα τθν Κζρκυρα) 

2.8. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ ΡΕ Κεφαλλθνίασ (με ζδρα το Αργοςτόλι) 

2.9. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ ΡΕ Ηακφνκου (με ζδρα τθ Ηάκυνκο) 

2.10. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ ΡΕ Λευκάδασ (με ζδρα τθ Λευκάδα) 

3. Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςίασ Υγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ – είναι αρμόδια για το 
ςυντονιςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ όλων των οργανικϊν μονάδων που 
υπάγονται ς’ αυτι, τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τουσ και τθν αντιμετϊπιςθ των 
προβλθμάτων και των υποκζςεων αρμοδιότθτάσ τουσ, ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ προαγωγισ και 
προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, τθσ καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ 
και του αποκλειςμοφ, τθσ προϊκθςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ προάςπιςθσ ευπακϊν 
ομάδων μζςα από ζνα αποτελεςματικό δίκτυο υπθρεςιϊν κοινωνικισ μζριμνασ και 
αλλθλεγγφθσ. Οφείλει να βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τα κακ’ φλθν αρμόδια Υπουργεία 
για τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και των υποκζςεων αρμοδιότθτάσ τουσ. 
Αποτελείται τισ ακόλουκεσ τζςςερεισ *4+ Διευκφνςεισ: 

3.1. Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ, Κοινωνικισ Μζριμνασ (με ζδρα τθν Κζρκυρα) 

3.2. Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ, Κοινωνικισ Μζριμνασ Δια Βίου Μάκθςθσ ΡΕ Κεφαλλθνίασ 
(με ζδρα το Αργοςτόλι) 

3.3. Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ, Κοινωνικισ Μζριμνασ και Δια Βίου Μάκθςθσ ΡΕ 
Ηακφνκου(με ζδρα τθ Ηάκυνκο) 

3.4. Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υγείασ, Κοινωνικισ Μζριμνασ και Δια Βίου Μάκθςθσ ΡΕ Λευκάδασ 
(με ζδρα τθ Λευκάδα) 

4. Γενικι Διεφκυνςθ Υποδομϊν & Μεταφορϊν – Ζχει τθν ευκφνθ αντιμετϊπιςθσ των 
προβλθμάτων και των υποκζςεων αρμοδιότθτάσ τουσ, ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ ςχεδιαςμοφ και 
ανάπτυξθσ βαςικϊν υποδομϊν τθσ Ρεριφζρειασ με ζμφαςθ ςτισ μεταφορζσ, ςτθ διαχείριςθ 
αποβλιτων -απορριμμάτων, ςτθ προςταςία του φυςικοφ – αςτικοφ περιβάλλοντοσ του τοπίου, 
ςτον ζλεγχο τθσ αςφάλειασ και ποιότθτασ των καταςκευϊν, ςτθν υλοποίθςθ ζργων 
αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν τθσ Ρεριφζρειασ. Οφείλει να βρίςκεται ςε 
ςυνεχι ςυνεργαςία με τα κακ’ φλθν αρμόδια Υπουργεία για τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των 
προβλθμάτων και των υποκζςεων αρμοδιότθτάσ τουσ. Αποτελείται από τισ ακόλουκεσ εννζα 
*9+ Διευκφνςεισ:  

4.1. Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Ωωρικοφ Σχεδιαςμοφ 

4.2. Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων ΡΕ Κζρκυρασ 

4.3. Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων ΡΕ Κεφαλλθνίασ 
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4.4. Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων ΡΕ Ηακφνκου 

4.5. Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων ΡΕ Λευκάδασ 

4.6. Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ΡΕ Κζρκυρασ 

4.7. Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ΡΕ Κεφαλλθνίασ 

4.8. Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ΡΕ Ηακφνκου 

4.9. Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν ΡΕ Λευκάδασ 

 

2. Σφντομθ περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Σκοπόσ του Ζργου είναι οι υπθρεςίεσ και δράςεισ να αποτελζςουν ζνα ενιαίο και λειτουργικό ςφνολο, 
με ςτόχο τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ και ενεργοποίθςθ των απαραίτθτων διαδικαςιϊν και 
δράςεων τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων προκειμζνου να βελτιωκεί και να ενιςχυκεί θ ποιότθτα των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Θ ΡΙΝ κα διακζτει τισ υποδομζσ και 
τισ προχποκζςεισ μεγάλο μζροσ αυτϊν των ςυναλλαγϊν να γίνεται θλεκτρονικά, αντιμετωπίηοντασ 
προβλιματα γραφειοκρατίασ και βελτιϊνοντασ ςθμαντικά τθν αξιοπιςτία και αποτελεςματικότθτα, όχι 
μόνο τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν, αλλά και όλων των Διευκφνςεων ςτισ οποίεσ ζχουν γίνει οι 
υπθρεςίεσ ψθφιακζσ/ θλεκτρονικζσ. Ζτςι θ Ρεριφζρεια κα οδθγθκεί ςε ουςιαςτικζσ λειτουργικζσ 
αναβακμίςεισ προσ όφελοσ των κακθμερινϊν εργαςιϊν των αρμόδιων Διευκφνςεων, τθσ 
αποδοτικότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ ςυνεργαηόμενουσ Ψορείσ αλλά κυρίωσ προσ τουσ 
πολίτεσ. 

Μζςω τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου, αναμζνεται θ δραςτικι μείωςθ του χρόνου διεκπεραίωςθσ των 
αιτθμάτων των πολιτϊν, με αντίςτοιχθ αυτϊν ςυνεπϊσ μείωςθ του χρόνου παρουςίασ ςτισ υπθρεςίεσ,  
θ βελτίωςθ και αυτοματοποίθςθ του τρόπου λειτουργίασ των Διευκφνςεων τθσ ΡΙΝ, θ αποςυμφόρθςι 
τουσ τόςο ςε επίπεδο προςζλευςθσ πολιτϊν όςο και ςε επίπεδο διακίνθςθσ και διαχείριςθσ εγγράφων 
ςε ζντυπθ μορφι, θ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ και θ εξοικονόμθςθ πόρων των υπθρεςιϊν, θ 
διάκεςθ των αρχείων ςε ψθφιακι μορφι, κ.α. 

 

3. Σκοπόσ και ςτόχοι του ζργου 

Ο διαρκϊσ αυξανόμενοσ όγκοσ των δεδομζνων και των πλθροφοριϊν που αφοροφν τουσ πολίτεσ και τισ 
επιχειριςεισ που χειρίηονται οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ δθμιουργεί τθν ανάγκθ μιασ πιο ςφγχρονθσ και πιο 
αποτελεςματικισ προςζγγιςθσ ςτο ηιτθμα τθσ τιρθςθσ και τθσ ςυντιρθςθσ του αρχείου τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ. Θ ψθφιοποίθςθ των αρχείων και των πλθροφοριϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αποτελεί 
αναγκαία ςυνκικθ για τθν παροχι ςφγχρονων και αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν ςε πολίτεσ, 
επιχειριςεισ αλλά και άλλουσ οργανιςμοφσ.  

Δυςτυχϊσ, θ μορφι ςτθν οποία βρίςκεται ςχεδόν το ςφνολο του αρχείου των δθμοςίων υπθρεςιϊν, 
δθλαδι του φυςικοφ φακζλου, δεν διευκολφνει αυτι τθν προςπάκεια. Είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και 
πρακτικά μθ αξιοποιιςιμθ θ ςφνδεςθ τθσ θλεκτρονικισ διακίνθςθσ εγγράφων και τθσ θλεκτρονικισ εξ 
αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ με το παρόν φυςικό, ςε μορφι χαρτιοφ, αρχείο των υπθρεςιϊν. 
Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, ειδικά ςε υπθρεςίεσ που βρίςκονται ςε άμεςθ επαφι με τον πολίτθ, να 
κακίςταται απολφτωσ κακοριςτικι για τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ και τθν 
αποδοτικότθτασ των υπαλλιλων τουσ, θ ψθφιοποίθςθ του αρχείου τουσ, με ταυτόχρονθ υιοκζτθςθ 
λφςεων ψθφιακισ ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν και επιχειριςεων.     

Επιπλζον, με αφορμι τθν πανδθμία του COVID-19, ζγινε αντιλθπτό ςε όλουσ τουσ δθμόςιουσ φορείσ 
ότι θ θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων και θ εξ αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθ του ςυναλλαςςόμενου 
κοινοφ είναι μονόδρομοσ για τθ δθμόςια διοίκθςθ. Στο πλαίςιο τθσ λιψθσ ζκτακτων μζτρων για τθν 
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προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από τθ διαςπορά τθσ πανδθμίασ, ιδίωσ με τθν εφαρμογι τθσ εκ 
περιτροπισ εργαςίασ και τθσ τθλεργαςίασ του προςωπικοφ των φορζων του δθμόςιου τομζα, αλλά και 
λόγω τθσ ολοζνα αυξανόμενθσ ανάγκθσ να διεκπεραιϊνουν οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ τισ υποκζςεισ 
τουσ και να ςυναλλάςςονται με τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα εξ αποςτάςεωσ και κάνοντασ χριςθ 
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ, κρίνεται απαραίτθτθ θ θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν 
και δεδομζνων μεταξφ των φορζων του δθμόςιου τομζα και των πολιτϊν και των επιχειριςεων, 
προκειμζνου να καταςτεί εφικτόσ ο ςτόχοσ τθσ επικοινωνίασ, όπου αυτι απαιτείται, χωρίσ 
αυτοπρόςωπθ παρουςία του ενδιαφερομζνου. 

Ακόμα όμωσ και μετά τθ λιξθ τθσ πανδθμίασ, με τθν εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ ψθφιακισ 
ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ κα προκφψουν πολφ ςθμαντικά οφζλθ τόςο για τισ υπθρεςίεσ τθσ όςο 
και για τουσ πολίτεσ, ειδικότερα ςε μία νθςιωτικι περιφζρεια, όπωσ θ ΡΙΝ. Τα πλεονεκτιματα αυτά 
ενδεικτικά είναι: 

Για τον πολίτθ και τθν επιχείρθςθ, 

 Αποτελεςματικότερθ  εξυπθρζτθςθ  των  πολιτϊν  και  των επιχειριςεων 

 Αφξθςθ τθσ Ροιότθτασ Εξυπθρζτθςθσ 

 Μείωςθ του κόςτουσ και του χρόνου εξυπθρζτθςθσ 

Για τθν Ρεριφζρεια,       

 Θ μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν   

 Θ μείωςθ του κόςτουσ εςωτερικισ παραγωγισ υπθρεςιϊν   

 Θ μείωςθ του χρόνου εξυπθρζτθςθσ   

 Θ μείωςθ τθσ εςωτερικισ γραφειοκρατίασ   

 Θ αφξθςθ τθσ διαφάνειασ   

 Θ αφξθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των εργαηομζνων   

 Μεγαλφτερθ αςφάλεια δεδομζνων, αφοφ όλα τα ζγγραφα αυτόματα αποκθκεφονται και 
διατθροφνται με αςφαλι τρόπο ςε παράλλθλεσ βάςεισ δεδομζνων 

 Βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ τιρθςθσ του αρχείου, με αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ 
ςθμαντικοφ αρικμοφ εργατοωρϊν που απαιτοφνται ςιμερα για τθν αναηιτθςθ δεδομζνων από το 
φυςικό αρχείο που διατθρεί κάκε υπθρεςία 

 Τιρθςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ, όπου αυτό απαιτείται, κακϊσ τα ζγγραφα κα διακινοφνται μόνο 
θλεκτρονικά και μόνο ςτουσ εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ 

 Ρροςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων υπαλλιλων και πολιτϊν για το ίδιο λόγο 

Σκοπόσ του Ζργου είναι θ επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων από τθν ΡΙΝ, μζςω του εκςυγχρονιςμοφ του 
πλαιςίου λειτουργικότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ, θ ενίςχυςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν 
και των ςυςτθμάτων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν τθσ ΡΙΝ, θ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ 
και λειτουργίασ τθσ Ρεριφζρειασ μζςω τθσ χριςθσ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων κακϊσ και θ δθμιουργία 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ και λοιπϊν εφαρμογϊν που κα μεγιςτοποιιςουν τθν διαλειτουργικότθτα, 
τθν επικοινωνία και τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι ςτοχευμζνθσ πλθροφορίασ μεταξφ τθσ ΡΙΝ και των 
ςυναλλαςςόμενων με αυτι πολιτϊν και επιχειριςεων, προσ όφελοσ τθσ αποδοτικότθτασ αυτισ και τθσ 
ενίςχυςθσ και ολοκλιρωςθσ των παρεχόμενων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν αποτελοφν κρίςιμα βιματα προσ 
αυτι τθν κατεφκυνςθ.  
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Στο πλαίςιο των ανωτζρω, το ζργο περιλαμβάνει τθν εγκακίδρυςθ, ενςωμάτωςθ και λειτουργία 
αςφαλϊν τεχνολογιϊν τθλεργαςίασ και τθν λειτουργία μιασ Ρλατφόρμασ Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν και Επιχειριςεων, μζςω τθσ οποίασ τα ςυναλλαςςόμενα με τθν Ρεριφζρεια φυςικά και νομικά 
πρόςωπα, κα μποροφν να εξυπθρετθκοφν ολοκλθρωμζνα, ςε πραγματικό χρόνο, χωρίσ να απαιτείται θ 
φυςικι παρουςία τουσ. 

Ειδικότερα το ζργο περιλαμβάνει τα ακόλουκα διακριτά Ρακζτα Εργαςίασ (ΡΕ): 

ΡΕ1. Ρρομικεια εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν κακϊσ και εφαρμογϊν λογιςμικοφ για 
τα ςτελζχθ τθσ Ρεριφζρειασ, με ςκοπό τθν εξ αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαςςόμενων 
πολιτϊν, αμφίδρομα και ςε πραγματικό χρόνο 
ΡΕ2. Λειτουργία Ρλατφόρμασ Ψθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων και παροχι 
λοιπϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ και τθν παροχι 
ολοκλθρωμζνων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων 
ΡΕ3. Ψθφιοποίθςθ Αρχείου τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν τθσ ΡΛΝ 
ΡΕ4. Ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ & Επικοινωνιακισ Ρροβολισ του Ζργου 

Αναλυτικότερα: 

ΡΕ1. Ρρομικεια εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν κακϊσ και εφαρμογϊν λογιςμικοφ για 
τα ςτελζχθ τθσ Ρεριφζρειασ, με ςκοπό τθν εξ αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαςςόμενων 
πολιτϊν, αμφίδρομα και ςε πραγματικό χρόνο 

Θ Α.Α. με τθν παροφςα προτίκεται να προβεί ςτθν προμικεια Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, 
Ρεριφερειακϊν Θ/Υ, Ανταλλακτικϊν Θ/Υ και εφαρμογϊν λογιςμικοφ Θ/Υ προκειμζνου να 
αναβακμιςτοφν, ενιςχυκοφν και επεκτακοφν οι πλθροφοριακζσ υποδομζσ των Υπθρεςιϊν τθσ Ρ.Ι.Ν. , 
με ςκοπό τθν εξ αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαςςόμενων πολιτϊν, αμφίδρομα και ςε 
πραγματικό χρόνο. 

Είναι γεγονόσ ότι, αφενόσ το μεγαλφτερο μζροσ των λειτουργιϊν των Υπθρεςιϊν τθσ Ρ.Ι.Ν. 
πραγματοποιείται με τθν βοικεια Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και αφετζρου ότι τα τελευταία ζτθ 
τείνει να κακιερωκεί ζνα νζο μοντζλο εργαςίασ και λειτουργίασ (τθλεργαςία, τθλεδιαςκζψεισ, 
τθλεκπαίδευςθ κα.) που απαιτεί τον αντίςτοιχο εξοπλιςμό Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και 
Τθλεπικοινωνιϊν. 

Με τθν εν λόγω προμικεια: 

i) Θα εγκαταςτακοφν υποδομζσ τθλεδιάςκεψθσ και τθλεργαςίασ για τισ κζςεισ εργαςίασ που 
βρίςκονται ςε άμεςθ επαφι με πολίτεσ και επιχειριςεισ. 

ii) ενζργειεσ κατάρτιςθσ και εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ ςε ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ 
τθλεδιάςκεψθσ και τθλεργαςίασ, ϊςτε να αποκτιςουν νζεσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και να ανταποκρικοφν 
ςτισ νζεσ προκλιςεισ τθσ ςθμερινισ πραγματικότθτασ. 

Ο προςφζρων πρζπει να λάβει υπόψιν τισ παρακάτω υφιςτάμενεσ τθλεπικοινωνιακζσ υποδομζσ των 
Ρ.Ε. κακϊσ ενδζχεται να απαιτθκεί διαςφνδεςθ με υφιςτάμενα ςυςτιματα για τθν παροχι των 
προςφερόμενων υπθρεςιϊν. Σε κάκε περίπτωςθ τα ακριβι χαρακτθριςτικά και οι τθλεπικοινωνιακζσ 
υποδομζσ των Ρ.Ε. κα καταγραφοφν ςτθν Μελζτθ Εφαρμογισ.  

Υφιςτάμενεσ Υποδομζσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων 

Ρεριφερειακζσ 
Ενότθτεσ  

Εςωτερικό 
Ενςφρματο Δίκτυο 

Δρομολογθτζσ ΣΥΝΔΕΣΕΛΣ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑ 

ΤΘΛΕΔΛΑΣΚΕΨ
ΘΣ SYZEFXIS 

ΡΕ ΚΕΨΑΛΟΝΙΑΣ 
& ΙΘΑΚΘΣ 

100Mbps Cisco 

ΔΛΟΛΚΘΤΘΛΟ ΑΓΟΣΤΟΛΛΟΥ 
SYZEFXIS Fiber 100Mbps  

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΜΕΤΑΦΟΩΝ & 
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ 

ΔΛΟΛΚΘΤΘΛΟ 
ΑΓΟΣΤΟΛΛΟΥ 
Tandberg 800 
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SYZEFXIS 8Mbps ΣΥΓΩΟΝΘ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΥΓΕΛΑΣ 

SYZEFXIS 2 Mbps ΣΥΓΩΟΝΘ 
ΤΜΘΜΑ ΚΤΕΟ 

SYZEFXIS 2 Μbps ΑΣΥΓΩΟΝΘ 
ΕΡΑΧΕΛΟ ΛΚΑΚΘΣ 

SYZEFXIS 2 Μbps ΑΣΥΓΩΟΝΘ 
ΤΕΧΝΛΚΟ ΓΑΦΕΛΟ 

ΚΟΥΤΑΒΟΥ 
- 

ΡΕ ΗΑΚΥΝΘΟΥ 

ΔΛΟΛΚΘΤΘΛΟ 
100Mbps 

ΜΕΤΑΦΟΩΝ & 
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ 

100Mbps 
Δ/ΝΣΘ ΚΤΕΟ 

100Mbps 
Δ/ΝΣΘ 

ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΘΣ 
ΠΩΙ 

ΝΕΛΕ, 
ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΟΛ 

ΠΩΙ 

ΔΛΟΛΚΘΤΘΛΟ 
Cisco 

ΜΕΤΑΦΟΩΝ & 
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ 

Cisco 
Δ/ΝΣΘ ΚΤΕΟ 

Cisco 
Δ/ΝΣΘ 

ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΘΣ 
COSMOTE 

ΝΕΛΕ, 
ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΟΛ 

COSMOTE 

ΔΛΟΛΚΘΤΘΛΟ 
SYZEFXIS Fiber 100Mbps 

ΜΕΤΑΦΟΩΝ & 
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ 

2 Mbps ΣΥΓΩΟΝΘ 
Δ/ΝΣΘ ΚΤΕΟ 

2 Mbps ΣΥΓΩΟΝΘ 
Δ/ΝΣΘ ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΘΣ 

50 Mbps 
ΝΕΛΕ, ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΟΛ 

24 Mbps 

 

ΡΕ ΚΕΚΥΑΣ 

100Mbps Cisco 

ΔΛΟΛΚΘΤΘΛΟ 
SYZEFXIS Fiber 100Mbps 

ΑΓΟΤΛΚΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ  
ΛΩΑΝΝΟΥ ΚΕΟΤΟΚΘ 63 
SYZEFXIS Fiber 100Mbps 

ΜΕΤΑΦΟΩΝ & 
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ 

2 Mbps ΣΥΓΩΟΝΘ 
Δ/ΝΣΘ ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΘΣ 

2 Mbps ΣΥΓΩΟΝΘ 
Δ/ΝΣΘ ΚΤΕΟ 

2 Mbps ΣΥΓΩΟΝΘ 
ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΤΕΧΝΛΚΩΝ 

ΥΡΘΕΣΛΩΝ 
2 Mbps ΣΥΓΩΟΝΘ 

 

ΡΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

100Mbps Cisco 

ΔΛΟΛΚΘΤΘΛΟ 
SYZEFXIS Fiber 100Mbps 

ΜΕΤΑΦΟΩΝ & 
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ 

SYZEFXIS Fiber 100Mbps 

Tandberg 800 

 

ΡΕ2. Λειτουργία Ρλατφόρμασ Ψθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων και παροχι 
λοιπϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ και τθν παροχι 
ολοκλθρωμζνων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων 

Σκοπόσ του ΡΕ2 είναι θ υλοποίθςθ δράςεων που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ «κακθμερινότθτασ» των 
πολιτϊν και των επιχειριςεων, ςε ςχζςθ με τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τθν ΡΙΝ και κα περιλαμβάνει: 

 Οδθγό Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ και Ρλθροφόρθςθσ του Ρολίτθ για παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

 Σφςτθμα Ϊθφιακισ Υποβολισ Αιτιςεων και Αιτθμάτων 
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 Εφαρμογι Ενθμζρωςθσ και Εξυπθρζτθςθσ Ρολίτθ μζςω ζξυπνων Κινθτϊν Συςκευϊν 

 Σφςτθμα Καταγραφισ και Ϊθφιακισ Διαχείριςθσ Τθλεφωνικϊν Αιτθμάτων Ενθμζρωςθσ και 
Εξυπθρζτθςθσ 

 Εφαρμογι Ϊθφιακϊν και Τθλεφωνικϊν αντεβοφ 

 Ρλατφόρμα Ενιαίασ Διαχείριςθσ Ϊθφιακϊν Αιτιςεων και Αιτθμάτων 

 Εφαρμογι Ϊθφιοποίθςθσ Αιτιςεων 

 Σφςτθμα Ρροτυποποίθςθσ και Διαχείριςθσ Δικαιολογθτικϊν 

 Σφςτθμα Δυναμικισ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ για κζματα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν & 
Επιχειριςεων 

 Σφςτθμα Ϊθφιακισ Συνεργαςίασ και Κεντρικισ Διαχείριςθσ Εξυπθρζτθςθσ 

Μζςα από τα παραπάνω υποςυςτιματα, θ ΡΙΝ κα μπορεί να προςφζρει ζγκαιρθ και ζγκυρθ 
ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθσ προσ πολίτεσ, επιχειριςεισ ι και τρίτουσ φορείσ κακϊσ και να δζχεται 
αιτιματα προσ εξυπθρζτθςθ ι αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων, αρμοδιότθτάσ τθσ. 

Το ςφνολο των λειτουργιϊν αυτϊν κα πρζπει να μπορεί να είναι μετριςιμο και να περιλαμβάνει 
εργαλεία αξιολόγθςθσ των δομϊν εξυπθρζτθςθσ. Μζςα από τα τελευταία κα πρζπει οι κακ’ φλθν 
αρμόδιοι για κζματα οργάνωςθσ των υπθρεςιϊν ςε ηθτιματα εξυπθρζτθςθσ κοινοφ να μποροφν να 
προβοφν ςε ςυμπεράςματα που κα τουσ επιτρζπει να λάβουν τισ κατάλλθλεσ αποφάςεισ για τθν 
τροποποίθςθ των υφιςτάμενων πολιτικϊν ι τθν υιοκζτθςθ νζων. 

Ρροκειμζνου τα οφζλθ που κα αποκομίςουν πολίτεσ και επιχειριςεισ από τθν υιοκζτθςθ τθσ εν κζματι 
λφςθσ από τθν ΡΙΝ να μθν επιφζρουν πρόςκετθ επιβάρυνςθ για τα ςτελζχθ και το προςωπικό του 
Ψορζα, κα πρζπει θ ηθτοφμενθ λφςθ να διαςφαλίηει τθν ενοποίθςθ των διαδικαςιϊν εξυπθρζτθςθσ ςε 
μία ενιαία πλατφόρμα και να εγγυάται τθν απαιτοφμενθ διαλειτουργικότθτα των επιμζρουσ 
υποςυςτθμάτων τθσ. 

Ειδικότερα ςε ότι αφορά ςτο ςυγκεκριμζνο πακζτο εργαςίασ (Λειτουργία ευφυοφσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ – θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν και λοιπϊν υποςτθρικτικϊν εφαρμογϊν), 
απαιτείται θ λειτουργία ζτοιμου πακζτου λογιςμικοφ που να αφορά ςε παροχι άδειασ χριςθσ ζτοιμων 
προϊόντων λογιςμικοφ τφπου “site  license” (SaaS) για χρονικό διάςτθμα ζωσ τθσ λιξθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ (δυο ζτθ) και δυνατότθτα χρονικισ επζκταςθσ αυτισ, για απεριόριςτο αρικμό 
χρθςτϊν τθσ ΡΙΝ και απεριόριςτο αρικμό υπθρεςιϊν. Το λογιςμικό αυτό κα ςυνοδεφεται από τισ 
απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ εγκατάςταςθσ, αρχικοποίθςθσ, παραμετροποίθςθσ και εκπαίδευςθσ 
προκειμζνου να καταςτεί εφικτι θ ταχφτερθ δυνατι ενςωμάτωςθ ςτθν κακθμερινι λειτουργία του 
φορζα και θ άμεςθ παροχι των ςχετικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ τθσ 
Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων. Ο 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 το ςυγκεκριμζνο πακζτο εργαςίασ (Λειτουργία ευφυοφσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ – 
θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν και λοιπϊν υποςτθρικτικϊν εφαρμογϊν). Επίςθσ κα πρζπει να 
αναφζρει ςτθν προςφορά του, το πλικοσ και τα χαρακτθριςτικά των ανωτζρω αδειϊν. Το ςφνολο του 
λογιςμικοφ απαιτείται να προςφερκεί ωσ υπθρεςία (SaaS) από τον Ανάδοχο για τθν κάλυψθ των 
απαιτιςεων του ζργου για χρονικό διάςτθμα ζωσ το τζλοσ και τθσ διάρκειασ των Υπθρεςιϊν 
Εγγυθμζνθσ Λειτουργίασ, ιτοι δυο (2) ζτθ.  

ΡΕ 3. Ψθφιοποίθςθ Αρχείου τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν τθσ ΡΛΝ 

Θ ςυγκεκριμζνθ Διεφκυνςθ αποτελεί τθν πιο χαρακτθριςτικι περίπτωςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ με 
μεγάλθ ανάγκθσ ψθφιοποίθςθσ του αρχείου τθσ, λόγω του εφρουσ των αρμοδιοτιτων και των 
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υπθρεςιϊν τθσ και των ποικίλλων ςυναλλαγϊν με πολίτεσ και επιχειριςεισ ςε ζνα ευρφτερο πεδίο 
εφαρμογϊν: από τθν πραγματοποίθςθ εξετάςεων, ςτισ μεταβιβάςεισ αδειϊν ι οχθμάτων, τθν ζκδοςθ 
και τροποποιιςεισ πιςτοποιθτικϊν, τθν χοριγθςθ αδειϊν λειτουργίασ, τισ μεταβιβάςεισ, κ.α. 
Συγκεκριμζνα οι υπθρεςίεσ αυτζσ ζχουν κακθμερινι και άμεςθ επαφι με τουσ πολίτεσ και τουσ 
επιχειρθματίεσ και ςε κάκε αίτθςθ τουσ κα πρζπει να αναςυρκεί από το αρχείο ο αντίςτοιχοσ φάκελοσ 
τθσ υπόκεςθσ, γεγονόσ που κακυςτερεί τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων των πολιτϊν. Επομζνωσ, 
λόγω του κφκλου των ςυναλλαγϊν, θ ςυγκεκριμζνθ Διεφκυνςθ μπορεί να αποτελζςει μία μελζτθ 
περίπτωςθσ (case study) ψθφιοποίθςθσ και απλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν και τθσ θλεκτρονικισ 
διακίνθςθσ των εγγράφων, ςτο πλαίςιο μείωςθσ τθσ γραφειοκρατίασ και αφξθςθσ των ψθφιακϊν 
υπθρεςιϊν. 

Στο πλαίςιο του ΡΕ 3. προτείνεται θ ψθφιοποίθςθ 90.000 φακζλων από το ςφνολο των περίπου 
700.000 φακζλων υποκζςεων πολιτϊν που βρίςκονται ςε ζγχαρτθ μορφι ςτισ Διευκφνςεισ 
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και ςυγκεκριμζνα των Ρεριφερειακϊν 
Ενοτιτων Κζρκυρασ, Λευκάδασ, Κεφαλλθνίασ και Ικάκθσ και Ηακφνκου. Θ ψθφιοποίθςθ του 
ςυγκεκριμζνου αρχείου δεν περιορίηεται ςτθν απλι μεταφορά εγγράφων από τθν ζγχαρτθ μορφι ςτθ 
ψθφιακι (ςκανάριςμα). Θ ολοκλθρωμζνθ ψθφιοποίθςθ απαιτεί επιςτθμονικι μελζτθ και εφαρμογι 
που περιλαμβάνει πολφ αυςτθρά πρωτόκολλα τθσ επιςτιμθσ τθσ αρχειονομίασ.  

Στο πλαίςιο του ΡΕ3. κα πραγματοποιθκεί ανάλυςθ τθσ διαφορετικότθτασ των ψθφιακϊν πόρων ςε 
ςχζςθ με τουσ αναλογικοφσ, από τθν οποία προκφπτουν και οι διαφορετικζσ ανάγκεσ διατιρθςθσ. 
Επίςθσ, πριν τθν ψθφιοποίθςθ, κα διενεργθκεί αναλυτικι καταγραφι των διαδικαςιϊν ςτισ οποίεσ 
εμπλζκονται τα ζγγραφα που ψθφιοποιοφνται, εφόςον πικανόν κα χρειαςτεί αναςχεδιαςμόσ αυτϊν 
των διαδικαςιϊν (reengineering) προκειμζνου τα ψθφιοποιθμζνα ζγγραφα να περιζχουν όλθ εκείνθ 
τθσ πλθροφορία που απαιτείται για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςι τουσ.  

Τζλοσ, τα ψθφιοποιθμζνα ζγγραφα και οι βελτιςτοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ κα ενςωματωκοφν ςτθν 
ευφυι θλεκτρονικι πλατφόρμα ενίςχυςθσ τθσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ αυτοματοποιϊντασ τθν 
διαχείριςθ των ςχετικϊν εντφπων αλλά και των διαδικαςιϊν τροποποίθςθσ, επικαιροποίθςθσ και 
γενικά διαχείριςθσ των ωσ άνω φακζλων/εγγράφων και τθν παροχι ολοκλθρωμζνων ψθφιακϊν 
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων. 

 
ΡΕ 4. Ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ & Επικοινωνιακισ Ρροβολισ του Ζργου 

Στο πλαίςιο διάδοςθσ των ςτόχων και των αποτελεςμάτων του Ζργου, κα διενεργθκοφν οι ακόλουκεσ 
ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ και Επικοινωνιακισ Ρροβολισ, με ςτόχο το ζργο να αποκτιςει τθν μζγιςτθ 
δυνατι προβολι ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ τθσ Ρεριφζρειασ:  

Ρζντε (5) θμερίδεσ ενθμζρωςθσ ςτισ πρωτεφουςεσ των κυριότερων νθςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ (Ηάκυνκοσ, 
Αργοςτόλι, Λευκάδα, Κζρκυρα) και τθν Ικάκθ. Στισ θμερίδεσ κα παρουςιαςτοφν οι παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ μζςω των οποίων κα 
μποροφν να εξυπθρετθκοφν, κ.α.   

Σχεδιαςμόσ και παραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ (leaflets, αφίςεσ, κ.α.), βάςει του οποίου οι πολίτεσ 
και οι επιχειριςεισ κα ζχουν ενθμζρωςθ για τα οφζλθ του ζργου. Το ενθμερωτικό υλικό κα είναι 
διακζςιμο τόςο ςτθν διαδικτυακι πφλθ τθσ Ρεριφζρειασ (https://pin.gov.gr/home), ςτθν Ϊθφιακι 
Ρλατφόρμα όςο και ςε Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ (Δθμαρχεία, Γραφεία Κοινισ Ϋφζλειασ, Επιμελθτιρια, 
κ.α.), ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ και εξυπθρετοφνται οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ. 

https://pin.gov.gr/home
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4. Τεχνικζσ και Λειτουργικζσ Ρροδιαγραφζσ Ζργου 

4.1 Τεχνολογία και αρχιτεκτονικι τθσ Ρλατφόρμασ Ψθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και 
Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ 

Θ αρχιτεκτονικι τθσ λφςθσ κα πρζπει να είναι βαςιςμζνθ ςε διεκνείσ πρακτικζσ για κατανεμθμζνα 
(distributed) ςυςτιματα, να αξιοποιεί λφςεισ ανοιχτοφ κϊδικα (open source) και ανοιχτά πρότυπα 
όπωσ για παράδειγμα JDBC,SIP, RTP, xml, soap, css3, html5, JavaScript, κλπ. Ρροτείνεται ωσ κεντρικό 
τεχνολογικό ςυςτατικό να είναι θ χριςθ του Java Enterprise Edition framework και θ γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ Java, κακϊσ επίςθσ και το λειτουργικό ςφςτθμα Linux.     

Τα τμιματα software components που κα ςυνκζτουν τθν λφςθ, πρζπει να επικοινωνοφν μζςω 
ανοιχτϊν πρωτοκόλλων όπωσ HTTP, HTTPs, AJP, Rest Web Services over Http, SOAP, TCP/IP, UDP κλπ. 
Για τον τελικό χριςτθ το ςθμείο ειςόδου και εργαςίασ πρζπει να είναι ζνα Web 2 περιβάλλον, το οποίο 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από όλα τα ςφγχρονα προγράμματα περιιγθςθσ (web browsers).   

Στο επίπεδο τθσ αρχιτεκτονικισ πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν οι παράμετροι για τα απαραίτθτα QoS τα 
οποία πρζπει να εξυπθρετεί.   

4.1.1 Λογιςμικό ςυςτιματοσ   

Το λογιςμικό του ςυςτιματοσ πρζπει να βαςίηεται ςτθν πλατφόρμα Enterprise Java ι άλλθ αντίςτοιχθ 
και να επιτρζπει: 

- Τθν δθμιουργία ςυςτθμάτων που μποροφν να επεκτακοφν οριηόντια και κάκετα με πλθκϊρα 
επιλογϊν για κατανεμθμζνα ςυςτιματα 

- Τθν ανεξαρτθςία από λειτουργικό ςφςτθμα 
- Τθν διαςφνδεςθ με τα επικρατζςτερα ςυςτιματα βάςεων δεδομζνων (π.χ. Oracle, MSSQL 

Server, DB2, MySQL, κλπ.) 
- Τθν υλοποίθςθ των πιο ςφγχρονων μεκοδολογιϊν ςχεδιαςμοφ διεκνϊσ 
- Τθν υιοκζτθςθ ανοιχτϊν προτφπων και μεκοδολογιϊν 
- Τθν διαςφνδεςθ με εξωτερικά ςυςτιματα με πλθκϊρα πρωτοκόλλων όπωσ (Web Services, 

http/s, RMI, JDBC) 
- Ρολφ υψθλά επίπεδα αςφάλειασ τα οποία να είναι ενςωματωμζνα ςτο ίδιο το framework   
- Ρολφ υψθλι ταχφτθτα εκτζλεςθσ κϊδικα 
- Τθ δυνατότθτα χριςθσ πλθκϊρασ Application Servers (εμπορικοφσ ι ανοιχτοφ κϊδικα) που 

υλοποιοφν το Enterprise Java framework   
- Τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν Web τελευταίασ τεχνολογίασ   
- Τθν αξιοποίθςθ εκτεταμζνθσ βιβλιογραφίασ, βιβλιοκθκϊν κϊδικα και frameworks 

Τα παρεχόμενα Web 2 ςθμεία ειςόδου του χριςτθ πρζπει να διακζτουν χαρακτθριςτικά RIA (Rich 
Internet Applications) αξιοποιϊντασ τα πιο ςφγχρονα προγράμματα περιιγθςθσ με τθν χριςθ Java 
Script και JQuery κακϊσ επίςθσ και τεχνικζσ Server push, ϊςτε οι χριςτεσ των εφαρμογϊν να ζχουν 
διακζςιμο ζνα αςφαλζσ, ταχφτατο και πλοφςιο περιβάλλον εργαςίασ.    

Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να επικοινωνοφν με τουσ χριςτεσ μζςω HTTPS (HTTP over TLS) ωσ πρόςκετο 
μζτρο για τθν αποφυγι κακόβουλων επικζςεων (session hijacking, κλπ.). 

4.1.2 Γενικά Χαρακτθριςτικά   

Ρροκειμζνου θ παροχι των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν να είναι αποτελεςματικι, πρζπει θ 
προςφερόμενθ λφςθ να καλφπτει ζνα ςφνολο από ειδικζσ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ / χαρακτθριςτικά 
ςτισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ κα δϊςει μεγάλθ προςοχι:  

1. Το ςφςτθμα να παρουςιάηει ικανοποιθτικοφσ χρόνουσ απόκριςθσ ςτα αιτιματα των υπαλλιλων 
τθσ Ρεριφζρειασ όπωσ και των πολιτϊν. Άλλωςτε ο ςτόχοσ είναι θ εξυπθρζτθςθ-διευκόλυνςθ πολιτϊν 
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και υπαλλιλων και όχι θ επιβάρυνςι τουσ. Οι επικυμθτοί χρόνοι απόκριςθσ είναι διαφορετικοί κατά 
περίπτωςθ και προφανϊσ ζχουν άμεςθ εξάρτθςθ από τθν πλθροφοριακι και τθ δικτυακι υποδομι τθσ 
Ρεριφζρειασ, όμωσ ςε γενικζσ γραμμζσ πρζπει να ικανοποιείται θ απαίτθςθ να μθν εκτελοφνται 
χρονοβόρεσ αναηθτιςεισ για να υλοποιθκοφν απλζσ εργαςίεσ ςτο ςφςτθμα. Στθν περίπτωςθ ειδικϊν 
χρονοβόρων λειτουργιϊν, ο χριςτθσ να ενθμερϊνεται με κατάλλθλα οπτικά μθνφματα ότι βρίςκεται ςε 
εξζλιξθ επεξεργαςία ϊςτε να μθν δθμιουργείται εςφαλμζνθ εντφπωςθ ότι το ςφςτθμα δεν 
ανταποκρίνεται (π.χ. ςχετικό ενθμερωτικό μινυμα προόδου και ανάγκθσ αναμονισ για απόκριςθ   

2. Ωριςθ Τεχνολογικϊν προτφπων - Portability   

Οι τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ πλθροφοριακισ υποδομισ να είναι 
ςυμβατζσ με διεκνϊσ αναγνωριςμζνα τεχνολογικά πρότυπα.   

3. Ωριςθ Σφγχρονων / Δοκιμαςμζνων Τεχνολογιϊν (State of the Art)    

Θ υλοποίθςθ τθσ πλθροφοριακισ υποδομισ να βαςιςτεί ςε ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ, προκειμζνου να 
εξαςφαλιςτεί θ ανκεκτικότθτά τθσ ςτο χρόνο. Ραράλλθλα, αυτζσ οι τεχνολογίεσ να είναι δοκιμαςμζνεσ 
και ϊριμεσ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αξιοπιςτία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ.   

4. Συντθρθςιμότθτα – Επεκταςιμότθτα (Maintainability / Extensibility)   

Θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ να διαςφαλίηει τθν όςο το δυνατόν ευκολότερθ και µε μικρότερο 
κόςτοσ επζμβαςθ ςτθ λειτουργικότθτα των εφαρμογϊν – τόςο για τθν τροποποίθςθ των λειτουργικϊν 
τουσ χαρακτθριςτικϊν, όςο και για τθν επζκταςι τουσ – κακϊσ και ςτθν ολοκλιρωςι του µε άλλεσ 
μελλοντικζσ εφαρμογζσ. Βαςικζσ εξαςφαλίςεισ για τα ανωτζρω είναι θ φπαρξθ:    

Αρκρωτισ (modular) αρχιτεκτονικισ. Το ςφςτθμα να αποτελείται από δομικζσ μονάδεσ (components) 
µε ξεκάκαρα όρια, χωρίσ αυτά να παραβιάηονται και χωρίσ να υπάρχουν υπερκαλφψεισ.    

Αρχιτεκτονικι N-tier, για τθν ευελιξία τθσ κατανομισ του κόςτουσ και φορτίου μεταξφ κεντρικϊν 
ςυςτθμάτων και ςτακμϊν εργαςίασ, για τθν αποδοτικι εκμετάλλευςθ του δικτφου και τθν ευκολία 
ςτθν επεκταςιμότθτα   

Διάκριςθ ανάμεςα ςτο περιεχόμενο και τθν εμφάνιςθ του ςυςτιματοσ (content/design separation).   

Ανοικτοφ περιβάλλοντοσ ωσ προσ τθ μεταφορά και ανταλλαγι δεδομζνων με άλλα ςυςτιματα.     

4.1.3 Λογικι Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ    

Θ διεκνισ πρακτικι για τα πολυεπίπεδα  (n-tier) ςυςτιματα κακϊσ και για distributed ςυςτατικά 
ςυςτθμάτων λογιςμικοφ κζτει ωσ βαςικά μια ςειρά από ποιοτικά χαρακτθριςτικά τα οποία πρζπει να 
πλθροί το προςφερόμενο ςφςτθμα.   

 Απόδοςθ (performance)  
 Δυνατότθτα κλιμάκωςθσ (scalability) 
 Διακεςιμότθτα (availability) 
 Αξιοπιςτία (reliability) 
 Επεκταςιμότθτα (extensibility) 
 Συντθρθςιμότθτα (maintenability) 
 Ευκολία διαχείριςθσ (manageability) 
 Αςφάλεια (security) 

 Ο Γενικόσ ςχεδιαςμόσ αρχιτεκτονικισ του ςυςτιματοσ πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τον καλφτερο 
δυνατό ςυνδυαςμό των παραπάνω χαρακτθριςτικϊν. Θ φφςθ του ζργου όμωσ, είναι τζτοια που 
απαιτεί επιπλζον προςοχι ςτα κζματα ταχφτθτασ, διακεςιμότθτασ, αςφάλειασ. Το ςφςτθμα πρζπει να 
διζπουν οι καλφτερεσ δυνατζσ τεχνολογικζσ επιλογζσ, ο ςχεδιαςμόσ με design patterns για 
ςυγκεκριμζνα κζματα και οι επιςτθμονικά παραδεκτζσ επιλογζσ ςτισ υλοποιιςεισ ολοκλιρωςθσ μεταξφ 
ςυςτθμάτων.    
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Το ςφςτθμα πρζπει να αναπτφςςεται και  ολοκλθρϊνεται, με βάςθ τισ ςθμερινζσ διεκνείσ πρακτικζσ 
ςτθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ, τόςο μεκοδολογικά, όςο και από άποψθ εργαλείων ανάπτυξθσ αλλά και 
τεχνολογιϊν και πρωτοκόλλων.  Είναι βαςιςμζνο ςε ανοιχτά πρότυπα τόςο ςε επίπεδο πρωτοκόλλων 
επικοινωνίασ όςο και ςε γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ και εργαλεία ανάπτυξθσ.   

Οι εφαρμογζσ που κα αποτελζςουν το ςυνολικό ςφςτθμα πρζπει να παρουςιάηουν ομοιογζνεια ςε όςο 
τον δυνατό μεγαλφτερο βακμό.  Θ ομοιογζνεια αυτι αφορά τόςο τθν παρουςίαςθ και αλλθλεπίδραςθ 
με τον χριςτθ, όςο και ςε τεχνολογικό επίπεδο.  Θ τεχνολογικι ομοιογζνεια πλεονεκτεί ςε κζματα 
ςυντιρθςθσ, χριςθσ εξοπλιςμοφ, λειτουργικϊν ςυςτθμάτων και τεχνολογιϊν.    

Επιπρόςκετα το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει  οριηόντια και κάκετθ δυνατότθτα κλιμάκωςθσ, και να 
αξιοποιεί με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ δυνατότθτεσ που παρζχονται από τα ςφγχρονα ςυςτιματα 
υλικοφ (hardware) και εικονικά περιβάλλοντα (virtual machines).    

Λόγω του ευαίςκθτου των πλθροφοριϊν τόςο θ αςφάλεια όςο και θ ταχφτθτα εκτζλεςθσ για κάκε 
Ρερίπτωςθ Ωριςθσ (use case) πρζπει να είναι μελετθμζνθ προκαταβολικά.   

Σε επίπεδο αςφάλειασ το ςφςτθμα να είναι προςτατευμζνο από επικζςεισ ςε επίπεδο WEB 
εφαρμογϊν.   

Τα ςθμεία επαφισ (integration points) μεταξφ ςυςτθμάτων (web services , βάςεισ δεδομζνων κλπ.) 
πρζπει να αποτελοφν και αυτά μζροσ τθσ αρχιτεκτονικισ αςφαλείασ του ςυςτιματοσ.    

Τα υποςυςτιματα ςτα οποία ο κάκε χριςτθσ κα ζχει πρόςβαςθ, πρζπει να υποςτθρίηουν και να 
υλοποιοφν διαδικαςίεσ Single Sign In  - Single Sign Out.     

Θ διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ πρζπει να εξαςφαλίηεται από τθν προτεινόμενθ αρχιτεκτονικι του. 
Το ςφςτθμα να ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιιςει τισ δυνατότθτεσ για υψθλι 
διακεςιμότθτα μζςω clustering και άλλων τεχνικϊν που παρζχουν οι ςθμερινοί εξυπθρετθτζσ (server), 
τα λειτουργικά ςυςτιματα αλλά και οι υποδομζσ εικονικοποίθςθσ (virtualization).    

Το ςφςτθμα και θ διαλειτουργικότθτα με ςυςτιματα τρίτων φορζων να λαμβάνει υπ’ όψθ τόςο τθν 
προςταςία των δεδομζνων μεταξφ των ςυςτθμάτων  (μζςω κρυπτογράφθςθσ, ψθφιακϊν 
πιςτοποιθτικϊν, ςυνδζςεων SSL, κλπ.) όςο και τθν πρόλθψθ από «πακθτικζσ» επικζςεισ από και προσ 
τα δίκτυα (web services) τρίτων οργανιςμϊν.    

4.1.4 Φυςικι Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ    

Θ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί ςε υποδομι Cloud.  Δεδομζνθσ τθσ 
παροχισ ςχετικϊν υπθρεςιϊν από τθν ΓΓΡΣΔΔ προσ τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ο ανάδοχοσ 
κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εγκαταςτιςει το ςφνολο τθσ λφςθσ ςτθ ςχετικι υποδομι που κα 
εξαςφαλιςτεί και ταυτόχρονα να διακζτει αυκεντικοποίθςθ μζςω OAuth-2 και OAuth-PA τθσ ΓΓΡΣΔΔ 
για πολίτεσ και δθμόςιουσ λειτουργοφσ αντίςτοιχα.  

4.2 Υποςυςτιματα Ρλατφόρμασ Ψθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ 

4.2.1 Οδθγόσ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ του Ρολίτθ για παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

Θ Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων εξυπθρετεί το ςφνολο των κατοίκων , προςφζροντασ περιςςότερεσ από 
350 διακριτζσ υπθρεςίεσ, κατανεμθμζνεσ ςε άξονεσ δράςθσ και  Διοικθτικζσ Διευκφνςεισ τθσ. Ανά 
διαδικαςία και αίτθςθ απαιτοφνται τα ανάλογα δικαιολογθτικά ι προχποκζςεισ.   

Ο Οδθγόσ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ του Ρολίτθ για παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ζχει ωσ ςτόχο τθν οργάνωςθ 
του περιεχομζνου του οδθγοφ υπθρεςιϊν ςτο portal τθσ ΡΙΝ με τθν ανάπτυξθ WEB 2 εφαρμογισ. Το 
front end τθσ εφαρμογισ ςε ότι αφορά το UI, κα πρζπει να υλοποιθκεί ςφμφωνα με τα πρότυπα που 
προβλζπονται από τθν ενιαία πφλθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ gov.gr και να είναι 
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προςβάςιμο μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ρεριφζρειασ από θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και κινθτζσ 
ςυςκευζσ (responsive layout).  

Ραράλλθλα κα πρζπει να ενςωματϊνει λειτουργίεσ προςβαςιμότθτασ για Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ 
κακϊσ και να διακζτει πλθροφορίεσ για πολιτικζσ που ακολουκοφνται και αφοροφν ςτουσ Προυσ 
Ωριςθσ, τα Ρροςωπικά Δεδομζνα και τθ Διαχείριςθ των Cookies.   

Ο πολίτθσ, ο επαγγελματίασ, θ επιχείρθςθ κα πρζπει να ζχουν διαδικτυακι πρόςβαςθ ςτον Οδθγό 
Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ του Ρολίτθ, προκειμζνου να εντοπίςουν με ταχφτθτα και ευκολία τθν 
υπθρεςία που τουσ ενδιαφζρει, να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςτισ 
φόρμεσ αιτιςεων, ςτισ διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν για τθν ολοκλιρωςθ του αιτιματοσ τουσ 
κακϊσ και ςτθν Γεωγραφικι κζςθ (απεικόνιςθ ςε χάρτθ) του κτθρίου τθσ Ρεριφζρειασ που κα πρζπει 
να απευκυνκοφν.   

Θ Ρρόςβαςθ του πολίτθ ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να μπορεί να πραγματοποιθκεί με 
ποικιλία λογικϊν αναηθτιςεων, ιτοι  

α) γεωγραφικά κριτιρια,  

β) με βάςθ τθ διοικθτικι μονάδα ι με βάςθ τθν ηθτοφμενθ υπθρεςία,  

γ) με βάςθ λζξεισ κλειδιά, με βάςθ ειδικζσ ομάδεσ κεμάτων,  

δ) με βάςθ ειδικά χαρακτθριςτικά του πολίτθ που αναηθτά υπθρεςίεσ  

Ο κακοριςμόσ των κατθγοριοποιιςεων των υπθρεςιϊν ανά κεματικι ενότθτα και με βάςθ τα ειδικά 
χαρακτθριςτικά του αναηθτοφντα υπθρεςία κα πραγματοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με τισ Διοικθτικζσ 
Υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ.    

Μετά τον εντοπιςμό τθσ υπθρεςίασ ο πολίτθσ κα πρζπει να ζχει τθν ευχζρεια να πλθροφορθκεί 
αναλυτικά το ςφνολο των ςτοιχείων που αφοροφν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ του, ωσ τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κακϊσ και τουσ χρόνουσ που αναμζνεται να απαιτθκοφν για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ.   

Τυπικό Ραράδειγμα παρουςίαςθσ υπθρεςίασ παρεχόμενθσ από τθν ΡΙΝ.   

Υπόδειγμα Αίτθςθσ   

1. Ζντυπθ Αίτθςθ (Μ-ΩΩ)   

 Δικαιολογθτικά:   

 Αποδεκτά κανάλια υποβολισ αίτθςθσ:   

 Ρεριγραφι τθσ Διαδικαςίασ:   

 Ωρόνοσ Ολοκλιρωςθσ:   

 Ραρατθριςεισ / Ειδικζσ Ρροχποκζςεισ (εφόςον υπάρχουν):    

Σχετικζσ ζτοιμεσ απαντιςεισ ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ  (εφόςον υπάρχουν):    

 Σχετικζσ Υπθρεςίεσ   

 Δ/νςθ Εξυπθρζτθςθσ   

Με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ (One click) ο πολίτθσ κα πρζπει να ζχει τθν ευχζρεια να αποκτιςει 
(download) τθ ςχετικι φόρμα αίτθςθσ ςε μορφι pdf ι xls ανάλογα με το format που ζχει επιλεγεί για 
κάκε αίτθςθ κακϊσ και να εκτυπϊςει το ςφνολο των βαςικϊν πλθροφοριϊν που περιλαμβάνει ο 
Οδθγόσ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ προκειμζνου να επιςκεφκεί τθν αρμόδια υπθρεςία ζχοντασ ζτοιμο 
τον φάκελό του (δικαιολογθτικά, ενθμζρωςθ για κόςτοσ κ.α.).   

To format για όλεσ τισ υπθρεςίεσ – αιτιςεισ κα πρζπει είναι ζνα και ενιαίο, χωρίσ εξαιρζςεισ ϊςτε 
ςταδιακά ο πολίτθσ να εκπαιδεφεται ςτθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ.  
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Για τισ υπθρεςίεσ που μποροφν να παρζχονται ψθφιακά κα πρζπει ο Οδθγόσ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ 
να δρομολογεί ςτο Υποςφςτθμα Ϊθφιακισ Υποβολισ Αιτιςεων και Αιτθμάτων χωρίσ να απαιτείται να 
επιλζξει εκ νζου το κζμα για το οποίο κζλει να υποβάλει αίτθςθ ι τθν υπθρεςιακι μονάδα ςτθν οποία 
κζλει να τθν αποςτείλει. Θ ανταλλαγι των ςχετικϊν πλθροφοριϊν κα πρζπει να είναι προϊόν 
διαλειτουργικότθτασ του Οδθγοφ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ με το Σφςτθμα Ϊθφιακισ Υποβολισ 
Αιτιςεων και Αιτθμάτων και τθν Ρλατφόρμα Ενιαίασ Διαχείριςθσ Ϊθφιακϊν Αιτιςεων και Αιτθμάτων. 

Τόςο για τισ υπθρεςίεσ που μποροφν να παραςχεκοφν ψθφιακά όςο και για αυτζσ που δεν το επιτρζπει 
το κεςμικό πλαίςιο κα πρζπει ο Οδθγόσ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ να δρομολογεί ςτο Υποςφςτθμα 
Ϊθφιακισ Υποβολισ Αιτιςεων και Αιτθμάτων χωρίσ και πάλι να απαιτείται να επιλζξει εκ νζου το κζμα 
για το οποίο κζλει να υποβάλει αίτθςθ ι τθν υπθρεςιακι μονάδα ςτθν οποία κζλει να τθν αποςτείλει. 
Θ ανταλλαγι των ςχετικϊν πλθροφοριϊν κα γίνεται και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ με τον τρόπο που 
περιγράφθκε προθγουμζνωσ. 

Το περιεχόμενο που αφορά ςτισ πλθροφορίεσ που κα δθμοςιευτοφν ςτον Οδθγό Διοικθτικισ 
Ενθμζρωςθσ κα πρζπει να καταχωρείται μζςα από ζνα διακριτό διαχειριςτικό περιβάλλον, το οποίο κα 
πρζπει να διαλειτουργεί με εκείνα τα υποςυςτιματα τθσ Ρλατφόρμασ Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν και Επιχειριςεων που απαιτείται για τθν ενοποίθςθ και απλοποίθςθ του ζργου τθσ 
ενθμζρωςθσ και τθσ εξυπθρζτθςθσ. 

Ειδικότερα κα πρζπει μζςα από το διαχειριςτικό περιβάλλον του Οδθγοφ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ να 
καταχωροφν, εγκρίνουν και δθμοςιεφουν οδθγίεσ για τθν υποβολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν 
αλλά και να επιλζγουν τα πρότυπα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για κάκε μία από τισ ψθφιακά 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Ειδικά για τισ ψθφιακά παρεχόμενεσ κα πρζπει κατά τθ ςυγγραφι μιασ 
παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, ο ειςθγθτισ να μπορεί να δθμιουργιςει και τθν ψθφιακι τθσ αίτθςθ. 

Το περιεχόμενο που κα πρζπει να καταχωρθκεί ςτο Διαχειριςτικό Ρεριβάλλον του Οδθγοφ Διοικθτικισ 
Ενθμζρωςθσ είναι ενδεικτικά: 

 Κωδικόσ Υπθρεςίασ 

 Τίτλοσ Υπθρεςίασ 

 Θμ/νια Ζναρξθσ Ιςχφοσ 

 Θμ/νια Λιξθσ Ιςχφοσ 

 Θμ/νια Δθμοςίευςθσ Υπθρεςίασ 

 Σφντομθ Ρεριγραφι 

 Τρόποσ Ραροχισ Υπθρεςίασ 

 Κατθγορία Υπθρεςίασ 

 Λζξεισ Κλειδιά 

 Εςωτερικά Σχόλια 

 Κατάςταςθ Υπθρεςίασ 

 Κόςτοσ Υπθρεςίασ 

 όλοι Ωρθςτϊν ςτθν Υπθρεςία 

 Αναλυτικι Ρεριγραφι τθσ Υπθρεςίασ και ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία για τθν βζλτιςτθ 
εξυπθρζτθςθ 

 Δικαιολογθτικά Υπθρεςίασ 

 Σθμεία Εξυπθρζτθςθσ 

 Ρρότυπθ Ψυςικι Αίτθςθ και Ρρότυπθ Ϊθφιακι Αίτθςθ 

Δεδομζνου ότι το κεςμικό πλαίςιο παροχισ υπθρεςιϊν είναι ενιαίο για το ςφνολο των Ρεριφερειϊν τθσ 
χϊρασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αρχικοποιιςει ςτον Οδθγό Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ το γενικό 
περιεχόμενο για περιςςότερεσ από 250 παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ εκ των οποίων τουλάχιςτον 100 κα 
μποροφν να προςφερκοφν και ψθφιακά. Από το γενικό περιεχόμενο εξαιροφνται πλθροφορίεσ που 
αφοροφν ςτθν παραμετροποίθςθ των υπθρεςιϊν με βάςθ τθν αρμοδιότθτα που προκφπτει από τον 
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Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ, δεδομζνα που αφοροφν ςτα Σθμεία Εξυπθρζτθςθσ και το 
προςωπικό που κα εκτελεί τουσ ρόλουσ παραγωγισ και δθμοςίευςθσ του περιεχομζνου κακϊσ και οι 
Ρρότυπεσ Ψυςικζσ Αιτιςεισ ςτο βακμό που περιλαμβάνουν τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ. 

Το περιεχόμενο αυτό κα ελεγχκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ. 

4.2.2 Σφςτθμα Ψθφιακισ Υποβολισ Αιτιςεων και Αιτθμάτων και Ψθφιακό Αποκετιριο Απαντιςεων 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να διαλειτουργεί με τον Οδθγό Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ 
προκειμζνου να αντλεί τισ πλθροφορίεσ τθσ υπθρεςίασ για τθν οποία ο ςυναλλαςςόμενοσ επικυμεί να 
υποβάλλει τθν αίτθςθ του ι το αίτθμά του, ιτοι τθν ακριβι κεματολογία εξυπθρζτθςθσ και τθν 
γεωγραφικι περιοχι ζδρασ, κατοικίασ ι εργαςίασ που ζχει δθλϊςει. Ραράλλθλα κα πρζπει να 
λειτουργεί και με τθν Ενιαία Ρλατφόρμα Διαχείριςθσ Ϊθφιακϊν Αιτιςεων και Αιτθμάτων προκειμζνου 
να επιτυγχάνεται θ αυτόματθ προϊκθςθ τθσ αίτθςθσ ι του αιτιματοσ και των μεταδεδομζνων του 
ςτθν αρμόδια απαντθτικι ομάδα. 

Θ εμπειρία χριςθσ του πολίτθ ςτο Σφςτθμα Ϊθφιακισ Υποβολισ Αιτιςεων και Αιτθμάτων κα πρζπει να 
προςιδιάηει ςτθν αντίςτοιχθ τθσ ενιαίασ πφλθσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, gov.gr. 

Μετά τθν ταυτοποίθςθ του ο πολίτθσ  κα πρζπει να ζχει τθν ευχζρεια να καταχωριςει τα προςωπικά 
του ςτοιχεία και ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ του (π.χ. ΑΨΜ, ΑΜΚΑ) και να καταχωριςει επιπλζον τα 
ςτοιχεία επικοινωνίασ του (Στακερό  και κινθτό τθλζφωνο, email, fax κ.λ.π.).    

Ανάλογα αν επικυμεί να προβεί ςε υποβολι αίτθςθσ ι αιτιματοσ το ςφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει 
τισ εξισ δυνατότθτεσ: 

 Υποβολι Αίτθςθσ 
 Ρρόςβαςθ ςε δυναμικι φόρμα ςυμπλιρωςθσ ψθφιακισ αίτθςθσ 
 Ρρόςβαςθ ςε ειδικι ενότθτα επιςφναψθσ δικαιολογθτικϊν 
 Λιψθ μοναδικοφ αρικμοφ εξυπθρζτθςθσ 
 Λιψθ Ενθμερωτικοφ Μθνφματοσ με τα ςτοιχεία τθσ υποβλθκείςασ αίτθςθσ 
 Υποβολι Αιτιματοσ 
 Ρρόςβαςθ ςε ειδικό χϊρο ςφνταξθσ ςφντομου κειμζνου περιγραφισ αιτιματοσ 
 Ρρόςβαςθ ςε ειδικι ενότθτα επιςφναψθσ αρχείων που μποροφν να υποςτθρίξουν το αίτθμα 

του 
 Λιψθ μοναδικοφ αρικμοφ εξυπθρζτθςθσ 
 Λιψθ Ενθμερωτικοφ Μθνφματοσ με τα ςτοιχεία τθσ υποβλθκείςασ αίτθςθσ 

Ππωσ περιγράφθκε και νωρίτερα, τα αιτιματα και οι αιτιςεισ των πολιτϊν που κα καταχωροφνται ςτο 
ςφςτθμα κα πρζπει να καταλιγουν μζςω αυτοματοποιθμζνων ενεργειϊν δρομολόγθςθσ (dispatching) 
που κα παρζχει θ Ρλατφόρμα Ενιαίασ Εξυπθρζτθςθσ Ϊθφιακϊν Αιτιςεων και Αιτθμάτων ςτουσ 
εξουςιοδοτθμζνουσ υπαλλιλουσ που κα είναι αρμόδιοι για τθ χρζωςθ και το χειριςμό τουσ.  

Δθμοςίευςθ απάντθςθσ ςτο αποκετιριο απαντιςεων του αιτοφντοσ 

Μετά τθν επεξεργαςία του αιτιματοσ θ απάντθςθ κα δθμοςιεφεται ςε ειδικό αποκετιριο απαντιςεων 
ςτο οποίο κα ζχει αποκλειςτικι πρόςβαςθ ο ςυναλλαςςόμενοσ που υπζβαλε το αίτθμα.   

Ο τελευταίοσ, μετά τθν ταυτοποίθςθ του από το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να λάβει τθν 
απάντθςθ των υπθρεςιϊν κακϊσ και τυχόν επιςυναπτόμενα ζγγραφα που οι υπθρεςίεσ κρίνουν ότι 
πρζπει να παραλάβει, ϊςτε θ απάντθςθ να είναι ολοκλθρωμζνθ.  

Ειδικότερα ο αιτϊν κα πρζπει να μπορεί να δει το πλιρεσ ιςτορικό αιτιςεων και αιτθμάτων που ζχει 
υποβάλλει ςτθν Ρ.Ι.Ν. και τισ απαντιςεισ που δόκθκαν ςε κάκε αίτθςθ ι/και αίτθμα. Εντόσ τθσ κάκε 
υπόκεςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται οι εξισ πλθροφορίεσ: 

Α) μοναδικόσ αρικμόσ εξυπθρζτθςθσ αίτθςθσ ι αιτιματοσ 
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Β) το κζμα υποβολισ αίτθςθσ ι αιτιματοσ 

Γ) τα δθλωκζντα ςτοιχεία επικοινωνίασ  

Δ) το ακριβζσ κείμενο του αιτιματοσ ι/και θ υποβλθκείςα αίτθςθ 

Ε) θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ απάντθςθσ 

ΣΤ) το κείμενο τθσ απάντθςθσ 

Η) τα ςυνθμμζνα ζγγραφα τθσ απάντθςθσ 

Θ παρεχόμενθ λφςθ κα πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ αποςτολισ ενθμερωτικϊν 
μθνυμάτων διακριτά ςε κάκε πολίτθ, ανά αίτθμα, προκειμζνου να τον ενθμερϊνει για τυχόν αλλαγζσ 
ςτο διοικθτικό ςτάδιο επεξεργαςίασ του αιτιματοσ του ι για το χρόνο που απομζνει ϊςτε να λάβει τθν 
απάντθςθ, ι για τθν ολοκλιρωςθ τθσ επεξεργαςίασ του αιτιματόσ του.  Στθν ηθτοφμενθ ςφνκεςθ το 
ςφςτθμα κα πρζπει να υποδζχεται αιτιςεισ μζςω του web application και να επιςτρζφει απαντιςεισ 
αποκλειςτικά ςτο web application. 

4.2.3 Εφαρμογι Ενθμζρωςθσ και Εξυπθρζτθςθσ Ρολίτθ μζςω ζξυπνων Κινθτϊν Συςκευϊν 

Θ προςφερόμενθ εφαρμογι για κινθτά τθλζφωνα κα πρζπει να προςφζρεται τόςο ςε κινθτζσ ςυςκευζσ 
με λειτουργικό Android όςο και ςε κινθτζσ ςυςκευζσ με λειτουργικό iOS. Θα πρζπει να μπορεί να 
αναρτθκεί ςτα ςχετικά καταςτιματα τθσ Google και τθσ Apple με τθν ονομαςία που κα επιλζξει θ ΡΙΝ 
και να αποτελεί αποκλειςτικά δικό τθσ προϊόν και όχι ενιαία πλατφόρμα παροχισ υπθρεςιϊν 
ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ από και προσ ζξυπνεσ κινθτζσ ςυςκευζσ εντόσ τθσ οποίασ κα 
ςυμμετζχουν και άλλοι φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ι λοιποί τρίτοι.  Σε ότι αφορά ςτο λειτουργικό 
τθσ ςκζλοσ κα πρζπει να υποςτθρίηει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ:   

Σφςτθμα Ενθμζρωςθσ (Notification System)  

Α) Υπθρεςίεσ Γενικισ Ενθμζρωςθσ  

Λιψθ και προβολι RSS από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ χωρίσ ανκρϊπινθ διαμεςολάβθςθ  

Δθμιουργία ειδοποιιςεων (notification) προσ όλουσ τουσ πολίτεσ ανεξαρτιτωσ κεματικϊν επιλογϊν 
των τελευταίων από εξουςιοδοτθμζνουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ  

Δθμιουργία ενθμερϊςεων με χρονοπρογραμματιςμό και πλάνο περιοδικϊν ενθμερϊςεων  

Δυνατότθτα επιςφναψθσ φωτογραφιϊν και Συνδζςμων  

Β) Υπθρεςίεσ Εξειδικευμζνθσ (Στοχευμζνθσ) Ενθμζρωςθσ  

Κατθγορίεσ ειδοποιιςεων. Θα πρζπει να δίνεται ςτο χριςτθ δυνατότθτα  εγγραφισ/διαγραφισ 
(Subscribe/Unsubscribe) από κατθγορίεσ ειδοποιιςεων. Θ λίςτα κατθγοριϊν πρζπει να είναι διακζςιμθ 
είτε On Demand είτε κατά το login. Με τθν επιλογι του χριςτθ για εγγραφι ι διαγραφι από λίςτα 
ειδοποιιςεων, θ Mobile εφαρμογι να ςτζλνει τισ επιλογζσ του χριςτθ ςτο Backend ςφςτθμα.  

Ο διαχειριςτισ τθσ Back Office εφαρμογισ κα πρζπει να μπορεί να ορίηει ςε ποια ςθμεία (topic) κάκε 
εςωτερικόσ χριςτθσ μπορεί να προςφζρει περιεχόμενο.  

Οι εξουςιοδοτθμζνοι υπάλλθλοι του Ψορζα (εςωτερικοί χριςτεσ) κα πρζπει να μποροφν να επιλζγουν 
τα κζματα για τα οποία κα εκδϊςουν ανακοίνωςθ, τθν οποία κα παραλάβουν όςοι ζχουν εγγραφεί ςτο 
ςυγκεκριμζνο topic.  

Γ) Υπθρεςίεσ Ρροςωποποιθμζνθσ Ρλθροφόρθςθσ  

Θ εφαρμογι κα πρζπει να μπορεί ςε διαςφνδεςθ με υφιςτάμενα πλθροφοριακά ςυςτιματα του 
Ψορζα, να υποςτθρίηει τθ δυνατότθτα μαηικισ αποςτολισ προςωποποιθμζνων μθνυμάτων  

Δ) Υπθρεςίεσ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ  
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Θ εφαρμογι κα πρζπει ακόμα να ενςωματϊνει το περιεχόμενο του Οδθγοφ του Δθμότθ, παρζχοντασ τθ 
δυνατότθτα ςτον δθμότθ να ενθμερωκεί για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (Ρρότυπεσ Αιτιςεισ, 
Δικαιολογθτικά, Ωρόνοι Εξυπθρζτθςθσ, Σθμεία Εξυπθρζτθςθσ)   

Διαχείριςθ αιτθμάτων (ticketing)  

A. Mobile Ticket  
 Δυνατότθτα υποβολισ Mobile Ticket ςτα πρότυπα υποβολισ Web Ticket.   
 Ο χριςτθσ τθσ Mobile εφαρμογισ να μπορεί να δθμιουργιςει ζνα νζο αίτθμα.   
 Το αίτθμα να περιλαμβάνει τθν κατθγοριοποίθςθ του κζματοσ κακϊσ επίςθσ και ελεφκερο 

κείμενο για τθν περιγραφι του αιτιματοσ.   
 Ο χριςτθσ να μπορεί να υποβάλλει αρχεία (εικόνεσ κ.λπ.) μαηί με το αίτθμα,   
 Ο χριςτθσ να μπορεί να υποβάλει επίςθσ και ςτοιχεία κζςθσ (Geolocation Data) αν 

επικυμεί (Lat /Long).   
B. Αποκετιριο Αιτθμάτων  
 Τα αιτιματα που υποβάλλει ο χριςτθσ να αποκθκεφονται ςε ειδικό αποκετιριο.  
 Σε αυτό τα αιτιματα να εμφανίηονται με τθν τρζχουςα κατάςταςι τουσ (υπό επεξεργαςία, 

νζο , κλειςτό κ.λπ.) επιτρζποντασ ςτον χριςτθ να αναηθτιςει τα tickets με βάςθ 
θμερολογιακό διάςτθμα.   

 Το ιςτορικό αυτό να μπορεί να ταξινομθκεί από τον χριςτθ με βάςθ τθν θμερομθνία ι και 
τθν κατάςταςθ του αιτιματοσ (ticket).  

Τζλοσ, θ εφαρμογι κα πρζπει να παρζχει πρόςβαςθ ςε πίνακεσ ελζγχου, ςτατιςτικϊν, προφίλ και 
ζτοιμεσ αναλυτικζσ ςτατιςτικζσ αναφορζσ προςφοράσ και ηιτθςθσ υπθρεςιϊν. 

4.2.4 Σφςτθμα Καταγραφισ και Ψθφιακισ Διαχείριςθσ Τθλεφωνικϊν Αιτθμάτων Ενθμζρωςθσ και 
Εξυπθρζτθςθσ 

Δεδομζνου ότι ςθμαντικό μζροσ των πολιτϊν δεν διακζτει τθ γνϊςθ για τθν αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν 
υπθρεςιϊν που κα παράςχει θ ΡΙΝ αλλά και κάποιοι άλλοι ενδζχεται να μθν διακζτουν πρόςβαςθ ςτα 
απαραίτθτα μζςα για τθν ψθφιακι τουσ ενθμζρωςθ και εξυπθρζτθςθ, κα πρζπει να λειτουργιςει 
Τθλεφωνικό Κζντρο Ενθμζρωςθσ και Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων. 

Οι εκπρόςωποι του τθλεφωνικοφ κζντρου κα πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν ενιαία πλατφόρμα 
ψθφιακισ διαχείριςθσ αιτθμάτων και τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ των αιτθμάτων που υποβάλλονται 
τθλεφωνικά από τουσ πολίτεσ ι τουσ εκπροςϊπουσ επιχειριςεων. 

Κατά τθ δθμιουργία του αιτιματοσ, ο εκπρόςωποσ τθλεφωνικισ εξυπθρζτθςθσ κα μπορεί να επιλζξει 
αν κα ςυμπλθρϊςει προςωπικά ςτοιχεία του καλοφντοσ ι αν ςε περιπτϊςεισ γενικισ πλθροφόρθςθσ 
κα καταχωρεί το αίτθμα χωρίσ να απαιτείται και θ ςυμπλιρωςθ των προςωπικϊν ςτοιχείων του 
καλοφντοσ. 

4.2.5 Εφαρμογι Ψθφιακϊν και Τθλεφωνικϊν αντεβοφ 

Μολονότι θ υιοκζτθςθ λφςεων ψθφιακισ ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ κα οδθγιςουν ςτθ μείωςθ 
των επιςκζψεων ςτισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ τθσ ΡΙΝ, κρίνεται ςκόπιμο να αναβακμιςτεί και θ 
διαδικαςία επιτόπιασ εξυπθρζτθςθσ. 

Ηθτοφμενο τθσ αναβάκμιςθσ είναι θ παροχι μιασ νζασ, ςφγχρονθσ και φιλικισ προσ τον πολίτθ 
εμπειρίασ εξυπθρζτθςθσ χωρίσ ουρζσ, ςε προκακοριςμζνο χρόνο και χϊρο με τα δφο μζρθ που 
εμπλζκονται ςτθ ςυναλλαγι να ζχουν εκ των προτζρων εικόνα. 

Σε αυτό το πλαίςιο θ ηθτοφμενθ Εφαρμογι Ϊθφιακϊν και Τθλεφωνικϊν αντεβοφ κα πρζπει να δίνει 
τθ δυνατότθτα ςε εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ ανάλογα με τον ρόλο τουσ να κακορίηουν τισ διακζςιμεσ 
θμερομθνίεσ και ϊρεσ επιτόπιασ εξυπθρζτθςθσ, τισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ που παρζχουν δυνατότθτα 
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προγραμματιςμοφ επίςκεψθσ κακϊσ και τισ κεματολογίεσ για τισ οποίεσ μπορεί να προκακοριςτεί θ 
επίςκεψθ ςυγκροτϊντασ ςχετικό θμερολόγιο διακεςιμότθτασ προκακοριςμοφ επίςκεψθσ. 

Τα διακζςιμα ραντεβοφ όπωσ αυτά προκφπτουν μετά τθν κατάρτιςθ του πίνακα από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςιακζσ μονάδεσ και όπωσ περιορίηονται μετά από κάκε κράτθςθ κα πρζπει να είναι διακζςιμα 
μζςω διαδικτφου ςτουσ πολίτεσ προκειμζνου να κάνουν τθν κράτθςθ τουσ. Ραράλλθλα πρόςβαςθ ςτον 
πίνακα διακεςιμότθτασ ραντεβοφ και δυνατότθτα κράτθςθσ για τρίτο πρόςωπο – πολίτθ κα πρζπει να 
μποροφν να ζχουν και οι υπάλλθλοι του τθλεφωνικοφ κζντρου, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι και θ 
τθλεφωνικι κράτθςθ. 

Θ εφαρμογι Ϊθφιακϊν και Τθλεφωνικϊν αντεβοφ κα πρζπει να μπορεί να διαλειτουργιςει με τον 
Οδθγό Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ προκειμζνου ςτον τελευταίο να αποτυπϊνεται θ πλθροφορία για τισ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ υπάρχει δυνατότθτα κράτθςθσ. 

4.2.6 Ρλατφόρμα Ενιαίασ Διαχείριςθσ Ψθφιακϊν Αιτιςεων και Αιτθμάτων 

Θ προςφερόμενθ πλατφόρμα κα πρζπει να λειτουργεί ωσ πλατφόρμα υποδοχισ αιτθμάτων, ψθφιακισ 
διαχείριςθσ τουσ με βάςθ ρόλουσ και δικαιϊματα αλλά και να μετουςιϊνει τα ειςερχόμενα δεδομζνα 
και πλθροφορίεσ ςε πρϊτθ φλθ για τον κακοριςμό δεικτϊν μζτρθςθσ τθσ εξυπθρζτθςθσ και εξαγωγισ 
αναφορϊν και ςτατιςτικϊν μεγεκϊν από τα εξισ κανάλια: 

 διαδίκτυο (web) 

 εφαρμογζσ ζξυπνων κινθτϊν 

 τθλεφωνικό κζντρο 

 εκπρόςωποσ φορζα ςτο φυςικό ςθμείο εξυπθρζτθςθσ 

Χριςτεσ ςυςτιματοσ 

Ωριςτεσ τθσ πλατφόρμασ είναι αυτοί που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν το ςφςτθμα για τθν υποβολι 
αιτιματοσ εξυπθρζτθςθσ (εφεξισ εξωτερικοί χριςτεσ), όςο και αυτοί που αναλαμβάνουν αφενόσ τθν 
διαχείριςθ του (εφεξισ διαχειριςτζσ) και αφετζρου τθν αρμοδιότθτα εξυπθρζτθςθσ αιτθμάτων (εφεξισ 
εςωτερικοί χριςτεσ) που ζχουν ειςαχκεί ςτο ςφςτθμα. 

Σε ότι αφορά τουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ, το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να προςφζρει τθ 
δυνατότθτα προςδιοριςμοφ τθσ ιδιότθτασ του εξυπθρετοφμενου (φυςικό – νομικό πρόςωπο) και 
αντίςτοιχα να περιλαμβάνει ςχετικά πεδία που κα μποροφν να καταχωρθκοφν οι αναγκαίεσ κατά 
περίπτωςθ πλθροφορίεσ – ςτοιχεία. Θα πρζπει επίςθσ να παρζχει τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ 
αιτθμάτων και ςε περιπτϊςεισ ετεροπροςωπίασ. 

Σε ότι αφορά τουσ διαχειριςτζσ και τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ, το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει 
να μπορεί να διαλειτουργιςει με τθν υπθρεςία O-Auth PA, προκειμζνου θ είςοδοσ τουσ να γίνεται με 
τθ χριςθ κωδικϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ. Ϋςτόςο, ςτο βακμό που μπορεί να υπάρξουν εςωτερικοί 
χριςτεσ του ςυςτιματοσ, οι οποίοι δεν φζρουν τθν ιδιότθτα του δθμοςίου υπαλλιλου, το 
προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα παράλλθλθσ λειτουργίασ custom login 
διαδικαςίασ. 

Τζλοσ ςε ότι αφορά τουσ εςωτερικοφσ χριςτεσ, αυτοί κα πρζπει να διακζτουν διακριτοφσ ρόλουσ που 
κα αποτυπϊνουν τόςο τθν κζςθ τουσ ςτθν διοικθτικι ιεραρχία, όςο τθ κζςθ τουσ ςτο ςφςτθμα 
ψθφιακισ εξυπθρζτθςθσ. Με βάςθ το ρόλο του χριςτθ κα πρζπει να προκφπτει και θ διαβάκμιςθ των 
υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων ςτο προςφερόμενο ςφςτθμα ψθφιακισ εξυπθρζτθςθσ. 

Ειςαγωγι και ςτοιχεία αιτιματοσ 

Κάκε ειςερχόμενο αίτθμα κα πρζπει να λαμβάνει ζναν μοναδικό αρικμό εξυπθρζτθςθσ και να μπαίνει 
αυτόματα ςε κατάςταςθ νζασ εγγραφισ. 
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Εφόςον πρόκειται για αίτθμα που ζχει υποβλθκεί μζςω διαδικτφου ι τρίτου ςυςτιματοσ που κάνει 
χριςθ τθσ Υπθρεςίασ O-Auth2 ι O-Auth PA, κα πρζπει τα ςτοιχεία που επιςτρζφουν τα ανωτζρω web 
services να ενθμερϊνουν αντίςτοιχα πεδία που κα υπάρχουν ςτο εςωτερικό του αιτιματοσ. 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να περιζχει πεδία που αφοροφν τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
υποβάλλοντοσ το αίτθμα κακϊσ τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του. 

Επιπρόςκετα, ςτο βακμό που ο υποβάλλων το αίτθμα μπορεί να προβαίνει ςε αυτιν τθν ενζργεια είτε 
με τθν ιδιότθτα του νόμιμου εκπροςϊπου εταιρείασ / δθμόςιου φορζα, ι άλλου νομικοφ προςϊπου 
είτε εξ ονόματοσ προςϊπου με το οποίο ςυνδζεται με νόμιμθ επαγγελματικι ι/και ςυγγενικι ςχζςθ, 
κα πρζπει να αναπτφςςονται πρόςκετα πεδία που κα καταγράφονται οι πλθροφορίεσ που δίνονται 
κατά τθν υποβολι του αιτιματοσ και αφοροφν κατά περίπτωςθ είτε το Νομικό Ρρόςωπο είτε τον 
τελικό εξυπθρετοφμενο. 

Σε διακριτι ενότθτα του αιτιματοσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται πλθροφορίεσ που αφοροφν αυτό 
κακαυτό το  αίτθμα, ιτοι ευρφτερθ ι ειδικότερθ κεματικι κατθγορία ςτθν οποία υπάγεται, ο 
μοναδικόσ αρικμόσ του αιτιματοσ, θ προτεραιότθτα επίλυςθσ του, ο χρόνοσ καταχϊρθςθσ του, ο τφποσ 
του, το πλιρεσ αίτθμα και τα πικανά ςυνθμμζνα αρχεία που ςυνοδεφουν ι εξειδικεφουν το αίτθμα. 
Επίςθσ το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ θχθτικϊν 
αποςπαςμάτων ςε περίπτωςθ που επιλεγεί διαςφνδεςθ του με λειτουργοφν ι υπό ανάπτυξθ 
τθλεφωνικό κζντρο που υποςτθρίηει τθ ςχετικι λειτουργία. 

Θ αρχιτεκτονικι τθσ καρτζλασ κάκε αιτιματοσ που περιγράφθκε ανωτζρω κα πρζπει να είναι ενιαία για 
όλεσ τισ πικανζσ πφλεσ ειςόδου ενόσ αιτιματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι όπου θ υποβολι αιτθμάτων 
ζχει γίνει μζςω εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου του Ψορζα μασ, τότε τα ςχετικά πεδία κα είναι κενά 
και διακζςιμα προσ ςυμπλιρωςθ από τουσ τελευταίουσ. 

Ρεραιτζρω ηθτοφμενα ςτθν καρτζλα κάκε αιτιματοσ περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια αφοφ ο ρόλοσ τουσ 
ζγκειται ςτθ διαδικαςία επεξεργαςίασ και απάντθςθσ των ειςερχόμενων αιτθμάτων. 

Οργάνωςθ και Λειτουργία Συςτιματοσ Ψθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ 

Θ πλειοψθφία των παρεχόμενων υπθρεςιϊν εξυπθρετείται με βάςθ το πλαίςιο αρμοδιοτιτων που 
προκφπτει από τον ΟΕΥ του Ψορζα μασ, οι οποίεσ κατανζμονται ςτισ επιμζρουσ Γενικζσ Διευκφνςεισ / 
Διευκφνςεισ / Τμιματα. 

Ϋςτόςο υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου μία παρεχόμενθ υπθρεςία ςυνεπάγεται τθν ανάγκθ ςυνεργαςίασ 
περιςςότερων υπθρεςιακϊν μονάδων ι τθν δρομολόγθςι τουσ ςε απαντθτικζσ ομάδεσ εκτόσ 
οργανογράμματοσ. Επομζνωσ το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα 
λειτουργίασ τόςο με οργανογραμματικό μοντζλο όςο και μζςω απαντθτικϊν ομάδων εκτόσ 
οργανογράμματοσ ι και με ςυνδυαςμό των δφο προαναφερκζντων μοντζλων 

Για το λόγο αυτό το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθν δεντρικι αποτφπωςθ του 
Οργανογράμματοσ του Ψορζα μασ, κακιςτϊντασ εφικτι τθν δρομολόγθςθ κάκε αιτιματοσ ςτισ κακ’ 
φλθ αρμόδιεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ. Επιπρόςκετα κα πρζπει να επιτρζπει τθ δρομολόγθςθ αιτθμάτων 
και ςε απαντθτικζσ ομάδεσ εκτόσ οργανογράμματοσ αλλά και να εξυπθρετεί τθν πικανότθτα λειτουργία 
ενόσ μεικτοφ μοντζλου.  

Στο βακμό που θ ψθφιακι υποβολι αιτθμάτων ςυνεπάγεται τθ διεφρυνςθ του χρόνου ειςροϊν ςτον 
Ψορζα μασ ςε 24x7, είναι αναγκαίο το προςφερόμενο ςφςτθμα να παρζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ 
δρομολόγθςθσ των αιτθμάτων ςτισ ανά περίπτωςθ αρμόδιεσ απαντθτικζσ ομάδεσ ϊςτε αυτά να 
εξυπθρετοφνται ςτισ επίςθμεσ θμζρεσ και ϊρεσ εργαςίασ του προςωπικοφ τθσ Ρεριφζρειασ. 

Για το λόγο αυτό, κα πρζπει να επιτρζπει αφενόσ τθν υπαγωγι τθσ κάκε παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ςε 
γενικότερεσ ι ειδικότερεσ κεματικζσ κατθγορίεσ και αφετζρου να διαςυνδζει τθ κεματολογία 
εξυπθρζτθςθσ ςτθν οποία αντιςτοιχοφν τα ειςερχόμενα αιτιματα με προκακοριςμζνεσ απαντθτικζσ 
ομάδεσ, κακιςτϊντασ εφικτό το auto dispatch.  
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Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ψθφιακι διαχείριςθ ενόσ αιτιματοσ ςτο ςφνολο του κφκλου ηωισ του, 
το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ ςυνεργαςία μεταξφ απαντθτικϊν ομάδων και 
προςϊπων και να διακζτει δυνατότθτα πολλαπλϊν επιπζδων εξυπθρζτθςθσ (τουλάχιςτον τρία). Θ 
ςυνεργαςία τόςο ομάδων όςο και προςϊπων κα πρζπει να μπορεί να γίνεται τόςο κάκετα όςο και 
οριηόντια, κακϊσ επίςθσ και να επιτρζπει τθν ad hoc δθμιουργία ροϊν εργαςίασ. 

Στο εςωτερικό τθσ καρτζλασ αιτιματοσ κα πρζπει να υπάρχει διακριτόσ χϊροσ ςυνεργαςίασ των 
εμπλεκόμενων ςτθν εξυπθρζτθςθ, ςτον οποίο όςοι ζχουν πρόςβαςθ ςτο αίτθμα κα μποροφν να 
ανταλλάςςουν ςχόλια, αρχεία και links. Ο χϊροσ αυτόσ κα πρζπει να είναι πλιρωσ διάφανοσ για τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν εξυπθρζτθςθ και ταυτόχρονα πλιρωσ αποκομμζνοσ από τισ πλθροφορίεσ του 
αιτιματοσ που είναι ορατζσ ςτον υποβάλλοντα το αίτθμα. 

Ραράλλθλα κα πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα ςτον κάκε ςυμμετζχοντα να ενθμερϊνει τθν κατάςταςθ 
του αιτιματοσ με βάςθ τισ ςθμαντικζσ φάςεισ του κφκλου ηωισ (αναμονι ενεργειϊν, ελλείψεισ, άκυρο, 
προσ απάντθςθ, κλειςτό). 

Κάκε αίτθμα κα μπορεί να προωκθκεί ςε επόμενο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ αλλά και να επιςτρζψει ςε 
προθγοφμενο, παρζχοντασ τθν ίδια δυνατότθτα και ςε επίπεδο οριηόντιασ επικοινωνίασ. 

Επίςθσ ςτο εςωτερικό κάκε απαντθτικισ ομάδασ, και ςτο πλαίςιο τθσ καρτζλασ κάκε αιτιματοσ, το 
προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ δθμιουργία work orders, ιτοι ςυγκεκριμζνων 
εργαςιϊν που πρζπει να γίνουν προκειμζνου να προκφψει το τελικό αποτζλεςμα τθσ εξυπθρζτθςθσ. 

Θ μετάβαςθ κάκε αιτιματοσ από μία κατάςταςθ ςε μία άλλθ κα πρζπει να μετριζται διακριτικά και να 
επιτρζπεται θ διαμόρφωςθ επιμζρουσ SLA ανά κατάςταςθ, από τα άκροιςμα των οποίων κα προκφπτει 
και το ςυνολικό SLA κάκε υπθρεςίασ. Επιπλζον το SLA κα πρζπει να μπορεί να είναι by default για το 
ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν είτε custom για κάκε υπθρεςία και μάλιςτα να μπορεί να είναι 
διαφορετικό ανάλογα είτε τον τφπο είτε τθν πφλθ ειςόδου του αιτιματοσ. 

Εντόσ κάκε απαντθτικισ ομάδασ κα πρζπει να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι που ςυνεπάγονται και 
διακριτά δικαιϊματα. Ειδικότερα κα πρζπει να υπάρχει ζνασ διαχειριςτισ, ςτον οποίο το ςφςτθμα κα 
επιτρζπει τθν επιςκόπθςθ του ςυνόλου του ζργου τθσ εξυπθρζτθςθσ που αφορά τθν απαντθτικι του 
ομάδα, τθν ανάκεςθ αιτθμάτων ςε μζλθ τθσ απαντθτικισ ομάδασ είτε κατά περίπτωςθ είτε με τθ χριςθ 
κανόνων αυτόματων χρεϊςεων (μζγιςτοσ αρικμόσ ανάκεςθσ αιτθμάτων ανά άτομο, χρονικι περίοδο 
εξαίρεςθσ ατόμων από τισ αυτόματεσ χρεϊςεισ κ.α.). 

Σε ότι αφορά ςτα απλά μζλθ, αυτά κα πρζπει να μποροφν να αξιοποιιςουν ςτο ζπακρο τισ 
δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ εντόσ του ςυςτιματοσ, να μποροφν να ςυμπλθρϊςουν  / διορκϊςουν 
ςτοιχεία που ζχουν καταχωρθκεί ςε πεδία τθσ καρτζλασ αιτιματοσ, να παρακολουκοφν εάν ο κφκλοσ 
ηωισ του αιτιματοσ είναι εντόσ του κεςπιςμζνου SLA και τζλοσ να μποροφν να απαντιςουν ςτον 
υποβάλλοντα το αίτθμα, επιςυνάπτοντασ απαντθτικά ζγγραφα, καταγράφοντασ τθν τελικι απάντθςθ 
και δθμοςιεφοντασ τθν ςτον προςωπικό του αποκετιριο. 

Ειδικότερα ςε ότι αφορά τθν απάντθςθ αιτθμάτων, το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει 
γνωςιακι βάςθ δεδομζνων εντόσ τθσ οποίασ κα περιλαμβάνονται ςυχνζσ ερωτιςεισ και οι πρότυπεσ 
απαντιςεισ τουσ. Κάκε μζλοσ απαντθτικισ ομάδασ κα πρζπει να ζχει εφκολθ και γριγορθ πρόςβαςθ 
ςτθ γνωςιακι βάςθ μζςα από τθν καρτζλα του αιτιματοσ και εφόςον το αίτθμα επιλφεται με τθ χριςθ 
των FAQ να μπορεί να επιςυνάψει τθν απάντθςθ με αυτόματο τρόπο. 

Στο ίδιο πλαίςιο, το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα ςε κάκε μζλοσ 
απαντθτικισ ομάδασ να αποκτά πρόςβαςθ ςτο ιςτορικό αιτθμάτων του εξυπθρετοφμενου (crm module 
κακϊσ επίςθσ και να μπορεί να ςυςχετίηει το αίτθμα που επεξεργάηεται με άλλα αιτιματα που ζχει 
επεξεργαςτεί δθμιουργϊντασ αλυςίδεσ που κα τροφοδοτοφν τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ με 
πλθροφορίεσ χριςιμεσ για τον διαρκι αναςχεδιαςμό των υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ. 
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Σε όλα τα επίπεδα εςωτερικϊν χρθςτϊν κα πρζπει να λειτουργοφν φίλτρα, τα οποία κα επιτρζπουν τθν 
προςωποποίθςθ του browser με βάςθ τισ ανάγκεσ εργαςίασ του χριςτθ αλλά και dashboards που από 
τθ μία κα αποτυπϊνουν πλικοσ αιτθμάτων ανά κατάςταςθ, SLA κ.α. και από τθν άλλθ κα λειτουργοφν 
ωσ ενεργοί ςφνδεςμοι για τθ μετάβαςθ ςε ειδικό view του browser όπωσ αυτι προκφπτει από τθν 
επιλογι του χριςτθ. 

Διαχείριςθ Συςτιματοσ 

Θ διαχείριςθ του προςφερόμενου ςυςτιματοσ κα πρζπει να γίνεται, κατά βάςθ, με τθν διαςφνδεςθ 
παραμετρικϊν ςτοιχείων που ζχουν ειςαχκεί, ιδθ, κατά τθ φάςθ αρχικοποίθςθσ του από τον ανάδοχο. 
Από τθν παραπάνω αρχι εξαιροφνται διαδικαςίεσ που αφοροφν ειςαγωγι νζων χρθςτϊν, ειςαγωγι 
νζων αντικειμζνων εξυπθρζτθςθσ ι/και νζων υπθρεςιακϊν / απαντθτικϊν ομάδων. 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει ςτουσ διαχειριςτζσ του Ψορζα τισ εξισ δυνατότθτεσ: 

i. δθμιουργία και απενεργοποίθςθ χρθςτϊν 
ii. τροποποίθςθ ςτοιχείων υφιςτάμενων χρθςτϊν 

iii. ανάκεςθ ρόλων και τροποποίθςθ αυτϊν 
iv. δθμιουργία κεματολογίασ εξυπθρζτθςθσ 
v. προςκικθ καναλιϊν υποβολισ αιτθμάτων ςτθν υφιςτάμενθ κεματολογία εξυπθρζτθςθσ 

vi. αποτφπωςθ – τροποποίθςθ του οργανογράμματοσ του Ψορζα 
vii. δθμιουργία – τροποποίθςθ απαντθτικϊν ομάδων εκτόσ του οργανογραμματικοφ μοντζλου 

viii. τοποκζτθςθ – αφαίρεςθ – μετακίνθςθ χρθςτϊν ςε / από / προσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του 
οργανογράμματοσ και απαντθτικζσ ομάδεσ εκτόσ του οργανογραμματικοφ μοντζλου 

ix. ςυςχζτιςθ κεματολογίασ εξυπθρζτθςθσ με υπθρεςιακζσ μονάδεσ του οργανογράμματοσ ι/και 
απαντθτικζσ ομάδεσ εκτόσ του οργανογραμματικοφ μοντζλου 

x. διαμόρφωςθ – τροποποίθςθ default ι και custom SLA των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
xi. Επεξεργαςία – τροποποίθςθ – ενθμζρωςθ δεδομζνων ςτθ γνωςιακι βάςθ του ςυςτιματοσ 

xii. Εξαγωγι αναφορϊν και ςτατιςτικϊν που αφοροφν τθν εξυπθρζτθςθ για το ςφνολο του Ψορζα 
– Ραρακολοφκθςθ δεικτϊν KPI’s 

Γνωςιακι Βάςθ 

Θ απαίτθςθ γνωςιακισ βάςθσ του Ϊθφιακοφ Συςτιματοσ Ενθμζρωςθσ και Εξυπθρζτθςθσ ςυνίςταται 
ςτθ δυνατότθτα δυναμικισ καταγραφισ και τροποποίθςθσ ζτοιμων απαντιςεων ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ 
και ζτοιμεσ απαντιςεισ για τα κζματα εξυπθρζτθςθσ. 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ γνωςιακισ βάςθσ κα πρζπει να γίνει με τρόπο που να μπορεί να αξιοποιθκεί ακόμα 
και από χριςτεσ που δεν ζχουν καμία προθγοφμενθ εμπειρία με το διοικθτικό ζργο τθσ Ρ.Ι.Ν., 
ςυνδζοντασ τθ κεματολογία εξυπθρζτθςθσ με τισ ςυχνζσ ερωτιςεισ και ζτοιμεσ απαντιςεισ. 

Το ςφνολο τθσ πλθροφορίασ που κα καταγράφεται ςτθ γνωςιακι βάςθ τθσ Ενιαίασ Ρλατφόρμασ 
Διαχείριςθσ Ϊθφιακϊν Αιτιςεων και Αιτθμάτων κα πρζπει, εκτόσ των εςωτερικϊν χρθςτϊν, να μπορεί 
να είναι διακζςιμο και για τουσ εξωτερικοφσ χριςτεσ (πολίτεσ – εκπροςϊπουσ επιχειριςεων), είτε ςτο 
ςφνολο του είτε ωσ προσ ζνα μζροσ του. 

4.2.7 Σφςτθμα Ρροτυποποίθςθσ και Διαχείριςθσ Δικαιολογθτικϊν 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να μπορεί να διαλειτουργεί τόςο με τον Οδθγό Διοικθτικισ 
Ενθμζρωςθσ όςο και με το Σφςτθμα Ϊθφιακισ Υποβολισ Αιτιςεων και Αιτθμάτων προκειμζνου οι 
πλθροφορίεσ των δικαιολογθτικϊν να μποροφν να αξιοποιθκοφν τόςο κατά τθν καταγραφι του 
περιεχομζνου των παρεχόμενων υπθρεςιϊν όςο και ωσ μοναδικά ςθμεία επιςφναψθσ κατά τθν 
υποβολι μιασ ψθφιακισ αίτθςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αρχικοποιιςει τθν εφαρμογι με προτεινόμενο περιεχόμενο για τουλάχιςτον 
διακόςια (200) δικαιολογθτικά. 
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Το ςφςτθμα κα πρζπει να επιτρζπει τθ δθμιουργία, τροποποίθςθ και προτυποποίθςθ δικαιολογθτικϊν, 
τθ ςυςχζτιςθ τουσ με τισ υπθρεςίεσ που περιλαμβάνονται ςτον Οδθγό Διοικθτικισ Ενθμερϊςθσ κακϊσ 
και τθν καταγραφι πλθροφοριϊν όπωσ ο Ψορζασ Ζκδοςθσ. 

Ραράλλθλα εντόσ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να μποροφν να καταχωρθκοφν πλθροφορίεσ αλλά και 
δεδομζνα που αφοροφν ςτθν φπαρξθ ι/και τθν ανάπτυξθ διαλειτουργικότθτασ με ςυςτιματα που 
εκδίδουν τα ςχετικά δικαιολογθτικά κακιςτϊντασ εφικτι τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςι τουσ. 

Κάκε δικαιολογθτικό κα πρζπει εκτόσ των άλλων να υπάγεται ςε κατθγορία. 

Τζλοσ το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν χριςθ των 
δικαιολογθτικϊν από τισ υπθρεςίεσ του Οδθγοφ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ. 

4.2.8 Εφαρμογι Ψθφιοποίθςθσ Αιτιςεων 

Θ προςφερόμενθ εφαρμογι κα πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα γριγορθσ και εφκολθσ δθμιουργίασ 
μεταςχθματιςμοφ των φυςικϊν αιτιςεων ςε πρότυπεσ ψθφιακζσ αιτιςεισ, προκειμζνου το προςωπικό 
τθσ ΡΙΝ που γνωρίηει επιχειρθςιακά τισ διαδικαςίεσ εξυπθρζτθςθσ να μπορεί να ψθφιοποιεί διαρκϊσ 
υπθρεςίεσ που προςφζρονται από τον Ψορζα κάκε φορά που μια μεταβολι τθσ νομοκεςίασ αίρει 
περιοριςμοφσ που υφίςτανται μζχρι ςιμερα. 

Θ εφαρμογι κα πρζπει να διαλειτουργεί τόςο με τον Οδθγό Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ για τθν 
παραγωγι τθσ πρότυπθσ αίτθςθσ κατά τθν καταγραφι του περιεχομζνου μιασ υπθρεςίασ όςο και με το 
Σφςτθμα Ϊθφιακισ Υποβολισ Αιτιςεων και Αιτθμάτων προκειμζνου ο τελευταίοσ να μπορεί να 
παράξει τθν πρότυπθ αίτθςθ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που κα ςυμπλθρϊςει ο ςυναλλαςςόμενοσ. 

Ειδικότερα, θ προςφερόμενθ εφαρμογι κα πρζπει να επιτρζπει τον κακοριςμό πεδίων και τον 
προςδιοριςμό παραμζτρων για τθ ςυμπλιρωςθ τουσ ανάλογα με τον τφπο των δεδομζνων που κα 
πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν. 

Ειδικότερα κα πρζπει να μποροφν να δθμιουργθκοφν πεδία για τθν ςυμπλιρωςθ: 

Α) αλφαρικμθτικοφ περιεχομζνου 

Β) αποκλειςτικά κειμζνου 

Γ) αποκλειςτικά αρικμϊν 

Δ) απάντθςθσ ςε διαηευκτικι ερϊτθςθ 

Ε) ενεργοποίθςθ checkbox 

ΣΤ) θμερομθνίασ 

4.2.9 Σφςτθμα Δυναμικισ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ για κζματα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν & 
Επιχειριςεων 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει δυναμικό reporting module, το οποίο κα αξιοποιεί το 
ςφνολο των δεδομζνων που αποτελοφν ειςροζσ του Συςτιματοσ Ϊθφιακισ Υποβολισ Αιτιςεων και 
Αιτθμάτων,  τθσ Ενιαίασ Ρλατφόρμασ Εξυπθρζτθςθσ Ϊθφιακϊν Αιτιςεων και Αιτθμάτων και τθσ 
Εφαρμογισ για Ζξυπνεσ Κινθτζσ Συςκευζσ με βάςθ τισ απαιτιςεισ που περιγράφθκαν ανωτζρω και να 
προχωρά ςτθ ςτατιςτικι και διαγραμματικι τουσ απεικόνιςθ με τθ χριςθ φίλτρων και τον οριςμό 
ςυγκεκριμζνων χρονικϊν περιόδων αναφοράσ. 

Ο τρόποσ απεικόνιςθσ των δεδομζνων κα πρζπει να διαφζρει ανάλογα με τα μεγζκθ που μετριοφνται 
κάκε φορά.  

Βαςικά μεγζκθ που κα πρζπει να μετριοφνται ςτο ςφςτθμα, επιτρζποντασ μια άμεςθ και ευανάγνωςτθ 
εικόνα για τισ τάςεισ ςτθν υποβολι αιτθμάτων και τθν εξυπθρζτθςθ τουσ είναι τα εξισ: 

Ηιτθςθ Υπθρεςιϊν 
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Θ ηιτθςθ υπθρεςιϊν αφορά ςτθν αποτφπωςθ του πλικουσ των αιτθμάτων που ζχουν δρομολογθκεί 
από το ςφνολο των διακζςιμων καναλιϊν ςτθν Ενιαία Ρλατφόρμα Διαχείριςθσ Ϊθφιακϊν Αιτθμάτων 
και Αιτιςεων εντόσ των χρονικϊν ορίων για τα οποία ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να αναηθτιςει 
δεδομζνα. Στόχοσ είναι θ πλθροφόρθςθ για τισ κεματικζσ εξυπθρζτθςθσ με τθ μεγαλφτερθ ηιτθςθ και θ 
αποτφπωςθ των δεδομζνων με τρόπο που αφενόσ δεν κα προκαλεί ςφγχυςθ και αφετζρου κα 
διαφοροποιείται ανάλογα με το χρονικό διάςτθμα για το οποίο κα ηθτοφνται τα δεδομζνα 

Ανταπόκριςθ Υπθρεςιϊν 

Θ «Ανταπόκριςθ Υπθρεςιϊν» κα πρζπει να αποτυπϊνει τον ςυνολικό αρικμό ειςερχόμενων αιτθμάτων 
για τθν επιλεγμζνθ χρονικι περίοδο, τον ςυνολικό αρικμό απαντθμζνων αιτθμάτων κακϊσ και το 
ποςοςτό που αντιπροςωπεφουν τα κλειςτά αιτιματα επί του ςυνόλου των ειςερχομζνων για τα 
κζματα υψθλότερθσ ηιτθςθσ.  

Ανάλυςθ Εξυπθρζτθςθσ ανά Ρφλθ Ειςόδου και Επίπεδο 

Θ Ρ.Ι.Ν. ςκοπεφει να παρζχει εξυπθρζτθςθ και μζςω Τθλεφωνικοφ Κζντρου, το οποίο κα λειτουργεί ωσ 
πρϊτο επίπεδο. Ϋςτόςο, κεωρείται δεδομζνο πωσ το Τ.Κ. δεν κα μπορείςει να εξυπθρετιςει το ςφνολο 
των αιτθμάτων που κα δεχτεί και κα απαιτθκεί να τα δρομολογιςει ςε εξειδικευμζνο προςωπικό του 
Ψορζα είτε αυτό αποτελεί το προςωπικό κάποιασ υπθρεςιακισ μονάδασ είτε μζλθ μιασ ad hoc 
απαντθτικισ ομάδασ. 

Επομζνωσ ςτθν Ανάλυςθ Εξυπθρζτθςθσ ανά Ρφλθ Ειςόδου και Επίπεδο κα πρζπει να αποτυπϊνεται θ 
πλθροφορία το πλικοσ των ειςερχόμενων αιτθμάτων ανά επίπεδο, το πλικοσ των αιτθμάτων που 
απαντικθκαν ανά επίπεδο κακϊσ και το πλικοσ των αιτθμάτων που παραμζνουν αναπάντθτα ανά 
επίπεδο. 

Ανάλυςθ Ταχφτθτασ Εξυπθρζτθςθσ 

Στθν ενότθτα «Ανάλυςθ ταχφτθτασ Εξυπθρζτθςθσ» κα πρζπει να απεικονίηεται το πλικοσ αιτθμάτων 
που επιλφκθκαν ςε προδιαγεγραμμζνα χρονικά εφρθ  ( «ταχφτθτα εξυπθρζτθςθσ απαντθμζνων 
αιτθμάτων») και το πλικοσ των αιτθμάτων που παραμζνουν ςε εκκρεμότθτα εντόσ του επιλεγμζνου 
χρονικοφ διαςτιματοσ ( «χρόνοσ παραμονισ αιτθμάτων ςε εκκρεμότθτα»). 

Ανάλυςθ Bottlenecks 

Στθν ενότθτα «Ανάλυςθ Bottlenecks» κα πρζπει να κατανζμονται ςε προδιαγεγραμμζνα χρονικά εφρθ, 
αιτιματα που παραμζνουν ςε εκκρεμότθτα ςτο τζλοσ τθσ επιλεγμζνθσ χρονικισ περιόδου για τισ 
κατθγορίεσ με τθν υψθλότερθ ηιτθςθ. 

4.2.10 Σφςτθμα Ψθφιακισ Συνεργαςίασ και Κεντρικισ Διαχείριςθσ Εξυπθρζτθςθσ 

Θ xριςθ του ςυςτιματοσ πρζπει να είναι διπλι: αφενόσ να λειτουργεί ωσ ψθφιακι πλατφόρμα 
ςυνεργαςίασ μεταξφ ςυνεργαηόμενων ανκρϊπων εντόσ του δικτφου του Ρεριφζρειασ και αφετζρου να 
επιτρζπει τθν εκτζλεςθ ενεργειϊν κεντρικισ διαχείριςθσ τθσ Ρλατφόρμασ Ενθμζρωςθσ και 
Εξυπθρζτθςθσ.   

Ψθφιακι Συνεργαςία 

Θ νθςιωτικότθτα τθσ Ρ.Ι.Ν. κακιςτά εκ προοιμίου δφςκολθ τθ φυςικι επικοινωνία μεταξφ των ςτελεχϊν 
και του προςωπικοφ των επιμζρουσ ομοειδϊν ι και μθ ομοειδϊν υπθρεςιακϊν μονάδων, 
δθμιουργϊντασ τθν ανάγκθ εξεφρεςθσ εναλλακτικϊν τρόπων ςυνεργαςίασ με δομθμζνο και 
οργανωμζνο τρόπο. Θ ανάγκθ αυτι πολλαπλαςιάηεται ςτισ περιπτϊςεισ εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν και 
εκπροςϊπων επιχειριςεων, ενϊ οι διακζςιμεσ λφςεισ είναι ςυνικωσ αςφνδετεσ μεταξφ τουσ, 
δυςχεραίνοντασ το ζργο των υπθρεςιακϊν παραγόντων. 
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Ρροσ τοφτο το ηθτοφμενο Σφςτθμα Ϊθφιακισ Συνεργαςίασ κα πρζπει να παρζχει κατ’ ελάχιςτο τισ 
κάτωκι λειτουργίεσ – δυνατότθτεσ και να μπορεί να υποςτθρίξει τθν ενςωμάτωςθ ςε αυτϊν 
διαδικαςιϊν τθλεδιαςκζψεων και διαχείριςθσ τθλεφωνικϊν κλιςεων: 

Σελίδα προςωπικϊν ςτοιχείων χριςτθ (User Profile Page)   

Κάκε ςτζλεχοσ ι/ και υπάλλθλοσ τθσ Ρεριφζρειασ, αμζςωσ μετά τθν εγγραφι του ςτο ςφςτθμα, πρζπει 
να αποκτά ςελίδα προςωπικϊν ςτοιχείων (User Profile) ορατι ςε όλουσ τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτθν 
υπθρεςία, μζλθ του επιχειρθςιακοφ δικτφου. Μζροσ μόνο των πλθροφοριϊν του User Profile πρζπει 
ναα είναι δθμόςιο και ορατό ςε όλουσ. Στθν προςωπικι ςελίδα, κάκε εγγεγραμμζνοσ ςτθν υπθρεςία, 
μπορεί να δθμοςιεφει προςωπικά επαγγελματικά ςτοιχεία με βάςθ τα οποία ςυνεργάηεται με τουσ 
ςυναδζλφουσ του.    

Με το δθμόςιο profile κάκε εγγεγραμμζνοσ ςτο ςφςτθμα μπορεί να ανακοινϊνει διαρκϊσ κζματα που 
αφοροφν ςτθν εργαςία του και ςτθ ςυνεργαςία του, τόςο εντόσ των ιεραρχικϊν δομϊν, όςο και 
ελεφκερα ςε ομάδεσ εργαςίασ. Το ςφςτθμα πρζπει να παράγει αυτόματα εικόνεσ του 
οργανογράμματοσ ειδικά για το πρόςωπο που αναηθτοφμε. Με τον τρόπο αυτό κα μποροφμε να 
εντοπίςουμε τθ κζςθ του ςτο οργανόγραμμα και τουσ άμεςουσ ςυνεργάτεσ του. Θα πρζπει ακόμθ να 
μποροφμε να  απευκυνκοφμε ςτο ςυνεργάτθ άμεςα, με πολλζσ διαφορετικζσ επιλογζσ επικοινωνίασ ι 
ςτον άμεςο προϊςτάμενο του. Θ χριςθ του δθμοςίου profile να προςφζρει διαφάνεια ςτισ κζςεισ 
εργαςίασ, κακϊσ κάκε ςυνεργαηόμενοσ ςτο δίκτυο  κα μπορεί να ανακοινϊνει ςε ποια οργανωτικι 
μονάδα ανικει, και με ποιο επιχειρθςιακό αντικείμενο αςχολείται, ϊςτε να τον εντοπίηουν εφκολα 
άλλοι εργαηόμενοι και να εκκινοφν ψθφιακζσ ςυνεδρίεσ μαηί του για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν 
ςτόχων τθσ εργαςίασ τουσ.   

Επικοινωνία   

Θα πρζπει επίςθσ να υπάρχει μενοφ επικοινωνίασ του  ςυςτιματοσ ψθφιακισ ςυνεργαςίασ που κα 
περιλαμβάνει:   

Δθμόςιουσ  πίνακεσ ςυνεργαςίασ (Wall-Dashboards) ςτουσ  οποίουσ κα ζχουν πρόςβαςθ οι ςυνεργάτεσ  
ςτο δίκτυο. Στουσ δθμόςιουσ πίνακεσ ςυνεργαςίασ, οι υπάλλθλοι να μποροφν να μοιράηονται  ψθφιακό  
περιεχόμενο, δικισ τουσ παραγωγισ ι να αναπαράγουν περιεχόμενο του δικτφου ι και του internet. 
Ϊθφιακό περιεχόμενο κάκε μορφισ οργανωμζνα και άμεςα που μπορεί να είναι:   

 Υπθρεςιακά Ζγγραφα   

 Υπολογιςτικά Ψφλλα Εργαςίασ    

 Εταιρικζσ Ραρουςιάςεισ   

 PDF Management Reports   

 Αρχεία ιχου    

 Αρχεία βίντεο 

 Εικόνεσ –φωτογραφίεσ και ςχζδια   

 Διευκφνςεισ ιςτότοπων (URL) με διακζςιμο περιεχόμενο 

 Ρλθροφορίεσ από τα υφιςτάμενα πλθροφοριακά ςυςτιματα   

Επιπρόςκετα, για τισ ανάγκεσ επικοινωνίασ με μθνφματα ι για τθν ςυμμετοχι ςε ιδιωτικζσ ςυηθτιςεισ 
οι χριςτεσ κα μποροφν να αξιοποιοφν το ςφςτθμα των μθνυμάτων, ςτο οποίο να είναι εφικτι θ 
επιςφναψθ αρχείων προσ ζτοιμεσ ομάδεσ εργαηομζνων.    

Εκτόσ των ανωτζρω μορφϊν επικοινωνίασ, απαιτθτι είναι και θ επικοινωνία με άμεςα μθνφματα 
(chat). Οι ςυνεργαηόμενοι να μποροφν να  ζχουν τθν ευχζρεια να επικοινωνοφν μζςω μθνυμάτων 
(instant messages) από το υπθρεςιακό αςφαλζσ δίκτυο, λφνοντασ πολλά κζματα για τα οποία μζχρι 
ςιμερα αντάλλαςςαν μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τθλεφωνιματα ι ακόμα και επιςτολζσ.    

Συνεργαςίεσ  
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Πλοι οι εγγεγραμμζνοι ςτο ςφςτθμα κα είναι εν δυνάμει ςυνεργάτεσ. Οι ςυνεργαςίεσ πρζπει να 
μποροφν να πραγματοποιοφνται με αποςτολζσ και αποδοχζσ προςκλιςεων ςυνεργαςίασ. Κάκε 
ςυνεργαςία να μπορεί να ζχει χαρακτθριςτικά ςτακερισ ςυνεργαςίασ, οπότε οι ςυνεργάτεσ να 
μοιράηονται κοινό πίνακα ςυνεργαςίασ και να αποκτοφν δικαιϊματα πρόςβαςθσ ο ζνασ ςτισ 
προςωπικζσ ςελίδεσ του άλλου ι περιςταςιακισ (ad hoc) ςυνεργαςίασ.   

Το ςφνολο των εγγεγραμμζνων χρθςτϊν ςτο ςφςτθμα κα ςυνκζτουν τθν κοινι Ατηζντα Επικοινωνίασ 
όλων των χρθςτϊν του δικτφου. Από τθν κοινόχρθςτθ Ατηζντα επικοινωνίασ κα πρζπει να μποροφν να 
αποςτζλλονται προςκλιςεισ ςυνεργαςίασ, τισ οποίεσ ο κάκε εργαηόμενοσ τισ παραλαμβάνει ςε ειδικό 
χϊρο, ςτον οποίο μπορεί να αξιολογιςει, να αποδεχκεί, να αρνθκεί ι να μεταφζρει χρονικά αργότερα 
τθν απόφαςθ του για ςυνεργαςία με τον αποςτολζα τθσ πρόςκλθςθσ ςυνεργαςίασ.   

Στθ διαχείριςθ των ψθφιακϊν υποκζςεων, των ψθφιακϊν εγγράφων και των ψθφιακϊν κεμάτων και 
αιτθμάτων οι προςκλιςεισ ςυνεργαςίασ πρζπει να προςφζρουν το δικαίωμα άμεςθσ πρόςβαςθσ ςε 
ψθφιακό περιεχόμενο.   

Ψθφιακζσ Υποκζςεισ (Case Management)   

Θ οργάνωςθ των εργαςιϊν κα πρζπει να γίνεται ςε «φακζλουσ εργαςίασ»   

Ο φάκελοσ κάκε υπόκεςθσ κα πρζπει να  περιλαμβάνει ζγγραφα, ςελίδεσ του διαδικτφου, θχθτικά 
αποςπάςματα, φωτογραφίεσ, video, υπολογιςτικά φφλλα και κάκε μορφισ ψθφιακό περιεχόμενο και 
φυςικά ιδιωτικοφσ πίνακεσ ςυνεργαςίασ.   

Θ Δομι οργάνωςθσ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να επιτρζπει τθν οργάνωςθ του περιεχομζνου ςε τρία 
επίπεδα προςομοιϊνοντασ τισ βιβλιοκικεσ φακζλων με τισ οποίεσ λειτουργοφν οι μεγάλοι 
γραφειοκρατικοί οργανιςμοί:   

 Ϊθφιακοί Κατάλογοι Υποκζςεων   

 Ϊθφιακοί Ψάκελοι Υποκζςεων    

 Ϊθφιακζσ Υποκζςεισ   

 Κάκε ψθφιακι υπόκεςθ κα πρζπει να εντάςςεται ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ από το χειριςτι τθσ, να 
λαμβάνει όνομα – κζμα και όνομα φακζλου και καταλόγου από το χειριςτι και να αρχειοκετείται τόςο 
για γριγορθ αναηιτθςθ, όςο και για τθν διατιρθςθ τθσ κεματολογικισ ςυνάφειασ περιεχομζνου.   

Κάκε ψθφιακι υπόκεςθ πρζπει να περιλαμβάνει πίνακα ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν 
και δεδομζνων, ςτον οποίο κα ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν υπόκεςθ, φακζλουσ 
αρχείων ςυνεργαςίασ, δθλαδι των αρχείων που ανταλλάςςουν οι ςυμμετζχοντεσ με τθ μορφι post, 
αλλά και ειδικά directories αρχείων που κα διακρίνονται ςε φακζλουσ αρχείων προσ επεξεργαςία, 
φακζλουσ αρχείων παραδοτζων και φακζλουσ αρχείων ςυμπεραςμάτων για τθν καταγραφι τθσ 
επιχειρθςιακισ γνϊςθσ τθν οποία κα μποροφν ςτο μζλλον να χρθςιμοποιιςουν οι ςυνεργάτεσ ωσ κοινι 
επιχειρθςιακι γνϊςθ.   

Το περιεχόμενο κάκε ψθφιακοφ φακζλου πρζπει να είναι άμεςα διακζςιμο ςτο ςφνολο των χρθςτϊν 
του δικτφου, εφόςον τουσ ζχουν αποδοκεί δικαιϊματα χριςθσ του.  Οι ςυνεργάτεσ ςτισ ψθφιακζσ 
υποκζςεισ κα ζχουν ρόλουσ να επιβλζπουν ι να παράγουν εντόσ τθσ ψθφιακισ υπόκεςθσ.   

Ομάδεσ (Groups)    

Εκτόσ των υπθρεςιακϊν ρόλων που προβλζπει το οργανόγραμμα θ ςυνεργαςία κα πρζπει να μπορεί να 
γίνει και ςε groups (δθμόςια και ιδιωτικά) . Οι ςυνεργάτεσ  κα πρζπει να μποροφν να δθμιουργοφν 
χϊρουσ ςυνεργαςίασ με βάςθ το κζμα ςυνεργαςίασ. Το κζμα κα πρζπει να μπορεί να ζχει ςυνζχεια και 
χρονικι διάρκεια και δεν εξαντλείται ςτο πλαίςιο μιασ υπόκεςθσ.   
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Στα δθμόςια groups οι πλθροφορίεσ που αναρτοφν οι ςυνεργαηόμενοι (collaborators) κα πρζπει να 
είναι ορατζσ ςε όλο το δίκτυο, αλλά για να ςυμμετάςχει κάποιοσ ςτο group και να μπορεί να πάρει 
κζςθ ςτθ κεματολογία του, κα απαιτείται να εγγραφεί ςτο ςφςτθμα.   

Στα ιδιωτικά groups οι πλθροφορίεσ που κα ανταλλάςςονται δεν πρζπει να είναι ορατζσ ςε μθ 
εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ, και απαιτείται θ εγγραφι ςτο group για να ζχει κάποιοσ δικαιϊματα  
ανάγνωςθσ και εγραφισ ςτο περιεχόμενο του.   

Τόςο οι Θυρίδεσ, όςο και τα Groups κα πρζπει να μποροφν να χρθςιμοποιοφνται και ωσ λίςτεσ 
αποδεκτϊν για μαηικι αποςτολι μθνυμάτων ι για μαηικι διαχείριςθ χρθςτϊν ςτο πλαίςιο εγγράφου, 
υπόκεςθσ, Issue ι ticket.  

  Ρίνακασ ελζγχου ανακοινϊςεων (Notification Control Panel )  

Στο βακμό που οι διεργαςίεσ που κα λαμβάνουν χϊρα μζςα από το παρόν ςφςτθμα είναι πολλζσ, 
κρίνεται απαραίτθτο να υπάρχει Notification Control Panel που κα προςφζρει ςτουσ χριςτεσ του 
δικτφου τθ δυνατότθτα να παρακολουκοφν τα γεγονότα που τουσ αφοροφν ςε ζνα ενιαίο περιβάλλον 
χωρίσ να χρειάηεται να πλοθγοφνται από ςελίδα ςε ςελίδα του ςυςτιματοσ. 

Ενοποιθμζνθ επικοινωνία – Ραρουςία    

Ηθτοφμενο είναι οι χριςτεσ του δικτφου να ζχουν τθν ευχζρεια να ορίηουν οι ίδιοι τθ διακεςιμότθτα 
τουσ για ςυνεργαςία, ςτο βακμό που διάφορεσ ςυνκικεσ μπορεί να τουσ αναγκάηουν ςε δεδομζνεσ 
ςτιγμζσ και για ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ να μθν μποροφν να το χρθςιμοποιιςουν.   

Τα επίπεδα διακεςιμότθτασ πρζπει να είναι:   

 Διακζςιμοσ, προςωρινά απαςχολθμζνοσ, απαςχολθμζνοσ και εκτόσ ςυςτιματοσ.   

Κάκε ζνα από τα επίπεδα διακεςιμότθτασ πρζπει να παράγει μια ζνδειξθ ςτθν φωτογραφία τουσ, όπου 
αυτι δθμοςιεφεται.   

Τζλοσ ςτο πλαίςιο τθσ ενιαιοποίθςθσ των διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ κι εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν το 
ςφςτθμα ψθφιακισ ςυνεργαςίασ πρζπει να μπορεί να διαςυνδζεται με το Call Center τθσ Ρεριφζρειασ.    

Κεντρικι Διαχείριςθ Εξυπθρζτθςθσ 

Το ηθτοφμενο ςφςτθμα Ϊθφιακισ Συνεργαςίασ κα αξιοποιθκεί μεταξφ άλλων και ωσ ςφςτθμα 
επικοινωνίασ των χρθςτϊν των εφαρμογϊν με τουσ διαχειριςτζσ τουσ για τθν εξυπθρζτθςθ αιτθμάτων 
παραμετροποίθςθσ και υποςτιριξθσ ςτθ χριςθ. 

Ϋσ εκ τοφτου κρίνεται απαραίτθτο να περιλαμβάνει βαςικζσ λειτουργίεσ κεντρικισ διαχείριςθσ για το 
ςφνολο των εφαρμογϊν που ςυγκροτοφν τθν Ρλατφόρμα Ϊθφιακισ Ενθμζρωςθσ και Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ είτε για κάποιεσ από αυτζσ να αναδρομολογεί τουσ 
διαχειριςτζσ ςτα επιμζρουσ διαχειριςτικά περιβάλλοντα, εφόςον προςφερκοφν ξεχωριςτά. 

Ειδικότερα οι λειτουργίεσ κεντρικισ διαχείριςθσ που απαιτοφνται είναι: 

1. Δθμιουργία και Διαχείριςθ Ωρθςτϊν 

Στο ςκζλοσ τθσ δθμιουργίασ και διαχείριςθσ χρθςτϊν κα πρζπει οι αρμόδιοι διαχειριςτζσ να 
δθμιουργιςουν νζουσ χριςτεσ, να προβοφν ςτθν τοποκζτθςθ τουσ ςτθν υπθρεςιακι μονάδα ςτθν 
οποία υπάγονται, να καταχωριςουν τα επιμζρουσ προςωπικά ςτοιχεία και ςτοιχεία επικοινωνίασ. Το 
ςφνολο των παραπάνω δεδομζνων κα πρζπει να μπορεί να τροποποιείται, ενϊ κα πρζπει να υπάρχει 
και θ δυνατότθτα απενεργοποίθςθσ ενόσ χριςτθ 

2. Δθμιουργία και Διαχείριςθ Ομάδων 

Με βάςθ όςα αναφζρκθκαν νωρίτερα ςτθν ενότθτα που αφορά ςτθν Ενιαία Ρλατφόρμα Ϊθφιακισ 
Διαχείριςθσ Αιτιςεων και Αιτθμάτων αλλά και ςτθν παράγραφο τθσ τρζχουςασ ενότθτασ που αφορά 
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ςτισ Ομάδεσ (Groups) κα πρζπει ο Διαχειριςτισ να μπορεί να προβεί ςτθ δθμιουργία ομάδων, ςτον 
κακοριςμό του τφπου τουσ, ςτθν προςκαφαίρεςθ διαχειριςτϊν και μελϊν τουσ κακϊσ και ςτθν 
απενεργοποίθςι τουσ. 

4.3 Ψθφιοποίθςθ Αρχείου τθσ Διεφκυνςθσ μεταφορϊν τθσ ΡΛΝ 

4.3.1 Γενικά 

Θ ςυγκεκριμζνθ Διεφκυνςθ αποτελεί τθν πιο χαρακτθριςτικι περίπτωςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ με 
μεγάλθ ανάγκθσ ψθφιοποίθςθσ του αρχείου τθσ, λόγω του εφρουσ των αρμοδιοτιτων και των 
υπθρεςιϊν τθσ και των ποικίλλων ςυναλλαγϊν με πολίτεσ και επιχειριςεισ ςε ζνα ευρφτερο πεδίο 
εφαρμογϊν: από τθν πραγματοποίθςθ εξετάςεων, ςτισ μεταβιβάςεισ αδειϊν ι οχθμάτων, τθν ζκδοςθ 
και τροποποιιςεισ πιςτοποιθτικϊν, τθν χοριγθςθ αδειϊν λειτουργίασ, τισ μεταβιβάςεισ, κ.α. 

Οι υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ και τεκμθρίωςθσ κα ξεκινιςουν μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν εγκεκριμζνθ Μελζτθ Εφαρμογισ όπου και κα κακοριςτοφν όλεσ οι 
τεχνικζσ ςχετικζσ λεπτομζρειεσ. Θ Μελζτθ Εφαρμογισ κα περιλαμβάνει  γραμμογραφθμζνο υπόδειγμα 
καταγραφισ δεδομζνων αρχικοποίθςθσ του ςυςτιματοσ, εντόσ του οποίου κα πρζπει να 
αποτυπϊνονται τα μεταδεδομζνα των ςαρϊςεων. 

Τα βαςικά βιματα τθσ διαδικαςίασ που κα ακολουκείται για τθν ψθφιοποίθςθ του αρχείου τθσ 
Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν τθσ ΡΙΝ είναι τα ακόλουκα: 

 Ρροετοιμαςία του υλικοφ προσ ψθφιοποίθςθ. 
 Ϊθφιοποίθςθ του υλικοφ. 
 Επεξεργαςία τθσ εικόνασ ςε ςτακμό επεξεργαςίασ αν απαιτείται (διόρκωςθ χρωμάτων, 

γεωμετρίασ κ.λπ.) και αποκικευςθ ςε τρεισ διαφορετικζσ αναλφςεισ. 
 Τεκμθρίωςθ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ. 

Ρριν τθν ζναρξθ τθσ ψθφιοποίθςθσ κα εγκαταςτακεί από τον Ανάδοχο ςτο χϊρο που κα ορίςει ο 
Ψορζασ Υλοποίθςθσ ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί. Υπενκυμίηεται ότι ο ςυγκεκριμζνοσ 
εξοπλιςμόσ  ανικει ςτον Ανάδοχο και λειτουργεί με δικι του ευκφνθ. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για 
τθν καλι χριςθ του εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτιςει, τθν τακτικι ςυντιρθςι του και τθν 
αντικατάςταςθ τμιματοσ ι του ςυνόλου ςε περίπτωςθ φκοράσ και καταπόνθςθσ, θ οποία επιδρά 
αρνθτικά ςτθν ποιότθτα και τθν ποςοτικι παραγωγι. 

Τα ψθφιακά ζγγραφα κα αποτελοφν ακριβι αντίτυπα των πρωτότυπων τεκµθρίων ανεξάρτθτα από το 
μζγεκόσ τουσ, το είδοσ χαρτιοφ, το χρωματιςμό τουσ, διπλζσ όψεισ, βιβλιοδεςίεσ κλπ. Θ ψθφιοποίθςθ 
κα λάβει χϊρα αποκλειςτικά και μόνο ςε κακοριςμζνουσ χϊρουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΡΙΝ και 
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του προςωπικοφ του οργανιςμοφ. Το ψθφιακό υλικό κα τροφοδοτεί τον 
Ρλθροφοριακό κόµβο που κα αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του Ζργου. 

Το ςφνολο των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ και των προϊόντων τουσ κα πρζπει να αποτελεί µια 
ολοκλθρωμζνθ λφςθ τθν οποία κα προςφζρει ο Ανάδοχοσ που κα διαςφαλίηει υψθλότατα επίπεδα 
ποιότθτασ και ακεραιότθτασ των δεδομζνων. Για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ςτο χρονικό πλαίςιο και 
ςτισ απαιτιςεισ ποιότθτασ που κακορίηονται ςτθ Ρροκιρυξθ, κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθν κρίςθ του 
Αναδόχου ο απαραίτθτοσ ποςοτικά και από πλευράσ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν εξοπλιςμόσ και το 
κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό, τα οποία κα πρζπει να προδιαγραφοφν αναλυτικά ςτισ προςφορζσ 
των υποψθφίων αναδόχων. 

Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχοσ κα περιλαμβάνει ςτθ λφςθ του τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: 

 Ϊθφιοποίθςθ ςτο χϊρο που κα υποδείξει θ ΡΙΝ (ςυµπεριλαµβανοµζνων εξόδων µετακίνθςθσ 
προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ κλπ.). 

 Ωριςθ ενδεδειγμζνων διαδικαςιϊν ψθφιοποίθςθσ κατά τα διεκνι πρότυπα. 
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 Ωριςθ εξοπλιςμοφ ψθφιοποίθςθσ υψθλϊν προδιαγραφϊν που κα διαςφαλίςει ακριβι 
αντίγραφα υψθλισ ποιότθτασ χρϊματοσ, όπου χρειάηεται, και κειμζνου. Ενδεικτικά 
αναφζρονται οι ακόλουκεσ δυνατότθτεσ του λογιςµικοφ (software) και του υλικοφ (hardware), 
που διαςφαλίηουν ψθφιοποίθςθ εγγράφων υψθλισ ποιότθτασ: 

 υπερκείμενοσ ςαρωτισ 

 ςφςτθμα εξιςορρόπθςθσ των πλευρϊν του βιβλίου για επίπεδο αποτζλεςμα 

 despeckle (κακαριςμόσ εντφπου από κουκκίδεσ) 

 κακαριςμόσ εντφπου από ςκουρότθτα, κιτρίνιςμα κλπ. 

 deskewing (ευκυγράµµιςθ τθσ ςαρωμζνθσ εικόνασ) 

 cropping (αποκικευςθ ωφζλιμθσ εικόνασ, µεταβλθτά περικϊρια κλπ.) 

 υψθλζσ αναλφςεισ ςάρωςθσ 

 δυνατότθτα ψθφιοποίθςθσ τεκμθρίων διαφόρων μεγεκϊν. 

 Τιρθςθ των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν αςφάλειασ µε ςκοπό το μθδενιςμό του κινδφνου 
ολικισ ι µερικισ απϊλειασ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ. 

4.3.2 Ρεριγραφι υλικοφ προσ ψθφιοποίθςθ και τεκμθρίωςθ 

Τα µεγζκθ των προσ ψθφιοποίθςθ ςελίδων, όλων των προαναφερόµενων κατθγοριϊν, ποικίλουν από 
µζγεκοσ Α4 ζωσ Α1. O όγκοσ του προσ ψθφιοποίθςθ υλικοφ ανζρχεται ςε 90.000 φακζλων από το 
ςφνολο των περίπου 700.000 φακζλων υποκζςεων πολιτϊν που βρίςκονται ςε ζγχαρτθ μορφι ςτισ 
Διευκφνςεισ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων και μζχρι τον αρικμό των 
2.700.000 ςελίδων που περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) τισ ακόλουκεσ μορφζσ εγγράφων: 

 Σελίδεσ Α4 Δακτυλογραφθμζνεσ: 1.561.446 - Σελίδεσ Α4 Ωειρόγραφεσ: 535.271    
 Σελίδεσ Α5 Δακτυλογραφθμζνεσ: 114.656   - Σελίδεσ Α5 Ωειρόγραφεσ: 301.015    
 Σελίδεσ Α3 Δακτυλογραφθμζνεσ: 91.405    
 Σελίδεσ (Σχζδια) Α0: 772    
 Άλλθσ μορφισ ζγγραφα: 95.436    

Θ ψθφιοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου αρχείου δεν περιορίηεται ςτθν απλι μεταφορά εγγράφων από τθν 
ζγχαρτθ μορφι ςτθ ψθφιακι (ςκανάριςμα). Θ ολοκλθρωμζνθ ψθφιοποίθςθ απαιτεί επιςτθμονικι 
μελζτθ και εφαρμογι που περιλαμβάνει πολφ αυςτθρά πρωτόκολλα τθσ επιςτιμθσ τθσ αρχειονομίασ. 
Στθν λογικι αυτι ςτο πλαίςιο του ζργου κα πρζπει να αναπτυχκοφν και να υιοκετθκοφν ςυγκεκριμζνεσ 
διαδικαςίεσ τιρθςθσ και διαχείριςθσ του αρχείου και με ςαφι οριςμζνο χρονικό ορίηοντα, για τα οποία 
κα γίνει ενθμζρωςθ των πολιτϊν, προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ καλφτερθ εξυπθρζτθςι τουσ. 

 

5. Μεκοδολογία - Φάςεισ – Ραραδοτζα 

Tο ζργο περιλαμβάνει: 

1. Εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ 

2. Ρλατφόρμα Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων  

3. Ρλατφόρμα Ϊθφιοποίθςθσ φυςικοφ αρχείου 

4. Εφαρμογι διαχείριςθσ ψθφιοποιθμζνων τεκμθρίων 

 
Ο ανάδοχοσ κα υλοποιιςει το Ζργο ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα – φάςεισ : 
Aϋ Φάςθ: Μελζτθ Εφαρμογισ  

 Μελζτθ Εφαρμογισ 
o Τεφχοσ ανάλυςθσ λειτουργιϊν & απαιτιςεων 
o Ρεριγραφι τθσ αρχιτεκτονικισ και τθσ λειτουργίασ  
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o Υπόδειγμα καταγραφισ δεδομζνων αρχικοποίθςθσ του ςυςτιματοσ 
o Μελζτθ Διαλειτουργικότθτασ 
o Μελζτθ Αςφάλειασ και Ρροςταςίασ Δεδομζνων 
o Σενάρια και Μεκοδολογία Ροιοτικοφ Ελζγχου 
o Ρλάνο Κατάρτιςθσ – Εκπαίδευςθσ 

 Καταγραφι απαιτιςεων από τθν ανάλυςθ εργαςιϊν 

 Ροιοτικι και ποςοτικι καταγραφι του ςυμβατικοφ αρχείου και τεκμθρίωςθ ψθφιοποίθςθσ 

 Σχεδίαςθ ςυςτιματοσ – Επικαιροποίθςθ Λειτουργικϊν Ρροδιαγραφϊν Ϊθφιοποίθςθσ 

Β’ Φάςθ: Ρρομικεια & Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ – Δικτυακζσ και Υπολογιςτικζσ 
Υποδομζσ και Ανάπτυξθ Ρλατφόρμασ Ψθφιοποίθςθσ 

 Ρρομικεια & Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ 

 Ανάπτυξθ και παραμετροποίθςθ πλατφόρμασ ψθφιοποίθςθσ 

Γ’ Φάςθ: Εγκατάςταςθ, Αρχικοποίθςθ, Ραραμετροποίθςθ Ρλατφόρμασ Ψθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ 

 Εγκατάςταςθ, αρχικοποίθςθ και παραμετροποίθςθ Ρλατφόρμασ Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ  

 Σενάρια ελζγχου και αποδοχισ χρθςτϊν 

 Εγκατεςτθμζνεσ ςε κζςθ λειτουργίασ εφαρμογζσ, ςυςτιματα και υποςυςτιματα 

 Εγχειρίδια χριςθσ 

Δ’ Φάςθ: Ψθφιοποίθςθ Αρχείου τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν τθσ ΡΛΝ 

 Δθμιουργία του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ 

 Τεκμθρίωςθ αρχείου 

 Καταχϊριςθ ςτθν βάςθ δεδομζνων 

E’ Φάςθ: Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ ςτθν Ρλατφόρμα Ψθφιακισ Ενθμζρωςθσ και Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ 

 Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ και υλικό εκπαίδευςθσ 

 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ  
o On the job training 

 Επικαιροποιθμζνθ ςειρά εγχειριδίων 

 Επικαιροποιθμζνο Εκπαιδευτικό Υλικό  
o Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ εκπαίδευςθσ 

ΣΤ’ Φάςθ: Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ Ψθφιοποιθμζνου Υλικοφ 

 Εφαρμογι ςυςτιματοσ ελζγχου ποιότθτασ ψθφιοποιθμζνου υλικοφ το οποίο περιλαμβάνει: 
o Μεκοδολογία και διαδικαςίεσ ποιοτικοφ ελζγχου ψθφιοποίθςθσ 
o Οργάνωςθ του προςωπικοφ ποιοτικϊν ελζγχων ψθφιοποίθςθσ 
o Το διάγραμμα ροισ τθσ διαδικαςίασ ψθφιοποίθςθσ  

Η’ Φάςθ: Ριλοτικι Λειτουργία Ρλατφόρμασ Ψθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων 
Ρεριφζρειασ 

 Διακεςιμότθτα του ςυνόλου των υποςυςτθμάτων για πιλοτικι χριςθ 

 Διενζργεια ςτοχευμζνων επαναλθπτικϊν εκπαιδεφςεων ςε επιμζρουσ λειτουργίεσ χριςθσ  

 Αποςφαλμάτωςθ Ρλατφόρμασ Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων 
Ρεριφζρειασ 
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Θ’ Φάςθ: Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ ςτθν χριςθ τθσ Ρλατφόρμασ και των Διαδικαςιϊν 
Ψθφιοποίθςθσ 

 Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ και υλικό εκπαίδευςθσ 

 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ  
o On the job training 

 Επικαιροποιθμζνθ ςειρά εγχειριδίων 

 Επικαιροποιθμζνο Εκπαιδευτικό Υλικό  
o Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ εκπαίδευςθσ 

Κ’ Φάςθ: Ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ 

Λ’ Φάςθ:  Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ  

 Ραροχι Υπθρεςιϊν Help Desk τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ για τρεισ [3+ μινεσ. 

 Μθνιαίεσ Εκκζςεισ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Help Desk και Βακμοφ Ικανοποίθςθσ 

 Απολογιςτικι (Τελικι) Ζκκεςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Help Desk και Βακμοφ Ικανοποίθςθσ 

ΛΑ’ Φάςθ:  Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ   

 Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν 

 Τετραμθνία Αναφορά Υπθρεςιϊν Ρεριόδου Εγγφθςθσ 

Αναλυτικότερα, ςτισ ςελίδεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται με λεπτομζρεια οι ανωτζρω φάςεισ 
υλοποίθςθσ του ζργου.  

 





Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, 
Εφαρμογϊν και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων» 

 

93 

 

5.1 Aϋ Φάςθ: Μελζτθ Εφαρμογισ  
Θ φάςθ περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ανάλυςθσ, καταγραφισ απαιτιςεων και λεπτομεροφσ 
ςχεδίαςθσ του ςυςτιματοσ. 

1. Αρχικά κα γίνει αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, ςυλλογισ και ςφνταξθσ απαιτιςεων 
και ςτθ ςυνζχεια κα γίνει ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ. 

2. Κατόπιν κα καταγραφεί λεπτομερϊσ θ ποςότθτα του υλικοφ προσ ψθφιοποίθςθ, κα 
ομαδοποιθκεί κατάλλθλα και κα οριςτεί θ διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ του. 

3. Θα ςυνταχκοφν αναλυτικζσ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ για τισ διαδικαςίεσ και τισ υπθρεςίεσ 
που κα υλοποιθκοφν. 

Σθμαςία κα δοκεί ςτθ μελζτθ αςφάλειασ του ςυςτιματοσ. Σκοπόσ τθσ μελζτθσ κα είναι θ δρομολόγθςθ 
των απαιτοφμενων μζτρων και δράςεων για τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ και διακεςιμότθτασ των 
πλθροφοριϊν του ςυςτιματοσ, τθσ εφαρμογισ και του εξοπλιςμοφ. 

Πλα τα παραπάνω ουςιαςτικά αποτελοφν τθν τελικι ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ που κα 
ακολουκιςει ο Ανάδοχοσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και οριςτικοποιοφν τισ τεχνικζσ και λειτουργικζσ 
προδιαγραφζσ του ζργου. Οι προδιαγραφζσ αυτζσ και οι απαραίτθτεσ περιγραφζσ, κα καταγραφοφν ςε 
ζνα ενιαίο «Τεφχοσ Μελζτθσ Εφαρμογισ», ςε διακριτά τμιματα (κεφάλαια, ενότθτεσ, παραγράφουσ). 
Το «Τεφχοσ Μελζτθσ Εφαρμογισ», κα αποτελζςει τον αναλυτικό οδθγό υλοποίθςθσ του ζργου και κα 
παραδοκεί ςτθν ΕΡΡΕ προσ ζγκριςθ, μαηί με: 

• Δείγματα ψθφιοποιθμζνων τεκμθρίων, διαφόρων μορφϊν, μεγεκϊν και φυςικισ κατάςταςθσ, 
ςε ψθφιακι μορφι. 

• Δείγματα οκονϊν του περιβάλλοντοσ διεπαφισ χριςτθ (user interface) τθσ πλατφόρμασ 
ψθφιοποίθςθσ. 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, ο   υποψιφιοσ   Ανάδοχοσ   οφείλει   να προςδιορίςει ςτθν τεχνικι 
προςφορά του, τθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει, τα ςτοιχεία που κα μελετιςει και κα αναλφςει 
για τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, κακϊσ και τισ ενζργειεσ και τισ εργαςίεσ του για το 
ςχεδιαςμό του ζργου. Επίςθσ, πρζπει να περιγράψει ςυνοπτικά τα περιεχόμενα του «Τεφχουσ Μελζτθσ 
Εφαρμογισ» και να προςδιορίςει τα παραδοτζα δείγματα. 
 

Ραραδοτζα Aϋ Φάςθσ 

1. Τεφχοσ Μελζτθσ Εφαρμογισ 
 
5.2  Β’ Φάςθ: Ρρομικεια & Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ – Δικτυακζσ και Υπολογιςτικζσ 
Υποδομζσ και Ανάπτυξθ Ρλατφόρμασ Ψθφιοποίθςθσ 

Ο ανάδοχοσ ςτα πλαίςια του ζργου κα προμθκεφςει και κα εγκαταςτιςει πλιρωσ λειτουργικά τον 
απαραίτθτο εξοπλιςμό ο οποίοσ κα περιλαμβάνει : 

 4 εξυπθρετθτζσ (server), 

 20 Θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ (ςτακμοφσ εργαςίασ) 

 4 επίπεδουσ ςαρωτζσ (scanner),  

 4 εκτυπωτζσ (document printer), 

 4 μεταγωγείσ δικτφου (network switch)  

 4 ςυςκευζσ προςταςίασ δικτφου (firewall) 

 4 δρομολογθτζσ (router) 

Θα παραμετροποιιςει και εγκαταςτιςει τθν πλατφόρμα ψθφιοποίθςθσ θ οποία κα οδθγιςει τθν 
διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ. 
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Τζλοσ κα κάνει όλουσ τουσ/τισ απαραίτθτουσ/εσ ελζγχουσ/δοκιμζσ για τθν ορκι λειτουργία του 
εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που ορίςτθκαν ςτθν μελζτθ 
απαιτιςεων κατά τθν Ψάςθ 1. 

Ραραδοτζα Β’ Φάςθσ 

1. Εγκατεςτθμζνοσ εξοπλιςμόσ ςε λειτουργικι ετοιμότθτα 

2. Ρλατφόρμα Ϊθφιοποίθςθσ Εγγράφων 

3. Εγχείριδιο Ρλατφόρμασ Ϊθφιοποίθςθσ Εγγράφων 

5.3 Γ’ Φάςθ: Εγκατάςταςθ, Αρχικοποίθςθ, Ραραμετροποίθςθ Ρλατφόρμασ Ψθφιακισ 
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ 

Θ φάςθ περιλαμβάνει τθν εγκατάςταςθ, αρχικοποίθςθ και παραμετροποίθςθ τθσ Ρλατφόρμασ 
Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ. Για να βεβαιωκεί θ ορκι λειτουργία 
τθσ πλατφόρμασ ο Ανάδοχοσ κα διεξάγει τα κατάλλθλα ςενάρια ελζγχου και αποδοχισ των χρθςτϊν.  
Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ φάςθσ κα εγκαταςτακοφν ςε κζςθ λειτουργίασ όλεσ οι εφαρμογζσ, τα 
ςυςτιματα και τα επιμζρουσ υποςυςτιματα που απαρτίηουν τθ πλατφόρμα. Επίςθσ κα παραδοκοφν τα 
εγχειρίδια χριςθσ τθσ Ρλατφόρμασ Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ. 

Ραραδοτζα Γ’ Φάςθσ 

1. Ρλατφόρμα Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ 

2. Εγχειρίδια Ωριςθσ Ρλατφόρμασ Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και 

Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ 

 

5.4  Δ’ Φάςθ: Ψθφιοποίθςθ Αρχείου τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν τθν ΡΛΝ 

Οι απαιτιςεισ τθσ διαδικαςίασ ψθφιοποίθςθσ ςτοχεφουν ςτθν διαςφάλιςθ τθσ πλθροφορίασ που 
περιζχεται ςτο αρχειακό υλικό, τθν προςταςία των πρωτότυπων και τθν ποιοτικι αναπαραγωγι τουσ 
ςε θλεκτρονικά και ζντυπα µζςα. 

Γενικά οι εργαςίεσ και τεχνικζσ ψθφιοποίθςθσ κα περιλαμβάνουν διάφορεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, 
ανάλογα με το προσ ψθφιοποίθςθ υλικό και κα ακολουκοφν τα διεκνι πρότυπα και τουσ οδθγοφσ 
καλισ πρακτικισ για τθν ψθφιοποίθςθ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου. Οι ρυκμίςεισ των παραμζτρων για 
τουσ ςαρωτζσ, κακϊσ και για το λογιςμικό ψθφιοποίθςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί, κα είναι 
απαραιτιτωσ ςφμφωνεσ με τα πρότυπα αυτά, ενϊ εάν τυχόν χρθςιμοποιθκοφν μθχανζσ ι ςυςκευζσ 
άλλεσ από αυτζσ που προβλζπονται ςτον εξοπλιςμό τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ κα πρζπει να είναι 
ίδια ι ανϊτερα από αυτά των ςυςκευϊν που προβλζπονται ςτον εξοπλιςμό που κα παραδοκεί ςτα 
πλαίςια του παρόντοσ ζργου. 

Κακϊσ τα τεκμιρια που κα ψθφιοποιθκοφν είναι βιβλιοδετθμζνοι τόμοι, ζγγραφα και χάρτεσ κλπ., κα 
πρζπει να λθφκεί µζριµνα για τθν ψθφιακι αποτφπωςι τουσ ςε κατάλλθλα αντίγραφα ανάλογα µε τθ 
φυςικι µορφι του κάκε τεκμθρίου. Επικυμθτι είναι θ κατά περίπτωςθ βελτιςτοποίθςθ των αρχείων 
ανάλογα µε τον τφπο τουσ. Οι ωσ άνω αναφερόμενεσ ενζργειεσ κα υλοποιθκοφν µε τθν απόλυτθ 
ευκφνθ του αναδόχου. 

Θ ψθφιοποίθςθ πρζπει να παράγει τουλάχιςτον ζνα αρχείο που υπζχει κζςθ ψθφιακοφ πρωτοτφπου. 
Επίςθσ, πζρα από το ψθφιακό υποκατάςτατο απαιτείται να δθµιουργοφνται τουλάχιςτον άλλεσ δυο 
εκδοχζσ του: µια εικόνα κατάλλθλθ για πρόςβαςθ από το ∆ιαδίκτυο και µια εικόνα ςε ςµίκρυνςθ για 
προεπιςκόπθςθ. Το ψθφιακό  υποκατάςτατο ςυνιςτάται να αποκθκεφεται ςε µορφι TIFF χωρίσ 
ςυμπίεςθ, οι εικόνεσ που εξυπθρετοφν τθν πρόςβαςθ από το ∆ιαδίκτυο ςε JPEG ι PNG και οι 
ςμικρφνςεισ ςε JPEG ι GIF, χωρίσ να αποκλείονται και άλλοι τφποι αρχείων. 





Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, 
Εφαρμογϊν και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων» 

 

95 

 

Θ ψθφιακι αποτφπωςθ (µε ςαρωτι ι µε ψθφιακι φωτογραφικι µθχανι) να γίνει ςτθ µζγιςτθ ανάλυςθ 
που κεωρείται ικανοποιθτικι για το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, χωρίσ απϊλεια τθσ αναγνωςιμότθτασ, 
ςφμφωνα µε τισ κρατοφςεσ ςυνκικεσ ςε Ευρϊπθ, Θ.Ρ.Α. και αλλοφ. 

Θ υδατοςιµανςθ µε ορατά και/ι αόρατα υδατόςθμα αποτελεί απαραίτθτο ςυμπλιρωμα τθσ 
διαδικαςίασ ψθφιοποίθςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει για τθ ψθφιοποίθςθ κατάλλθλο εξοπλιςμό και λογιςμικό. Ο 
τρόποσ επεξεργαςίασ ιδιαίτερα ευπακϊν αντικειμζνων, πρζπει να περιγραφεί ρθτά από τον Ανάδοχο, 
για τθν αποφυγι φκορϊν και καταςτροφϊν. 

Ιδιαίτερθ επίςθσ προςοχι και αξιολόγθςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι κα δοκεί και ςτθν δυνατότθτα 
του ςυςτιματοσ που κα µεταχειριςτεί ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, για τθν εξάλειψθ τθσ 
«ςκιάσ» που προκφπτει από τθν καμπυλότθτα βιβλιοδεςίασ, ςε ςφιχτά δεμζνουσ και παλιοφσ τόμουσ 
κακϊσ και τθν βελτίωςθ αναγνωςιµότθτασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι προςφζροντεσ οφείλουν να αναφζρουν και να τεκµθριϊςουν τόςο τισ ενζργειεσ, 
όςο και τθν ακολουκοφμενθ μεκοδολογία και τον αναλυτικό εξοπλιςμό ι και λογιςμικό που κα 
χρθςιμοποιιςουν. Θ µεκοδολογία ψθφιοποίθςθσ ιδιαίτερα ευπακϊν τεκμθρίων πρζπει να μελετθκεί 
για τθν αποφυγι φκορϊν ι πικανϊν καταςτροφϊν ςτα πρωτότυπα, και ωσ εκ τοφτου βακμολογείται. 

Ρροϊόν τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι τα ψθφιακά αρχεία τα οποία κα αποκθκευτοφν ςφμφωνα µε 
λεπτομζρειεσ που κα αναφερκοφν ςτθ ςυνζχεια. 

Ρριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ Κυρίωσ Ϊθφιοποίθςθσ κα διεξαχκοφν όλεσ οι εργαςίεσ που 
απαιτοφνται για τθν ορκι οργάνωςι τθσ και οι οποίεσ κα αναφερκοφν αναλυτικά ςτθ Μελζτθ 
Εφαρμογισ. Ειδικότερα, ςτα πλαίςια τθσ δθμιουργίασ μεκοδολογίασ και οργάνωςθσ των εργαςιϊν, ο 
Ανάδοχοσ οφείλει να διαμορφϊςει ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ για τθν οργάνωςθ των εργαςιϊν 
ψθφιοποίθςθσ, κακϊσ και να προτείνει ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία, βαςιςμζνθ ςτα διεκνι πρότυπα, 
για τθν ψθφιοποίθςθ αυτι κακ’ αυτι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παραμετροποίθςθσ του εξοπλιςμοφ 
και του λογιςμικοφ. Θ ςχετικι πρόταςθ του Αναδόχου κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ ΕΡΡΕ. 

Θ ομάδα ψθφιοποίθςθσ του Αναδόχου κα ζχει ωσ αποκλειςτικό αντικείμενο τθν ψθφιοποίθςθ και 
τεκμθρίωςθ του υλικοφ τθσ ΡΙΝ. Για το ςκοπό αυτό κα ςυνεργάηεται ςε κακθμερινι βάςθ με τουσ 
αρμόδιουσ υπεφκυνουσ και τθν ομάδα εργαςίασ τθσ ΡΙΝ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει δυνατότθτεσ ποιοτικισ και ποςοτικισ επζκταςθσ και διεφρυνςθσ 
τόςο του εξοπλιςμοφ, όςο και τθσ ομάδασ ψθφιοποίθςθσ προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν ομαλι και 
τθν πλιρθ ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

Επίςθσ, το προςωπικό το οποίο κα απαςχολθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ψθφιοποίθςθσ κα πρζπει να ζχει 
είτε ςθμαντικι εμπειρία ςε παρόμοια ζργα είτε να ζχει καταρτιςτεί κατάλλθλα. Να υπάρχει ζνασ 
«πυρινασ» προςωπικοφ µε αποκλειςτικι απαςχόλθςθ ςτο ζργο. 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ και πριν από τθν τελικι παράδοςθ του ζργου θ ομάδα 
εργαςίασ του Αναδόχου κα αναλάβει τθν εξοικείωςθ του αρμοδίου προςωπικοφ τθσ ΡΙΝ με τισ ανάγκεσ 
και τισ τεχνικζσ ψθφιοποίθςθσ, κακϊσ και με τθ χριςθ όλων των λογιςμικϊν εφαρμογϊν και 
ςυςτθμάτων που απαιτοφνται για τθν διαχείριςθ και τεκμθρίωςθ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ, ζτςι 
ϊςτε να διαςφαλιςκεί ο μελλοντικόσ εμπλουτιςμόσ των ψθφιακϊν ςυλλογϊν και θ ςωςτι διαχείριςι 
τουσ. 

Χϊροσ εργαςίασ 

Θ ψθφιοποίθςθ του υλικοφ τθσ ΡΙΝ κα γίνει τοπικά ςε χϊρο που κα διαµορφϊςει και κα παραχωριςει 
ςτον Ανάδοχο κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ ςτισ κτιριακζσ τθσ εγκαταςτάςεισ είτε ςε 
άλλο κατάλλθλο χϊρο που θ ΡΙΝ κα αποφαςίςει. 

Ωράριο εργαςίασ 
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Ο Ανάδοχοσ κα µπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτο χϊρο ψθφιοποίθςθσ κατά το ωράριο λειτουργίασ τθσ 
ΡΙΝ, για όλουσ τουσ µινεσ του ζτουσ. Θ παρουςία υπαλλιλου τθσ ΡΙΝ ςτο χϊρο ψθφιοποίθςθσ κα είναι 
υποχρεωτικι κατά τισ ϊρεσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

∆ιαδικαςία ψθφιοποίθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ κα ενθµερϊνει από τθν προθγοφµενθ θµζρα τον επικεφαλι τθσ Ομάδασ Εργαςίασ τθσ ΡΙΝ 
για το υλικό που κα ψθφιοποιθκεί και ο τελευταίοσ κα φροντίηει για τθ διακεςιµότθτά του ςτο χϊρο 
ψθφιοποίθςθσ. Με το πζρασ των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ ο Ανάδοχοσ κα παραδίδει το προσ 
ψθφιοποίθςθ υλικό ςτον αρµόδιο υπάλλθλο, ο οποίοσ αφοφ ελζγξει τθν ακεραιότθτά του κα ζχει τθ 
µζριµνα επανατοποκζτθςισ του. 

Ραράδοςθ - παραλαβι  υλικοφ προσ ψθφιοποίθςθ 

 Θ παράδοςθ των εγγράφων προσ ςάρωςθ γίνεται από τθν Υπθρεςία ςε παρτίδεσ με τθν υπογραφι 
πρωτοκόλλου παραλαβισ.  

 Απαιτείται προςεκτικι μεταχείριςθ των εγγράφων κατά τθ μεταφορά τουσ και κατά τθν ςάρωςθ 

 Μεταξφ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ και του αναδόχου κα υπάρχει ςτενι ςυνεργαςία, ϊςτε θ 
παράδοςθ τθσ κάκε παρτίδασ  (μζγεκοσ και ο χρόνοσ παραλαβισ) να γίνεται ςφμφωνα με τθν 
πρόοδο ςάρωςθσ και εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ  του ζργου. 

Επιςτροφι εγγράφων , ςυμπλιρωςθ δελτίου ποιοτικισ – ποςοτικισ παραλαβισ 

Ο Ανάδοχοσ κα επιςτρζφει το αναλογικό υλικό ςτο αρχείο τθσ Υπθρεςίασ και κα υπογράφεται το 
αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο Ραράδοςθσ – Ραραλαβισ και κα ςυμπλθρϊνεται το Δελτίο ποιοτικισ – 
ποςοτικισ παραλαβισ τθσ παρτίδασ.  Τα δελτία κα χρθςιμοποιθκοφν για τον δειγματολθπτικό ζλεγχο 
τθσ ψθφιοποίθςθσ (βλζπε Ζλεγχοσ Ροιότθτασ) και για τθν τμθματικι παραλαβι του ζργου. 
Επίςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει ϊςτε να αντιμετωπίςει διακοπζσ των εργαςιϊν 
ψθφιοποίθςθσ οφειλόμενεσ  ςε βλάβεσ του εξοπλιςμοφ ι αναλϊςιμα π.χ. (λάμπεσ) ςαρωτι και πρζπει 
να ζχει προετοιμάςει εναλλακτικά ςενάρια αντιμετϊπιςθσ τζτοιων προβλθμάτων.  
Χειριςµόσ υλικοφ προσ ψθφιοποίθςθ 

Μζροσ του υλικοφ που κα ψθφιοποιθκεί είναι εξαιρετικά ευαίςκθτο ςε µθχανικζσ καταπονιςεισ. Θ 
χριςθ του και οποιαδιποτε µορφι αναπαραγωγισ του απαιτοφν ιδιαίτερουσ τρόπουσ προςζγγιςθσ. 
Ρρζπει κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν ψθφιοποίθςισ του να χρθςιµοποιείται µε ιδιαίτερα προςεκτικό 
τρόπο για να αποφευχκεί θ οποιαδιποτε βλαπτικι επίδραςθ επί των κειµζνων, των εικόνων και τθ 
βιβλιοδζτθςθ. Κατά το χειριςµό των τεκµθρίων που κα ψθφιοποιθκοφν, οι εργαηόµενοι του Αναδόχου 
πρζπει να είναι απολφτωσ ενιµεροι ότι απαγορεφεται θ οποιαδιποτε φκορά των υπό ψθφιοποίθςθ 
τεκµθρίων. 

Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει κάκε δυνατό μζτρο για τθν προςταςία 
και τθν αςφάλεια του εν λόγω υλικοφ. 

Εξοπλιςµόσ που κα χρθςιµοποιθκεί για τθν ψθφιοποίθςθ 

Για τισ εργαςίεσ ψθφιοποίθςθσ ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει δικό του εξοπλιςμό, Ο ακριβισ αρικμόσ 
των ςαρωτϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ (εξυπθρετθτζσ (servers), ςτακμοί εργαςίασ για τθ διαχείριςθ 
των ςαρωτϊν, ςτακμοί εργαςίασ για τθν επεξεργαςία εικόνασ και τεκμθρίωςθσ, ςυςκευζσ 
αποκικευςθσ κ.α.) που κα χρθςιμοποιθκεί ςτθ διάρκεια των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ κα κακοριςκεί 
από τον Ανάδοχο του ζργου. Στθν προςφορά που κα υποβάλουν οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να 
περιγραφοφν επακριβϊσ τόςο τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του εξοπλιςμοφ, όςο και ο ςυνολικόσ 
προγραµµατιςµόσ των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ µε βάςθ το χρονοδιάγραµµα του ζργου. 

Λόγω του μεγάλου όγκου του Ζργου και των χρονικϊν περιοριςμϊν ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει 
δυνατότθτεσ ποιοτικισ και ποςοτικισ επζκταςθσ και διεφρυνςθσ τόςο του εξοπλιςμοφ, όςο και τθσ 
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ομάδασ ψθφιοποίθςθσ προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν ομαλι και τθν πλιρθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, 
τισ οποίεσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει ςτθν προςφορά του. 

Ρροδιαγραφζσ ψθφιοποίθςθσ 

Θ ψθφιοποίθςθ κα πραγµατοποιθκεί από τον Ανάδοχο µε χριςθ κατάλλθλων εξειδικευμζνων 
ςαρωτϊν για βιβλία, ζγγραφα και χάρτεσ κλπ. 

Θ ςάρωςθ, εφ’ όςον θ μορφι και το μζγεκοσ του ψθφιοποιοφµενου τεκμθρίου το επιτρζπουν, µπορεί 
να γίνεται ταυτόχρονα για τθν αριςτερι και δεξιά ςελίδα ενόσ ανοικτοφ εντφπου ι βιβλίου. 

 H ελάχιςτα αποδεκτι οπτικι ανάλυςθ ανά μζγεκοσ πρωτοτφπου και το βάκοσ χρϊματοσ δίνονται ςτον 
ακόλουκο πίνακα: 

 

Ρρωτότυπο αντικείμενο Ελάχιςτθ ανάλυςθ Χρωματικό βάκοσ 

Ψωτοτυπθμζνο υλικό 200 dpi 8bit γκρί 

Ζντυπο υλικό (αςπρόμαυρο) 400 dpi 8bit γκρί 

Ζντυπο υλικό (εγχρωμο) 400 dpi 24bit 

Ψωτογραφίεσ (αςπρόμαυρεσ) 600 dpi 8bit γκρί 

Ψωτογραφίεσ (εγχρωμεσ) 600 dpi 24bit 

Σχζδια 600 dpi 24bit 

 

Το προϊόν τθσ ψθφιοποίθςθσ ςυνιςτάται να αποκθκεφεται ςε µορφι TIFF χωρίσ να αποκλείονται και 
άλλοι τφποι αρχείων. Οι διαςτάςεισ του ψθφιακοφ υποκατάςτατου που κα προκφψει από τθ 
διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ κα είναι ίδιεσ (1:1) µε αυτζσ του τεκµθρίου. Στθ ςυνζχεια κα προκφψουν και 
αντίγραφα µε διαφορετικζσ αναλφςεισ και διαςτάςεισ, όπωσ αναφζρεται ςτθν επόμενθ παράγραφο. 

∆ιευκρινίηεται ότι οι προδιαγραφζσ που δίνονται είναι οι ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ. Στισ προςφορζσ τουσ 
οι υποψιφιοι Ανάδοχοι µποροφν να προτείνουν µεγαλφτερθ ανάλυςθ ι βάκοσ χρϊματοσ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι θ προτεινόμενθ λφςθ κα είναι ςυμβατι µε το χρονοδιάγραµµα και τον 
προχπολογιςµό του ζργου. 

Αποτελζςµατα τθσ επεξεργαςίασ κα πρζπει να είναι: 

 ∆ιαχωριςµόσ ςελίδων ςτθν περίπτωςθ ταυτόχρονθσ ςάρωςθσ αριςτερισ και δεξιάσ ςελίδασ 
ενόσ ανοικτοφ εντφπου ι βιβλίου. 

 ∆ιόρκωςθ των χρωµάτων ϊςτε να προςοµοιϊνουν ακριβζςτερα ςτο πρωτότυπο. 

 Αποκοπι των περικωρίων γφρω από το τεκµιριο. 

 Αλλαγι προςανατολιςµοφ, όταν απαιτείται. 

 Ρεριοριςµόσ τθσ κφρτωςθσ που οφείλεται ςτθ βιβλιοδεςία. 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει ςτθν προςφορά τουσ να προςδιορίςουν το λογιςµικό που κα 
χρθςιµοποιιςουν για τθν επεξεργαςία των ψθφιακϊν ανατφπων των τεκµθρίων και να 
προδιαγράψουν λεπτοµερϊσ τα τεχνικά του χαρακτθριςτικά. 
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Ψθφιακά υποκατάςτατα και αντίγραφα 

Το κφριο προϊόν τθσ διαδικαςίασ ψθφιοποίθςθσ κα είναι τα ψθφιακά υποκατάςτατα ςε υψθλι 
ανάλυςθ. 

Μετά από τθ δθµιουργία τουσ από τον ςαρωτι και τθν επεξεργαςία τουσ κα αποκθκεφονται ςε µορφι 
TIFF χωρίσ να αποκλείονται και άλλοι τφποι αρχείων. µε διάςταςθ, ανάλυςθ και βάκοσ χρϊµατοσ ίδιο 
µε αυτό που ζγινε θ ψθφιοποίθςθ. Είναι δυνατόν προκειµζνου να µειωκοφν οι ανάγκεσ ςε 
αποκθκευτικό χϊρο να χρθςιµοποιθκεί κάποιοσ µθ απωλεςτικόσ (lossless) αλγόρικµοσ ςυµπίεςθσ (π.χ. 
LZW), ο οποίοσ να υποςτθρίηεται από ευρζωσ διαδεδοµζνεσ εφαρµογζσ. 

Από τα ψθφιακά υποκατάςτατα κα δθµιουργθκοφν επίςθσ ψθφιακά αντίγραφα µε χαµθλότερεσ 
αναλφςεισ και ςε διαφορετικοφ τφπου αρχεία. Συγκεκριµζνα τα ψθφιακά αντίγραφα που κα 
δθµιουργθκοφν είναι: 

 αρχεία προβολισ µζςω διαδικτφου (τφπου JPEG, ανάλυςθσ 150 dpi, βάκουσ χρϊµατοσ 8 ι 24 
bit, διάςταςθσ ίςθσ µε το πρωτότυπο). 

 αρχεία προεπιςκόπθςθσ (τφπου JPEG, ανάλυςθσ 72 dpi, βάκουσ χρϊµατοσ 8 ι 24 bit, µεγζκουσ 
200 pixels ςτθ µζγιςτθ διάςταςθ). 

Ρροδιαγραφζσ υδατογράφθςθσ 

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ διαχείριςθ των πνευματικϊν δικαιωμάτων τθσ ΡΙΝ κα ακολουκθκεί θ 
εξισ πολιτικι υδατογράφθςθσ: 

Το ςφνολο των αρχείων προβολισ και προεπιςκόπθςθσ κα περιλαμβάνει ορατι υδατογράφθςθ µε 
λογότυπο τθσ ΡΙΝ. Στόχοσ είναι να φαίνεται από που προζρχεται το αρχείο χωρίσ ωςτόςο να 
κακίςταται δυςανάγνωςτο. Οι ακριβείσ προδιαγραφζσ υδατογράφθςθσ (κζςθ, φωτεινότθτα κ.λπ.) κα 
προκφψουν ςε ςυνεργαςία µε τον Ανάδοχο µετά από δοκιμζσ ςε ψθφιοποιθµζνο υλικό. Στα αρχεία 
υψθλισ ανάλυςθσ κα εφαρμοςκεί µθ ορατι υδατογράφθςθ µε προςκικθ υδατογραφθµάτων 
ανκεκτικϊν ςε διάφορεσ µορφζσ αλλοιϊςεων τθσ αρχικισ εικόνασ όπωσ κοπι, φιλτράριςμα, ςυμπίεςθ 
ι αντικατάςταςθ µερϊν τθσ. Το λογιςμικό υδατογράφθςθσ και τα τεχνικά του χαρακτθριςτικά κα 
πρζπει να προςδιορίηεται ςτισ προςφορζσ των υποψθφίων Αναδόχων. 

Ροιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ 

Με τθν παράδοςθ των ψθφιοποιθµζνων αρχείων κα πραγµατοποιείται από τθν ΕΡΡΕ του ζργου 
δειγµατολθπτικόσ ζλεγχοσ, ϊςτε να πιςτοποιείται θ πλθρότθτα και 

θ ποιότθτα των ψθφιακϊν υποκατάςτατων και των αντιγράφων τουσ ςφμφωνα µε τισ τεκείςεσ 
προδιαγραφζσ (ανάλυςθ, βάκοσ χρϊματοσ, ποιότθτα εικόνων, πλθρότθτα αρχείων, ονοματολογία των 
αρχείων, ακριβι µεταδεδοµζνα κ.λπ.). 

Ρροδιαγραφζσ για τθν αςφάλεια των τεκμθρίων ψθφιοποίθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει επίςθσ να φροντίηει για τθ ςυχνι δθμιουργία και φφλαξθ αντιγράφων 
αςφαλείασ, κατά τθ διάρκεια τθσ ψθφιοποίθςθσ, ϊςτε να αποφευχκεί με κάκε τρόπο ο κίνδυνοσ 
απϊλειασ των αντιγράφων εξαιτίασ κάποιου μθχανικοφ προβλιματοσ και θ επαναψθφιοποίθςθ ιδθ 
ψθφιοποιθμζνων πρωτοτφπων. 

Μζχρι τθν τελικι παραλαβι του Ζργου, ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφαλι αποκικευςθ του 
ψθφιοποιθμζνου υλικοφ. 

Μετά, ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςτθν ΕΡΡΕ μια ςειρά με ςκλθροφσ δίςκουσ με όλο το ψθφιοποιθμζνο 
υλικό ωσ αντίγραφο αςφαλείασ. Μζχρι τότε ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ δθμιουργία και τθ 
φφλαξθ του αντιγράφου αςφαλείασ. 
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Τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςαρωτι ςχεδίων 

Λόγω τθσ μορφισ και τθσ ιδιαιτερότθτασ του υλικοφ των εγγράφων, απαιτείται θ χριςθ κατάλλθλου 
τφπου ςαρωτι, ο οποίοσ κα πρζπει να διακζτει ειδικι τράπεηα για ςάρωςθ χαρτϊν  μεγζκουσ ζωσ ISO 
Α0+.  

Ο ςαρωτισ κα πρζπει να πλθροί κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:  

 Σφςτθμα Ϊθφιοποίθςθσ με τεχνολογία Contact Imaging Sensor (CIS). 

 Ταχφτθτα ςάρωςθσ ζωσ 15 εκ. / δευτερόλεπτο (χρϊμα, 200 dpi). Ζωσ 33 εκ. / δευτερόλεπτο 
(κλίμακα του γκρι, 200 dpi). 

 Μζγιςτο μζγεκοσ ςάρωςθσ 1118 mm x 20,1 m. 914 mm x 26 μ. 610 mm x 37,9 μ. 305 mm x 
75,76 m. 

 Μζγεκοσ Μνιμθσ 4 GB. 

 Ωωρθτικότθτα Σκλθροφ Δίςκου 500 GB. 

 Να διακζτει Οκόνθ Αφισ για τον χειριςμό και λειτουργία. 

 Επίπεδο κορφβου ≤ 62 dB(A). 

 Ανάλυςθ Σάρωςθσ 1200 dpi. 

 Μορφι ςάρωςθσ αρχείου: PDF, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, δθμιουργία πολλϊν ςελίδων PDF. 

 Λειτουργίεσ ειςαγωγισ ςάρωςθσ: Αρχείο, email, USB, HDD, φάκελοσ δικτφου, FTP, εκτφπωςθ. 

 Ριςτοποιιςεισ: ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EPEAT Bronze. 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςαρωτι εγγράφων 

Ο ςαρωτισ κα πρζπει να πλθροί κατ’ ελάχιςτον τα εξισ :  

 Ταχφτθτα ςάρωςθσ 100 ςελ/ λεπτό μίασ όψθσ, 200 ςελ/λεπτό διπλισ όψθσ. 

 Οπτικι ανάλυςθ 600dpi. 

 Aιςκθτιρασ Color CCD. 

 Μζγιςτο μζγεκοσ εγγράφων 304 x 431 mm. 

 Ελάχιςτο μζγεκοσ εγγράφων 51 x 69 mm. 

 Τροφοδότθσ 300 ςελίδων. 

 Ρροςταςία εγγράφων Lag detection, Sound detection. 

 Ριςτοποιιςεισ ENERGY STAR®, RoHS. 

Τεχνικζσ απαιτιςεισ λογιςμικοφ ςαρωτι.  

Το λογιςμικό ςαρωτι  που κα ςυνοδεφει τον εξοπλιςμό  κα πρζπει να παρζχει κατ ελάχιςτον τισ 
παρακάτω λειτουργίεσ :  

 Ζλεγχο τθσ ανάλυςθσ Contrast και τθσ φωτεινότθτασ. 

 Ρεριςτροφισ, «κοψίματοσ» και αφαίρεςθσ ςτιγμάτων.  

 Multi–masking (προτοποκετθμζνεσ περιοχζσ ςάρωςθσ ανάλογα με το μζγεκοσ του 
πρωτοτφπου). 

 Δθμιουργία ομαδοποιθμζνων εικόνων ςε “batches”.  

 Αποκικευςθ των ψθφιοποιθμζνων εικόνων ςε.tiff και ςυμπιεςμζνο tiff   

 Εικονίδια overview.  

 Αυτόματθσ βελτίωςθσ και “κακαρίςματοσ” εικόνων ψθφιοποιθμζνων πρωτοτφπων κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςάρωςθσ (“on the fly”) ι κατά τθν διάρκεια του batch processing.  

 Αφαίρεςθσ του μαφρου περικωρίου γφρω από τισ ψθφιοποιθμζνεσ ςελίδεσ. 

 Επικυμθτι θ λειτουργία πρόςκεςθσ ςφραγίδασ ςτθν ψθφιοποιθμζνθ εικόνα για προςταςία 
από υποκλοπι.  
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Τεκμθρίωςθ 

Οι λεπτομζρειεσ τθσ φάςθσ τεκμθρίωςθσ κα κακοριςτοφν κατά τθ ςφνταξθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ 
από τον Ανάδοχο. 

Τεκμθρίωςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου 

Ρεριλαμβάνει τθν ανάλυςθ, επεξεργαςία και προςαρμογι τεκμθρίων και τθν ψθφιακι τεκμθρίωςθ των 
ψθφιοποιθμζνων εγγράφων. 

Κατά τθ διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ και προκειμζνου να υπάρχει ςφνδεςθ μεταξφ των αρχείων που κα 
προκφψουν και των πρωτοτφπων τεκμθρίων των βιβλιοκθκϊν ο Ανάδοχοσ µε χριςθ κατάλλθλου 
λογιςμικοφ κα ειςάγει τα απαραίτθτα δεδομζνα που προςδιορίηουν µοναδιαία το κάκε τεκμιριο, 
βάςει των απαιτιςεων του ςυςτιματοσ καταλογογράφθςθσ τθσ ΡΙΝ. 

Το λογιςμικό που κα χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ κα διαςφαλίηει τθ ςφνδεςθ των αρχείων µε τισ 
πλθροφορίεσ τεκμθρίωςθσ που χαρακτθρίηουν το τεκμιριο ςτο ςφςτθμα καταλογογράφθςθσ τθσ ΡΙΝ. 

Τόςο τα τεχνικά μεταδεδομζνα που κα ςυνοδεφουν το ψθφιοποιθμζνο υλικό όςο και τα 
Μεταδεδομζνα για τθν προςταςία και τθ διαχείριςθ των πνευματικϊν δικαιωμάτων ψθφιακοφ 
περιεχομζνου, τα επιχειρθςιακά μεταδεδομζνα και τα Μεταδεδομζνα διαφφλαξθσ κα κακοριςτοφν ςτθ 
Μελζτθ Εφαρμογισ ςε ςυνεργαςία με τθν ΡΙΝ. 

Αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου να υλοποιιςει το ζργο τθσ τεκμθρίωςθσ µε ειδικευμζνο 
επιςτθμονικό προςωπικό. 

Θ τεκμθρίωςθ του υλικοφ είναι απαραίτθτθ για να καταςτεί προςβάςιμο το υλικό. Για τθν τεκμθρίωςθ 
των αντικειμζνων ςυνιςτάται να ακολουκοφνται ανοικτά και ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα πρότυπα 
µεταδεδοµζνων, όπωσ το Resource Description Framework (RDF), το Dublin Core, MARC. Θ τεκμθρίωςθ 
των αντικειμζνων κα επιτελείται μζςω του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ μεταδεδομζνων και κα ςτθρίηεται 
ςε ςυνδυαςμοφσ ταξονομιϊν και λεξικϊν. Με αυτό τον τρόπο εξυπθρετοφνται με βζλτιςτο τρόπο οι 
ανάγκεσ για ταξινόμθςθ και κατθγοριοποίθςθ του περιεχομζνου που αποτελεί τθ βάςθ για τισ 
εφαρμογζσ που πρζπει να παρζχει θ διαδικτυακι πφλθ. Τα μεταδεδομζνα πολλϊν ζργων 
ψθφιοποίθςθσ επιδιϊκεται να είναι διακζςιμα ςε παροχείσ υπθρεςιϊν. Ζτςι ςυνίςταται το πρωτόκολλο 
OAI-PMH (Open Archives Initiative for Metadata Harvesting), το οποίο λειτουργεί ακριβϊσ προσ αυτι 
τθν κατεφκυνςθ. 

Στθν διαδικαςία χαρακτθριςμοφ κα λθφκοφν τα απαιτοφμενα μζτρα για τθν προςταςία των 
προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ τεκμθρίωςθ κα λάβει υπόψθ τα δεδομζνα και πλθροφορίεσ που βρίςκονται ιδθ αποκθκευμζνα ςτα 
υπάρχοντα ςυςτιματα τθσ ΡΙΝ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ τεκμθρίωςθ ζχει ιδθ ξεκινιςει να 
υλοποιείται από τθν υπθρεςία. Θ Υπθρεςία ζχει αναπτφξει εφαρμογι ευρετθρίαςθσ, θ οποία κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν τεκμθρίωςθ των εγγράφων. 

Αποκικευςθ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει όλεσ εκείνεσ τισ απαραίτθτεσ λειτουργίεσ για τθν αποτελεςματικι 
οργάνωςθ και αποκικευςθ των ψθφιακϊν αντιγράφων και των αντίςτοιχων µεταδεδοµζνων µε 
δυνατότθτα : 

 Αποδοτικισ Συμπίεςθσ για Εξοικονόμθςθ Αποκθκευτικϊν Ρόρων χωρίσ Απϊλεια τθσ Αρχικισ 
Ρλθροφορίασ και τθσ Ροιότθτασ των Ϊθφιακϊν Αντιγράφων 

 Επιπλζον δυνατότθτα αποκικευςθσ ςυμπιεςμζνων αντιγράφων µικρότερου όγκου / 
χαμθλότερθσ ποιότθτασ για γριγορθ επιςκόπθςθ των τεκμθρίων και διάκεςι τουσ ςτο internet. 
Τα αντίγραφα αυτά κα είναι πλιρωσ διαςυνδεμζνα ςτθ λογικι οργάνωςθ του αρχείου όπωσ 
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και θ αρχικι ψθφιακι ζκδοςθ των τεκμθρίων και κα µοιράηονται αυτομάτωσ τα ίδια 
µεταδεδοµζνα. 

 δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ του περιεχομζνου ενόσ τεκμθρίου ςε ψθφιακι µορφι κειμζνου 
(τουλάχιςτον αρχεία pdf). Αυτά τα ψθφιακά αρχεία κα ενςωματϊνονται ςτθν εγγραφι του 
αρχικοφ τεκμθρίου ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να µπορεί να επιλζξει τθ µορφι εικόνασ (αν κζλει να 
δει το τεκμιριο) ι τθ µορφι κειμζνου (αν απλά κζλει να χρθςιμοποιιςει µζροσ του κειμζνου). 
Ππωσ περιεγράφθκε και πριν, τα αρχεία αυτά κα πρζπει να «κλθρονομοφν» όλα τα 
µεταδεδοµζνα του αρχικοφ τεκµθρίου. 

 Κωδικοποίθςθσ των δεδομζνων και µεταδεδοµζνων βάςει διεκνϊσ αναγνωριςμζνων 
προτφπων. 

 Εξαςφάλιςθ τθσ Ακεραιότθτασ και τθσ Αςφάλειασ των αποκθκευμζνων ςτοιχείων µε τθν 
εφαρμογι ςυνδυαςμοφ κρυπτογράφθςθσ και πιςτοποίθςθσ. 

Δεικτοδότθςθ 

Θα πρζπει να περιγράφουν οι δυνατότθτεσ δεικτοδότθςθσ των δεδομζνων και µεταδεδοµζνων του 
ςυςτιματοσ. Το προτεινόμενο ςφςτθμα κα πρζπει κατ’ ελάχιςτο να υποςτθρίηει τθν δεικτοδότθςθ των 
χαρακτθριςτικϊν τεκμθρίωςθσ. 

Χαρακτθριςτικά πλατφόρμασ ψθφιοποίθςθσ 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να περιγράψει αναλυτικά τθν πλατφόρμα ψθφιοποίθςθσ που κα 
χρθςιμοποιιςει, δθλαδι το ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα που οδθγεί τθν διαδικαςία 
ψθφιοποίθςθσ, αλλθλεπιδρά με τον εξοπλιςμό ψθφιοποίθςθσ, επεξεργάηεται και διαχειρίηεται τα 
ψθφιοποιθμζνα τεκμιρια. Το ςφςτθμα που κα υλοποιθκεί, κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να 
διαχειριςτεί αποτελεςματικά τα αρχεία που κα προκφψουν από τθν ψθφιοποίθςθ και τα δεδομζνα 
τουσ, κακϊσ και τα αρχεία και τα δεδομζνα που κα παραχκοφν ςτο μζλλον.  

Με τθ βοικεια τθσ  πλατφόρμασ ο χριςτθσ κα ειςάγει το ψθφιοποιθμζνο ζγγραφο απ’ ευκείασ ςε 
βάςθ δεδομζνων με τισ κατάλλθλεσ δεικτοδοτιςεισ και κα το εντάςςει ςαν μζροσ ενόσ μεγαλφτερου 
εγγράφου, είτε κα το δεικτοδοτεί ωσ ζνα ξεχωριςτό ζγγραφο με τα κατάλλθλα μεταδεδομζνα. 

Γενικά ο Ανάδοχοσ μπορεί είτε να αναπτφξει το λογιςμικό αυτό ςτα πλαίςια του ζργου, είτε να 
προςφζρει ζτοιμο λογιςμικό, το οποίο ζχει ιδθ αναπτφξει και να το αναφζρει ςτθν προφορά του. Αν το 
προςφερόμενο λογιςμικό είναι εμπορικό να αναφερκεί ςτθν προςφορά του Αναδόχου και να 
τεκμθριωκεί θ επιλογι του. Σε κάκε περίπτωςθ, υποχρεοφται να το  προςαρμόςει πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ 
και τισ απαιτιςεισ του ζργου και των τελικϊν χρθςτϊν. 

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι βαςικζσ απαιτιςεισ οι οποίεσ ωςτόςο κα οριςτικοποιθκοφν κατά τθ 
Μελζτθ Απαιτιςεων. 

Λειτουργίεσ Χρθςτϊν 

Οι λειτουργίεσ που κα πρζπει να υποςτθρίηονται κατ’ ελάχιςτον από τθν εφαρμογι για όλουσ τουσ 
τελικοφσ χριςτεσ, είναι:  

o Ειςαγωγι. Θα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να ειςάγει νζα δεδομζνα και 
αντικείμενα όπωσ τα αρχεία διαφόρων τφπων κακϊσ και  άλλεσ μορφζσ αρχείων που 
χρθςιμοποιοφνται ςυχνά, όπωσ: .txt, .doc, .pdf, .xls, κ.λπ.  

o Τροποποίθςθ. Ο χριςτθσ κα μπορεί να αλλάξει όλα ι κάποια δεδομζνα μιασ καταχωρθμζνθσ 
εγγραφισ. Ραράλλθλα κα ζχει τθ δυνατότθτα μζςα απο τθν εφαρμογι να προςκζςει ςε ιδθ 
καταχωρθμζνο αρχείο .pdf  επιπλεόν ςελίδεσ.  

o Διαγραφι. Ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να διαγράψει μία καταχωρθμζνθ εγγραφι 
(παρζχοντασ προειδοποιθτικό μινυμα). 
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o Αναηιτθςθ. Ζνα βαςικό πρόβλθμα του ςυμβατικοφ αρχείου, που απαιτείται να εξαλειφκεί με τθν 
θλεκτρονικι τιρθςι του, είναι θ δυςκολία αναηιτθςθσ τεκμθρίων και επιμζρουσ ςτοιχείων των 
τεκμθρίων αυτϊν. Κατά ςυνζπεια, κα πρζπει να δοκεί από τον Ανάδοχο ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ 
δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ ςτθ βάςθ, που κα παρζχονται ςτουσ χριςτεσ. Τα περιςςότερα πεδία των 
πινάκων τθσ βάςθσ, κα πρζπει να αποτελοφν κλειδιά αναηιτθςθσ. Εκτόσ, από τθν απλι αναηιτθςθ 
κα πρζπει να υποςτθρίηεται και ςφνκετθ αναηιτθςθ. Επίςθσ, κα πρζπει να παρζχεται ςτο χριςτθ θ 
δυνατότθτα αναηιτθςθσ εντόσ του περιεχομζνου των αρχείων .pdf. 

o Φόρτωςθ αντικειμζνου (download). Ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να ‘κατεβάςει’ (download) 
κάποιο αντικείμενο τθσ βάςθσ ςτον υπολογιςτι του. 

Λειτουργίεσ Διαχειριςτϊν 

Οι Διαχειριςτικι Εφαρμογι  κα πρζπει να υποςτθρίηει βαςικζσ λειτουργίεσ για τουσ διαχειριςτζσ του 
ςυςτιματοσ, που κατ’ ελάχιςτον είναι:  
 

 Διαχείριςθ χρθςτϊν, που κα περιλαμβάνει λειτουργίεσ όπωσ: δθμιουργία νζου 
χριςτθ, απόδοςθ κωδικϊν πρόςβαςθσ, απόδοςθ δικαιωμάτων πρόςβαςθσ ςτθ βάςθ, 
διαγραφι χριςτθ, τροποποίθςθ ςτοιχείων χριςτθ, κ.λπ. 

 Ραρακολοφκθςθ ιςτορικότθτασ. Στισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ κα πρζπει να 
περιλαμβάνονται μθχανιςμοί παρακολοφκθςθσ ιςτορικϊν αλλαγϊν (logging) και 
ιχνθλαςιμότθτασ (auditing) και εφχρθςτεσ διαδικαςίεσ για τθν παρακολοφκθςθ και τθ 
διαχείριςθ των ςχετικϊν αρχείων καταγραφισ από τουσ διαχειριςτζσ. 

 Λειτουργίεσ φυςικισ αςφάλειασ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να φροντίςει να παρζχει 
αυτοματοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ ςτουσ διαχειριςτζσ για τθ φυςικι αςφάλεια τθσ 
βάςθσ δεδομζνων όπωσ: λειτουργίεσ για τθ λιψθ αντιγράφων αςφαλείασ (back up), 
ανάκτθςθ μετά από βλάβθ (recovery from failure), κ.λπ. 

 

Ραραδοτζα Δ’ Φάςθσ 

1. Ϊθφιοποιθμζνο Υλικό 90.000 φακζλων 
Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν τθσ ΡΙΝ 

2. Τεκμθρίωςθ αρχείου 

 

5.5 E’ Φάςθ: Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ ςτθν Ρλατφόρμα Ψθφιακισ Ενθμζρωςθσ και 
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ 

Θ εκπαίδευςθ αποτελεί ζναν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ 
χριςθσ τθσ πλατφόρμασ. Για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχοσ ςτο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που κα καταρτίςει 
τουσ τελικοφσ χριςτεσ να είναι ςε κζςθ να εκτελζςουν τισ εργαςίεσ που κα τουσ ανατεκοφν. 

Ραραδοτζα E’Φάςθσ 

1. Οδθγόσ Εκπαίδευςθσ (ςεμιναριακοφ τφπου) 

2. Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό (ςε θλεκτρονικι μορφι) για κάκε κατθγορία 
χρθςτϊν/διαχειριςτϊν 

3. Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Εκπαίδευςθσ 
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5.6 ΣΤ’ Φάςθ: Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ Ψθφιοποιθμζνου Υλικοφ 

Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ παραγομζνων ψθφιακϊν αρχείων 

Σκοπόσ των ποιοτικϊν ελζγχων τθσ ψθφιοποίθςθσ του υλικοφ είναι θ αξιολόγθςθ των παραγόμενων 
ψθφιακϊν προϊόντων με βάςθ το αρχικό αναλογικό υλικό.  
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ καλείται να περιγράψει ςτθν τεχνικι του προςφορά  ζνα Σφςτθμα 
Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ του ζργου, το οποίο όςον αφορά τθν ψθφιοποίθςθ κα περιλαμβάνει: 

 Τθ μεκοδολογία και ειδικότερα τισ διαδικαςίεσ ποιοτικοφ ελζγχου που κα εφαρμόςει ϊςτε τα 
τελικά προϊόντα να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του διακιρυξθσ.  

 Το προςωπικό που κα απαςχολθκεί με τθν εργαςία των ποιοτικϊν ελζγχων ανά είδοσ 
προϊόντοσ. 

 Το διάγραμμα ροισ τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ όπου να είναι εμφανι τα ςθμεία όπου κα 
εφαρμοςκεί θ προδιαγραφόμενθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ των ελζγχων κάκε παρτίδασ, ο Ανάδοχοσ κα ςυντάςςει και κα υποβάλλει μαηί με 
τα Δελτία ποιοτικισ – ποςοτικισ παραλαβισ τθσ παρτίδασ και  Αναφορά Ελζγχου, ςτθν οποία κα 
ςυνοψίηει τισ διενεργθκείςεσ ενζργειεσ ελζγχου, τα προβλιματα που παρουςιάςτθκαν κακϊσ και τα 
αποτελζςματα των ελζγχων για τθ ςυγκεκριμζνθ παρτίδα.  

Ραραδοτζα ΣΤ’ Φάςθσ 

1. Μεκοδολογία και διαδικαςίεσ ποιοτικοφ ελζγχου 
Ϊθφιοποιθμζνου Υλικοφ 

2. Διάγραμμα ροισ τθσ διαδικαςίασ ψθφιοποίθςθσ 

3. Δελτία Ροιοτικισ – Ροςοτικισ Ραραλαβισ 

4. Αναφορζσ Ελζγχων 

 

5.7 Η’ Φάςθ: Ριλοτικι Λειτουργία Ρλατφόρμασ Ψθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και 
Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ 

Θ Ριλοτικι Λειτουργία είναι για τθν διεξαγωγι ελζγχου και διορκϊςεων του ςυςτιματοσ. Σε αυτι τθ 
φάςθ, οι χριςτεσ κα ςυμμετζχουν ςτισ τελικζσ δοκιμζσ, ϊςτε να επιβεβαιωκεί θ ικανότθτα του ςε 
πραγματικζσ ςυνκικεσ. Ο ανάδοχοσ εκτόσ των άλλων κα παρζχει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτουσ 
χριςτεσ-υπαλλιλουσ που κα του υποδειχκοφν κατά τθν διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ. Ριο 
ςυγκεκριμζνα θ φάςθ αυτι αποςκοπεί γενικά: 
 
 ςτθ ςυλλογι παρατθριςεων  
 ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων 
 ςτθ διόρκωςθ / διαχείριςθ λακϊν   
 
Θ υποςτιριξθ από τον ανάδοχο κατά τθν Ρερίοδο Ριλοτικισ Λειτουργίασ κα περιλαμβάνει : 
 
 Επίλυςθ προβλθμάτων και υποςτιριξθ χρθςτϊν. 
 Συλλογι και διαχείριςθ παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ.  
 Διόρκωςθ / Διαχείριςθ ςφαλμάτων 
 Εκπαίδευςθ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν 
 Υποςτιριξθ ςτο χειριςμό και λειτουργία των υπολογιςτϊν, εφαρμογισ, κλπ.    
 Διεξοδικό ζλεγχο του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ (παραμετροποιιςεισ, ρυκμίςεισ υλικοφ και 

λογιςμικοφ, ζλεγχο δεδομζνων, ζλεγχο λειτουργίασ εφαρμογισ κλπ) 
 Επικαιροποίθςθ (update) τεκμθρίωςθσ. 
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Ραραδοτζα Η’ Φάςθσ 

1. Αναφορά Ριλοτικισ Λειτουργίασ 

2. Αναφορά Ροιοτικισ Αξιολόγθςθσ 

3. Ρρόγραμμα Επαναλθπτικϊν Εκπαιδεφςεων 

 

5.8 Θ’ Φάςθ: Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ ςτθν χριςθ τθσ Ρλατφόρμασ και των Διαδικαςιϊν 
Ψθφιοποίθςθσ 

Ειδικότερα ςτθν Ψάςθ αυτι περιλαμβάνεται θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ και των διαδικαςιϊν ψθφιοποίθςθσ. Θ εκπαίδευςθ αποτελεί ζναν από τουσ 
πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ και ςωςτισ λειτουργίασ τθσ 
πλατφόρμασ ςτα πλαίςια τθσ ευρφτερθσ παραγωγικισ λειτουργίασ, και κατά ςυνζπεια για τθν επιτυχία 
του ζργου. Για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχοσ ςτο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που κα καταρτίςει, εκτόσ από 
τα τεχνικά και διαχειριςτικά κζματα που αφοροφν τθ λειτουργία τθσ πλατφόρμασ, πρζπει να 
ςυμπεριλάβει και τθν παρουςίαςθ βαςικϊν κεμάτων αναφορικά με τθν ψθφιοποίθςθ (χριςθ 
ςυςκευϊν και λογιςμικοφ ψθφιοποίθςθσ, χαρακτθριςτικά ψθφιακϊν αντιγράφων, τφποι αρχείων 
αποκικευςθσ, κ.λπ.), τθ βάςθ δεδομζνων (ςτάδια ανάπτυξθσ βάςθσ δεδομζνων, ονοματολογία και 
κωδικοποίθςθ, κ.λπ.) και τθν αςφάλεια τθσ πλατφόρμασ (βαςικζσ παράμετροι, πολιτικζσ και 
διαδικαςίεσ αςφάλειασ, κ.λπ.). 
Θ εκπαίδευςθ που κα πραγματοποιθκεί, κα πρζπει να ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να καλυφκοφν οι 
γνωςτικζσ περιοχζσ κάκε κατθγορίασ χριςτθ, ανάλογα με το ρόλο που κα αναλάβει κατά τθν 
παραγωγικι λειτουργία τθσ πλατφόρμασ. Κατ’ ελάχιςτον οι χριςτεσ κα χωριςτοφν ςε 2 κατθγορίεσ: 

 Διαχειριςτζσ, που κα αναλάβουν τθ διαχείριςθ και τθν επίβλεψθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ 
τθσ πλατφόρμασ και κα επιτελζςουν βαςικό ρόλο ςτθν υποςτιριξθ των υπολοίπων χρθςτϊν. 

 Τελικοί Χριςτεσ, οι οποίοι κα χρθςιμοποιοφν τισ αυτοματοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ τθσ 
Εφαρμογισ Διαχείριςθσ (αναηιτθςθ, ειςαγωγι, ενθμζρωςθ κλπ) για να διεκπεραιϊςουν τισ 
κακθμερινζσ τουσ εργαςίεσ. 

 
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτθν τεχνικι προςφορά τουσ ζνα αρχικό 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, ςχετικά με τισ προτεινόμενεσ κατθγορίεσ εκπαιδευόμενων, τθ διάρκεια τθσ 
εκπαίδευςθσ, τα κεματικά αντικείμενα και τισ ενότθτεσ εκπαίδευςθσ που κα καλφψουν. 
 

Ραραδοτζα Θ’ Φάςθσ 

1. Οδθγόσ Εκπαίδευςθσ (ςεμιναριακοφ τφπου) 

2. Εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό (ςε θλεκτρονικι 

μορφι) για κάκε κατθγορία χρθςτϊν/διαχειριςτϊν 

3. Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Εκπαίδευςθσ 

 

5.9 Κ’ Φάςθ: Ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ κα εκπονθκεί αναλυτικό Ρλάνο Ρροϊκθςθσ και Αξιοποίθςθσ του 
Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ, το οποίο κα περιγράφει όλα τα μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν 
(δθμοςιεφςεισ, διαφθμίςεισ, προωκθτικό υλικό, παρουςιάςεισ κλπ) για τθν ενθμζρωςθ των τελικϊν 
αποδεκτϊν. 
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Επίςθσ κα διοργανωκοφν πζντε (5) θμερίδεσ ενθμζρωςθσ ςτισ πρωτεφουςεσ των κυριότερων νθςιϊν 
τθσ Ρεριφζρειασ (Ηάκυνκοσ, Αργοςτόλι, Λευκάδα, Κζρκυρα) και τθν Ικάκθ. Στισ θμερίδεσ κα 
παρουςιαςτοφν οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, οι ςχετικζσ 
διαδικαςίεσ μζςω των οποίων κα μποροφν να εξυπθρετθκοφν, κ.α. 

Θα ςχεδιαςτεί ενθμερωτικό υλικό (leaflets, αφίςεσ, κ.α.), βάςει του οποίου οι πολίτεσ και οι 
επιχειριςεισ κα ζχουν ενθμζρωςθ για τα οφζλθ του ζργου και κα δθμιουργθκοφν δράςεισ 
Ρροβολισ/Ρροϊκθςθσ ςτο Διαδίκτυο και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (GOOGLE, FB, TWTR , 
Ιςτοςελίδεσ, ζντυπα) 

Ραραδοτζα Κ’ Φάςθσ 

1. Ρλάνο Ρροϊκθςθσ και Αξιοποίθςθσ 

2. Ενθμερωτικό Υλικό (Leaflets, Αφίςεσ) 

3. Θμερίδεσ (5) 

4. Ϊθφιακό Υλικό – Καταχωριςεισ ςε Social Media 

 

5.10 Λ’ Φάςθ:  Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ 

Θ ζναρξθ τθσ Ψάςθσ Ι ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ - Help Desk.  

Με το πζρασ τθσ Ψάςθσ Ι ολοκλθρϊνεται το ζργο ςτο ςφνολο του και ξεκινά θ ελάχιςτθ περίοδοσ 
εγγφθςθσ του ζργου ςτο ςφνολο του.  

Οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ παραλαβισ του ζργου από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι φορζα 
είναι: 

 Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ όλων των εργαςιϊν όλων των φάςεων του ζργου 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των παραδοτζων), ςφμφωνα με τισ καταγεγραμμζνεσ προδιαγραφζσ 

και λειτουργικζσ απαιτιςεισ (Διακιρυξθ, Ρροςφορά Αναδόχου, Σφμβαςθ, Τεφχοσ Μελζτθσ). 

 Θ αποδοχι του ςυνόλου των παραδοτζων από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ (ΕΡΡΕ).  

 Θ καλι λειτουργία του ςυνόλου των ςυςτατικϊν ςτοιχείων του Ζργου. 

Θ Οριςτικι Ραραλαβι του ςυνόλου του Ζργου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 6.3 «Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ» και 6.4 «Απόρριψθ παραδοτζων – 
Αντικατάςταςθ» τθσ παροφςασ. 
 

 

 

 

 

  

Ραραδοτζα  Λ’ Φάςθσ 

1. Μθνιαίεσ  Εκκζςεισ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Help Desk και 
Βακμοφ Ικανοποίθςθσ 

2. Απολογιςτικι (Τελικι) Ζκκεςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Help 
Desk και Βακμοφ Ικανοποίθςθσ 
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5.10 ΛΑ’ Φάςθ:  Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ  

Με το πζρασ τθσ Ψάςθσ Ι ολοκλθρϊνεται το ζργο ςτο ςφνολο του και ξεκινά θ ελάχιςτθ περίοδοσ 
εγγφθςθσ του ζργου ςτο ςφνολο του.  

Οι υπθρεςίεσ τθσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ αφοροφν ςτο ςφνολο του ζργου, παρζχονται ςε περιβάλλον 
Εγγυθμζνου Επιπζδου Υπθρεςιϊν και είναι αυτζσ που περιγράφονται ςτθν ενότθτα Υπθρεςίεσ 
Ρεριόδου Συντιρθςθσ, αλλά παρζχονται δωρεάν. 

 

 

 

 
 
 
6. Ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ 

6.1 Λοιπζσ ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ 

Στο πλαίςιο διάδοςθσ των ςτόχων και των αποτελεςμάτων του Ζργου κα διενεργθκοφν οι ακόλουκεσ 
ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ και Επικοινωνιακισ Ρροβολισ, με ςτόχο το ζργο να αποκτιςει τθν μζγιςτθ 
δυνατι προβολι ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ τθσ Ρεριφζρειασ:  

Ρζντε (5) θμερίδεσ ενθμζρωςθσ ςτισ πρωτεφουςεσ των κυριότερων νθςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ (Ηάκυνκοσ, 
Αργοςτόλι, Λευκάδα, Κζρκυρα) και τθν Ικάκθ. Στισ θμερίδεσ κα παρουςιαςτοφν οι παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ μζςω των οποίων κα 
μποροφν να εξυπθρετθκοφν, κ.α.   

Σχεδιαςμόσ και παραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ (leaflets, αφίςεσ, κ.α.), βάςει του οποίου οι πολίτεσ 
και οι επιχειριςεισ κα ζχουν ενθμζρωςθ για τα οφζλθ του ζργου. Το ενθμερωτικό υλικό κα είναι 
διακζςιμο τόςο ςτθν διαδικτυακι πφλθ τθσ Ρεριφζρειασ (https://pin.gov.gr/home), ςτθν Ϊθφιακι 
Ρλατφόρμα όςο και ςε Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ (Δθμαρχεία, Γραφεία Κοινισ Ϋφζλειασ, Επιμελθτιρια, 
κ.α.), ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ και εξυπθρετοφνται οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ.  

Δράςεισ Ρροβολισ/Ρροϊκθςθσ ςτο Διαδίκτυο και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (GOOGLE, FB, TWTR , 
Ιςτοςελίδεσ, ζντυπα) 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του λεπτομερζσ 
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ με τισ κφριεσ φάςεισ υλοποίθςθσ, περιγραφζσ εργαςιϊν και παραδοτζων, 
αναλυτικζσ χρονικζσ περιόδουσ υλοποίθςθσ, ανκρϊπινουσ πόρουσ (ρόλοι / ομάδεσ ζργου) και 
αρμοδιότθτεσ, κακϊσ και τα κφρια ορόςθμα του Ζργου.  

Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει Μθνιαίεσ Αναφορζσ Ρροόδου 
(progress reports) ςχετικά με τισ δράςεισ του και τισ διαδικαςίεσ εκτζλεςθσ του Ζργου, ζτςι ϊςτε να 
διαςφαλίηεται: 

 θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου 

 θ ορκι, και ςυμβατι με τισ προδιαγραφζσ, εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

Οι τακτικζσ ςυναντιςεισ του Αναδόχου με τθν ΕΡΡΕ για τθν πρόοδο του Ζργου κα διεξάγονται ςε 
μθνιαία βάςθ.  

Ραραδοτζα  ΛΑ’ Φάςθσ 

1. Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν
 Τεφχοσ αποτφπωςθσ υπθρεςιϊν 

2. Τετραμθνία Αναφορά Υπθρεςιϊν Ρεριόδου Εγγφθςθσ 

https://pin.gov.gr/home
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Ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Ζργου του Αναδόχου κα παρουςιάηει ςε κάκε ςυνάντθςθ τθν Αναφορά 
Ρροόδου του Ζργου, ςτθν οποία κα ςυμπεριλαμβάνεται τυχόν ενθμερωμζνθ ζκδοςθ του 
χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου. 

Εκτόσ από τισ τακτικζσ ςυναντιςεισ, ο Ρρόεδροσ τθσ ΕΡΡΕ μπορεί να ςυγκαλζςει ζκτακτεσ ςυναντιςεισ 
εάν κρικεί απαραίτθτο. 

Ο Ανάδοχοσ κα τθρεί τα πρακτικά των ςυναντιςεων που διεξάγονται για τθν πρόοδο του Ζργου και κα 
τα αποςτζλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του τα ζγγραφα του Συςτιματοσ 
Διαχείριςθσ Ροιότθτασ που εφαρμόηει, ι ςε περίπτωςθ χριςθσ λογιςμικοφ, να γίνει ςχετικι αναφορά.  

7. Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ  

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε οκτϊ (8) μινεσ και νοείται το χρονικό διάςτθμα από 
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθν υποβολι του τελευταίου παραδοτζου ςφμφωνα με 
το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια.   

Στθ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται: 

1. Ο χρόνοσ που κα απαιτθκεί για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία τθσ ευφυοφσ ψθφιακισ 
πλατφόρμασ (λογιςμικό και εφαρμογζσ):  

 Τθν παραλαβι των ενδιάμεςων φάςεων ι παραδοτζων μζχρι τθν παράδοςθ και του 
τελευταίου παραδοτζου που ορίηει τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ-αρχικοποίθςθσ-
παραμετροποίθςθσ και τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ ευφυοφσ ψθφιακισ πλατφόρμασ 

 Τθ διαδικαςία για τθν παραλαβι τθσ ευφυοφσ ψθφιακισ πλατφόρμασ 

2. Ο χρόνοσ που κα απαιτθκεί για τθν ψθφιοποίθςθ του αρχείου τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν τθσ 
ΡΙΝ 

3. Τθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ – Help Desk  

ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑ ΕΓΟΥ 

Φάςθ Τίτλοσ Φάςθσ 
Διάρκεια 

υλοποίθςθσ 
(ΜΘΝΕΣ) 

Μινασ 
Ζναρξθσ 

Μινασ 
Λιξθσ 

Ρροχπόκεςθ ζναρξθσ 

ΨΑΣΘ Α Μελζτθ Εφαρμογισ 1 1 1 
Ζναρξθ με τθν υπογραφι τθσ 
Σφμβαςθσ 

ΨΑΣΘ Β 

Ρρομικεια & 
Εγκατάςταςθ 
Εξοπλιςμοφ 
Ρλθροφορικισ - 
Δικτυακζσ και 
Υπολογιςτικζσ 
Υποδομζσ και 
Ανάπτυξθ 
Ρλατφόρμασ 
Ϊθφιοποίθςθσ 

2 2 3 
Ζναρξθ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
Ψάςθσ Α  

ΨΑΣΘ Γ 

Εγκατάςταςθ, 
Αρχικοποίθςθ, 
Ραραμετροποίθςθ 
Ρλατφόρμασ 
Ϊθφιακισ 

4 2 5 
Ζναρξθ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
Ψάςθσ Α 
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ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑ ΕΓΟΥ 

Φάςθ Τίτλοσ Φάςθσ 
Διάρκεια 

υλοποίθςθσ 
(ΜΘΝΕΣ) 

Μινασ 
Ζναρξθσ 

Μινασ 
Λιξθσ 

Ρροχπόκεςθ ζναρξθσ 

Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν και 
Επιχειριςεων  

ΨΑΣΘ Δ 
Ϊθφιοποίθςθ Αρχείου 
τθσ Διεφκυνςθσ 
Μεταφορϊν τθσ ΡΙΝ 

4 2 5 
Ζναρξθ παράλλθλα με τθν 
προμικεια του εξοπλιςμοφ & 
τθν ανάπτυξθ τθσ πλατφόρμασ.   

ΨΑΣΘ Ε 

Εκπαίδευςθ 
Ρροςωπικοφ ςτθν 
Ρλατφόρμα Ϊθφιακισ 
Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν και 
Επιχειριςεων 

1 5 5 
Ζναρξθ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
Ψάςθσ Γ 

ΨΑΣΘ ΣΤ 
Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ 
Ϊθφιοποιθμζνου 
Υλικοφ  

1 6 6 
Ζναρξθ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
Ψάςθσ Δ 

ΨΑΣΘ Η 

Ριλοτικι Λειτουργία 
Ρλατφόρμασ 
Ϊθφιακισ 
Εξυπθρζτθςθσ 
Ρολιτϊν και 
Επιχειριςεων 

1 6 6 
Ζναρξθ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
Ψάςθσ Γ 

ΨΑΣΘ Θ 

Εκπαίδευςθ 
Ρροςωπικοφ ςτθν 
χριςθ τθσ 
Ρλατφόρμασ και των 
Διαδικαςιϊν 
Ϊθφιοποίθςθσ 

1 6 6 
Ζναρξθ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
Ψάςθσ Δ 

ΨΑΣΘ Θ 
Ενζργειεσ 
Δθμοςιότθτασ 

3 6 8 
Ζναρξθ με τθν ολοκλιρωςθ 
των Ψάςεων Ε και ΣΤ 

ΨΑΣΘ Ι 
Υπθρεςίεσ Τεχνικισ 
Υποςτιριξθσ - Help 
Desk  

3 6 8 
Ζναρξθ με τθν ολοκλιρωςθ 
των Ψάςεων Ε και ΣΤ 

ΨΑΣΘ ΙΑ Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ 9 24 32 
Ζναρξθ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
Ψάςθσ Ι 

 

Στθ ςυνζχεια παρατίκεται το ςυνοπτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 





Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων» 

 

Σελίδα 109 

υνοπτικό Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ Ζργου 

 

Φάςεισ του Ζργου 
   

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 ….. Μ32 

Ψάςθ Α Μελζτθ Εφαρμογισ                     

Ψάςθ Β 
Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ- Δικτυακζσ και 
Υπολογιςτικζσ Υποδομζσ και Ανάπτυξθ Ρλατφόρμασ Ϊθφιοποίθςθσ 

              
 

  
  

Ψάςθ Γ 
Εγκατάςταςθ, Αρχικοποίθςθ, Ραραμετροποίθςθ Ρλατφόρμασ 
Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ  

             
 

  
  

Ψάςθ Δ Ϊθφιοποίθςθ Αρχείου τθσ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν τθσ ΡΙΝ   
    

             

Ψάςθ Ε 
Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ ςτθν Ρλατφόρμα Ϊθφιακισ Ενθμζρωςθσ και 
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ  

            
  

 
  

  

Ψάςθ ΣΤ Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ Ϊθφιοποιθμζνου Υλικοφ              
  

     

Ψάςθ Η 
Ριλοτικι Λειτουργία Ρλατφόρμασ Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν 
και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ 

              
 

  
  

Ψάςθ Θ 
Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ ςτθν χριςθ τθσ Ρλατφόρμασ και των 
Διαδικαςιϊν Ϊθφιοποίθςθσ 

              
 

  
  

Ψάςθ Θ Ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ            

Ψάςθ Ι Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ             

Ψάςθ ΙΑ Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ            
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8. Τόποσ υλοποίθςθσ/ παροχισ των υπθρεςιϊν  

Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγκαταςτιςει τθν  Ρλατφόρμα Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και 
Επιχειριςεων τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων ςε περιβάλλον υπολογιςτικοφ νζφουσ και να παραδϊςει ςε 
πλιρθ λειτουργία το ςφνολο του ηθτοφμενου λογιςμικοφ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

9. Υπθρεςίεσ Διαλειτουργικότθτασ με τρίτα ςυςτιματα 

9.1 Υπθρεςίεσ Διαλειτουργικότθτασ με τρίτα ςυςτιματα 

Θ διαλειτουργικότθτα με τρίτα ςυςτιματα ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ πζραν των ςχετικϊν κεντρικϊν 
υπθρεςιϊν ςτο cloud περιβάλλοντθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ δεν αποτελοφν αντικείμενο του ζργου. Ϋςτόςο, 
ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου περιλαμβάνονται: 

Α) θ υποχρζωςθ του αναδόχου να αποδείξει ότι τα ηθτοφμενα υποςυςτιματα διακζτουν API κακϊσ και 
τθν τεκμθρίωςθ του τρόπου που το τελευταίο μπορεί να διαλειτουργιςει με τρίτα ςυςτιματα. 

Β) θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ μζςω API των δεδομζνων και μεταδεδομζνων που κα προκφψουν από τθν 
ψθφιοποίθςθ του αρχείου που περιγράφεται αναλυτικά ςτθ ςχετικι ενότθτα τθσ παροφςασ και ειδικότερα 
θ αξιοποίθςθ των εγγράφων ι/και φακζλων πολιτϊν που κα ψθφιοποιθκοφν ςτο προςωπικό τουσ 
ψθφιακό αποκετιριο, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν ενότθτα Σφςτθμα Ϊθφιακισ Υποβολισ Αιτιςεων και 
Αιτθμάτων και Αποκετιριο Απαντιςεων 

9.2 Υπθρεςίεσ Διαλειτουργικότθτασ με Κεντρικά Συςτιματα Ψθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

Βαςικό ηθτοφμενο ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Ρλατφόρμασ Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και 
Επιχειριςεων αποτελεί θ εναρμόνιςθ του με τθν κείμενθ εκνικι νομοκεςία ςτα κζματα αςφάλειασ 
δεδομζνων και παροχισ ψθφιακισ εξυπθρζτθςθσ. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ το προςφερόμενο Σφςτθμα κα πρζπει να μπορεί να διαλειτουργιςει αφενόσ 
με εκείνεσ τισ υπθρεςίεσ αυκεντικοποίθςθσ – ταυτοποίθςθσ χρθςτϊν που αναγνωρίηονται ωσ οι πλζον 
αξιόπιςτεσ από το ελλθνικό δθμόςιο και αφετζρου με τισ δφο κεντρικζσ δομζσ ψθφιακισ εξυπθρζτθςθσ 
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ιτοι το gov.gr και το support.gov.gr. 

Ϋσ προσ τθν αυκεντικοποίθςθ – ταυτοποίθςθ χρθςτϊν κα πρζπει να εγγυάται ότι το προςφερόμενο 
ςφςτθμα να διαλειτουργιςεισ με: 

A. τθν υπθρεςία oauth2 τθσ ΓΓΡΣΔΔ για τθν αυκεντικοποίθςθ των εξωτερικϊν χρθςτϊν που κα 
υποβάλλουν αιτιματα ενθμζρωςθσ ι/και εξυπθρζτθςθσ μζςω διαδικτφου 

B. τθν υπθρεςία oauth2-PA τθσ ΓΓΡΣΔΔ για τθν αυκεντικοποίθςθ των εςωτερικϊν χρθςτϊν τθσ Ρ.Ι.Ν 
οι οποίοι κα αναλάβουν ρόλο ςτθ λειτουργία τθσ ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν και 
επιχειριςεων 

C. ςτθν υπθρεςία A2D τθσ ΘΔΙΚΑ για τθν ταυτοποίθςθ των πολιτϊν που κα παράςχει τουλάχιςτον 
99.9% χρόνο καλισ λειτουργίασ. Ο χρόνοσ καλισ λειτουργίασ υποβάλλουν αιτιματα 
προςωποποιθμζνθσ ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ μζςω του τθλεφωνικοφ κζντρου τθσ Ρ.Ι.Ν. 

Σε ότι αφορά το ςκζλοσ τθσ διαλειτουργικότθτασ με τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν και 
εξυπθρζτθςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, gov.gr και support.gov.gr κα πρζπει το προςφερόμενο ςφςτθμα να 
επιτρζπει: 

 το διαμοιραςμό περιεχομζνου υπθρεςιϊν μεταξφ του Οδθγοφ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ τθσ Ρ.Ι.Ν. 
και τθσ ενιαίασ πφλθσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, gov.gr για τισ Ρεριφζρειεσ 
Συγκεκριμζνα κα πρζπει οι χριςτεσ του Οδθγοφ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ τθσ Ρ.Ι.Ν. να μποροφν να 
αρχικοποιιςουν το περιεχόμενο μιασ νζασ ψθφιακισ υπθρεςίασ είτε ςτο περιβάλλον του Οδθγοφ 
τθσ Ρ.Ι.Ν. και μετά τθν ζγκριςθ του να το διαβιβάςουν «ενδοςυςτθμικά» ςτο αντίςτοιχο 
υποςφςτθμα του Συςτιματοσ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν του gov.gr, είτε να εκκινιςουν τθ διαδικαςία 
ςυγγραφισ του περιεχομζνου τθσ υπθρεςίασ ςτο υποςφςτθμα του gov.gr και να το μεταφζρουν 
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μετά τθν ζγκριςθ του εντόσ του ςχετικοφ υποςυςτιματοσ του gov.gr ςτον Οδθγό τθσ Ρ.Ι.Ν. 
Από το ςφνολο του περιεχομζνου που κα καταγράφεται, όςεσ πλθροφορίεσ αποτελοφν κοινό τόπο 
για το ςφνολο των Ρεριφερειϊν (Ϊθφιακι Αίτθςθ, Μζγιςτοσ Ωρόνοσ Εξυπθρζτθςθσ, 
Δικαιολογθτικά, Κωδικόσ Ϊθφιακισ Υπθρεςίασ και Τίτλοσ Ϊθφιακισ Υπθρεςίασ) κα πρζπει να 
διακρίνονται από τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν αποκλειςτικά ςτθν Ρ.Ι.Ν (αρμόδιεσ υπθρεςιακζσ 
μονάδεσ, ςθμεία εξυπθρζτθςθσ, χριςτεσ και ρόλοι κ.α.) τθ διαλειτουργικότθτα του Συςτιματοσ 
Ϊθφιακισ Υποβολισ Αιτιςεων και Αιτθμάτων και Αποκετθρίου Απαντιςεων με το αντίςτοιχο 
Σφςτθμα Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ρεριφερειϊν του gov.gr, τθν πλατφόρμα διαχείριςθσ ψθφιακϊν 
αιτθμάτων support.gov.gr και τισ κυρίδεσ απαντιςεων του gov.gr και του support.gov.gr 

Σε ότι αφορά ςτθ διαλειτουργικότθτα με το Σφςτθμα Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν του gov.gr και για τθν 
αποφυγι παραβίαςθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ φορζων τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ, το ςφςτθμα κα πρζπει να ελζγχει αν θ καταγραφόμενθ ψθφιακι υπθρεςία ζχει 
αποςπάςει το ςφνολο των εγκρίςεων τόςο ςτον Οδθγό τθσ Ρ.Ι.Ν όςο και ςτο ςχετικό υποςφςτθμα 
του gov.gr προκειμζνου να επιτρζψει τθν ενεργοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ ψθφιακισ υποβολισ 
αίτθςθσ είτε μζςω του Οδθγοφ τθσ Ρ.Ι.Ν. είτε μζςω του υποςυςτιματοσ Ϊθφιακισ Υποβολισ 
Αιτιςεων προσ Ρεριφζρειεσ του gov.gr. 

Στο ςκζλοσ που ζχει να κάνει με τθ διαλειτουργικότθτα με το support.gov.gr, ηθτοφμενο είναι θ 
δθμιουργία ειδικισ ενδιάμεςθσ ςελίδασ με τισ βαςικζσ υποδομζσ, επίπεδο πλατφόρμασ βάςθσ 
δεδομζνων και αποκθκευτικοφ χϊρουπλθροφορίεσ εξυπθρζτθςθσ τθσ Ρ.Ι.Ν και θ αυτόματθ 
δρομολόγθςθ των αιτθμάτων ςτθν αρμόδια υπθρεςιακι μονάδα που ζχει οριςτεί από τθν Ενιαία 
Ρλατφόρμα Διαχείριςθσ Ϊθφιακϊν Αιτιςεων και Αιτθμάτων τθσ Ρ.Ι.Ν. ανεξάρτθτα αν ο αιτϊν ζχει 
επιλζξει να υποβάλλει το αίτθμα του μζςω του support.gov.gr είτε μζςω του Συςτιματοσ 
Υποβολισ Ϊθφιακϊν Αιτθμάτων τθσ Ρ.Ι.Ν. 

Τζλοσ ωσ προσ το Β, κα πρζπει ςτο προςφερόμενο Αποκετιριο Απαντιςεων να εμφανίηονται τα 
αιτιματα και οι απαντιςεισ τουσ και πάλι ανεξάρτθτα από τθν πφλθ υποβολισ που επζλεξε ο 
πολίτθσ (support.gov.gr ι Σφςτθμα Υποβολισ Ϊθφιακϊν Αιτθμάτων τθσ Ρ.Ι.Ν.)  

 τθν ψθφιακι επικοινωνία των χρθςτϊν του Οδθγοφ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ με τουσ ομολόγουσ 
τουσ – χριςτεσ άλλων Ρεριφερειϊν που ζχουν διαςυνδεκεί με το Σφςτθμα Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν 
Ρεριφερειϊν του gov.gr 

Ειδικότερα κατά τθ διαβίβαςθ ι τθ λιψθ υπθρεςίασ από και προσ το ςχετικό υποςφςτθμα του 
gov.gr, κα πρζπει οι αρμόδιοι χριςτεσ τθσ Ρ.Ι.Ν. να προςτίκενται ςε υπόκεςθ ψθφιακισ 
ςυνεργαςίασ με τουσ αντίςτοιχουσ χριςτεσ άλλων Ρεριφερειϊν και των ςτελεχϊν του gov.gr που 
εμπλζκονται μζςω του υποςυςτιματοσ του gov.gr ςτθ ςυγγραφι κάκε ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ, 
προκειμζνου να μποροφν να διαβουλευτοφν επί του περιεχομζνου. 

 

10. Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ. Θ 
βαςικι εκπαίδευςθ κα πραγματοποιείται μζςα από εγχειρίδια/οδθγοφσ που κα πρζπει να παρζχουν το 
ςφνολο τθσ πλθροφορίασ που απαιτείται προκειμζνου οι τελικοί χριςτεσ να είναι ςε κζςθ να εκτελζςουν 
τισ εργαςίεσ που κα τουσ ανατεκοφν.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει ςτθν προςφορά του να περιγράψει με λεπτομζρεια τθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ, το 
είδοσ και τον αρικμό (ποςότθτεσ) του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που κα αναπτφξει και κα προςφζρει ςτουσ 
τελικοφσ χριςτεσ ςτο πλαίςιο του ζργου. 

Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ ςτα 
ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που κα αναλάβουν να υποςτθρίηουν τουσ τελικοφσ χριςτεσ με ςτόχο τθν 
πλιρθ υποςτιριξθ τουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 
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H εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που κα παραςχεκεί ςτο πλαίςιο του Ζργου τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, κα είναι δομθμζνθ ςε 15 ςεμινάρια των τριϊν (3) ωρϊν ανά θμζρα. 

Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τα 
εξισ: 

 Οδθγό εκπαίδευςθσ (ςεμιναριακοφ τφπου), ο οποίοσ κα περιλαμβάνει: 

1. το αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ ανά κατθγορία εκπαιδευομζνων 

2. τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και τον τρόπο διαχείριςισ τθσ 

3. τθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ, τθν οργάνωςθ και προετοιμαςία εκπαίδευςθσ και 

4. τον αναλυτικό προγραμματιςμό εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων 

 Δθμιουργία εκπαιδευτικοφ και εποπτικοφ υλικοφ (ςε θλεκτρονικι μορφι) για κάκε κατθγορία 
χρθςτϊν/διαχειριςτϊν, με βάςθ τισ ανάγκεσ και τον προςδοκϊμενο ρόλο ςτθν επιχειρθςιακι 
αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ. 

 Το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ υλικοφ κα πρζπει να είναι γραμμζνο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 Διενζργεια εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν με βάςθ τον ρόλο τουσ ςτο Ζργο 

 Αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ και των αποτελεςμάτων εκπαίδευςθσ και ειςθγθτικά μζτρα για 
μεγιςτοποίθςθ τθσ επιχειρθςιακισ αξιοποίθςθσ τθσ πλατφόρμασ. 

Οι κατθγορίεσ των εκπαιδευομζνων που ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει ςτο πλαίςιο του Ζργου, 
είναι οι εξισ: 

1. Τελικοί Ωριςτεσ τθσ πλατφόρμασ 

2. Στελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που κα αναλάβουν τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τθσ 
πλατφόρμασ και τθν υποςτιριξθ των τελικϊν χρθςτϊν μετά τθν λιξθ του ζργου. 

Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να προτείνει τθν μεκοδολογικι προςζγγιςθ 
που κα ακολουκιςει ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ / χρθςτϊν κακϊσ και το εκπαιδευτικό υλικό που κα 
αναπτφξει και κα προςφζρει, το κόςτοσ των οποίων κα αποτυπϊνεται αναλυτικά ςτθν Οικονομικι 
Ρροςφορά του., 

 

11. Εγγυιςεισ-Συντιρθςθ  

11.1 Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ  

Ϋσ ΡΕΣ ορίηεται θ ςυνολικι Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ και Συντιρθςθσ, με ζναρξθ τθν Οριςτικι Ραραλαβι του 
Ζργου και με χρονικι διάρκεια πζντε (5) ζτθ. 

Θ ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ είναι δφο (2) ζτθ από τθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου, είναι υποχρεωμζνοσ να υπογράψει με τον Ψορζα 
για τον οποίο προορίηεται το Ζργο Σφμβαςθ Εγγφθςθσ για τθν προςφερόμενθ από αυτόν Ρερίοδο 
Εγγφθςθσ.  

Θ Ρερίοδοσ Συντιρθςθσ ξεκινά με τθ λιξθ τθσ προςφερόμενθσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ και λιγει με τθ λιξθ 
τθσ ΡΕΣ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, εφόςον το επικυμεί ο Ψορζασ για τον οποίο προορίηεται το Ζργο, να 
υπογράψει Σφμβαςθ Συντιρθςθσ, μετά το τζλοσ τθσ προςφερόμενθσ από αυτόν Ρεριόδου Εγγφθςθσ και 
με τίμθμα το κόςτοσ ςυντιρθςθσ που αναφζρεται ςτθν Ρροςφορά του. 

Σθμείωςθ 1: Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψθ τα 
ζτθ πζραν τθσ ΡΕΣ. 
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Σθμείωςθ 2: Είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων Αναδόχων να προςφζρουν Ρερίοδο Εγγφθςθσ 
μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ, όμωσ αυτι κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των προϊόντων και 
υπθρεςιϊν για ακζραιο αρικμό ετϊν. 

11.2 Υπθρεςίεσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ 

Οι υπθρεςίεσ τθσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ αφοροφν ςτο ςφνολο του ζργου, παρζχονται ςε περιβάλλον 
Εγγυθμζνου Επιπζδου Υπθρεςιϊν και είναι αυτζσ που περιγράφονται ςτθν ενότθτα Υπθρεςίεσ Ρεριόδου 
Συντιρθςθσ, αλλά παρζχονται δωρεάν. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ / ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΕΙΟΔΟΥ:  

Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ – Ραραδοτζα (ελάχιςτα): 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Ρεριγραφι Ραραδοτζου  

1. Τετραμθνία Αναφορά 
Υπθρεςιϊν Ρεριόδου 
Εγγφθςθσ 

 

Τεφχοσ αποτφπωςθσ υπθρεςιϊν που κα περιλαμβάνει: 

 Καταγραφι ςυμβάντων και ενεργειϊν υποςτιριξθσ 

 Τεκμθρίωςθ πρόςκετων προςαρμογϊν και 
παραμετροποιιςεων  

 Τεκμθρίωςθ ςφαλμάτων 

 Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι 
επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των εγχειριδίων 
λειτουργίασ 

 Τεκμθρίωςθ εγκαταςτάςεων νζων εκδόςεων  

 Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ Ρεριόδου  

 

11.3 Υπθρεςίεσ Ρεριόδου Συντιρθςθσ 

Κατά τθν Ρερίοδο Συντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ εξισ υπθρεςίεσ: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΟ ΡΕΙΟΔΟΥ: 

ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΤΟΛΜΟΥ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ ι ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ εφόςον ζχει παραδοκεί ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ  

1. Διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ ζτοιμου λογιςμικοφ.  

2. Εντοπιςμόσ αιτιϊν βλαβϊν/δυςλειτουργιϊν και αποκατάςταςθ. Κατόπιν τεκμθριωμζνθσ 
ειδοποίθςθσ από τον Ψορζα Λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιλφει τα 
προβλιματα εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν αναγγελία εφόςον αυτά δεν ζχουν προκφψει 
από κακόβουλεσ ι άςτοχεσ παρεμβάςεισ τρίτων. Αν θ πλιρθσ και οριςτικι επίλυςθ του 
προβλιματοσ δεν είναι εφικτι εντόσ του ςυγκεκριμζνου χρονικοφ ορίου όπωσ προβλζπεται ςτθν 
ενότθτα Τιρθςθ Εγγυθμζνου Επιπζδου Υπθρεςιϊν - ιτρεσ, επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ 
ριτρεσ. 

3. Βελτιςτοποιιςεισ ςτθ δομι τθσ πλατφόρμασ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ βζλτιςτθ απόδοςθ.  

4. Ραράδοςθ – εγκατάςταςθ τυχόν βελτιωτικϊν εκδόςεων λογιςμικοφ, μετά από ζγκριςθ τθσ ΕΡΡΕ.  

5. Εξαςφάλιςθ ορκισ λειτουργίασ όλων των customizations, διεπαφϊν με άλλα ςυςτιματα, κ.λπ., με 
τισ βελτιωτικζσ εκδόςεισ. 

6. Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των 
εγχειριδίων λογιςμικοφ. 

 

ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ/ΩΝ 

1. Διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ εφαρμογισ/ϊν.  

2. Αποκατάςταςθ ανωμαλιϊν λειτουργίασ (bugs) τθσ/ων εφαρμογισ/ϊν. Κατόπιν ζγγραφθσ 
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ειδοποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιλφει τα 
προβλιματα εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν αναγγελία εφόςον αυτά δεν ζχουν προκφψει 
από κακόβουλεσ ι άςτοχεσ παρεμβάςεισ τρίτων. Αν θ πλιρθσ και οριςτικι επίλυςθ του 
προβλιματοσ δεν είναι εφικτι εντόσ του ςυγκεκριμζνου χρονικοφ ορίου όπωσ προβλζπεται ςτθν 
ενότθτα Τιρθςθ Εγγυθμζνου Επιπζδου Υπθρεςιϊν – ιτρεσ, επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ 
ριτρεσ. 

3. Εντοπιςμόσ αιτιϊν βλαβϊν/ δυςλειτουργιϊν και αποκατάςταςθ. 

4. Ραράδοςθ – εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων των εφαρμογϊν, μετά από ζγκριςθ τθσ ΕΡΡΕ. 

5. Σε περίπτωςθ που θ εγκατάςταςθ βελτιωτικισ ζκδοςθσ των ζτοιμων πακζτων λογιςμικοφ, μετά 
από ζγκριςθ τθσ ΕΡΡΕ, ςυνεπάγεται τθν ανάγκθ επεμβάςεων ςτισ εφαρμογζσ, ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να πραγματοποιιςει τισ επεμβάςεισ αυτζσ χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  

6. Σε περίπτωςθ που θ παράδοςθ και εγκατάςταςθ νζων εκδόςεων των εφαρμογϊν, απαιτεί τθν 
εγκατάςταςθ νζων εκδόςεων ζτοιμου λογιςμικοφ, τότε ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τισ 
πραγματοποιιςει χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθ περίπτωςθ αυτι θ 
προμικεια των νζων εκδόςεων ζτοιμου λογιςμικοφ αποτελεί υποχρζωςθ του Αναδόχου.  

7. Εξαςφάλιςθ ορκισ λειτουργίασ όλων των customizations, διεπαφϊν με άλλα ςυςτιματα, κ.λπ., με 
τισ νεότερεσ εκδόςεισ. 

8. Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των 
εγχειριδίων εφαρμογισ/ϊν. 

 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ/ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ  

1. Υπθρεςίεσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ μζςω Λειτουργίασ Helpdesk. 

2. Αντιμετϊπιςθ λακϊν και ςφαλμάτων ςτθ λειτουργία τθσ πλατφόρμασ. 

3. Ενθμζρωςθ των χειριςτϊν τθσ πλατφόρμασ ου για τυχόν αλλαγζσ ςτθ λειτουργικότθτα. 

 

Για τισ ανωτζρω Υπθρεςίεσ 1, 2 και 3 κα πρζπει να παραδοκοφν τα αντίςτοιχα Ραραδοτζα όπωσ αυτά 
περιγράφονται ςτο Αντικείμενο του Ζργου τθσ παροφςασ. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ / ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΕΙΟΔΟΥ:  

Ρερίοδοσ Συντιρθςθσ – Ραραδοτζα (ελάχιςτα): 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Ρεριγραφι Ραραδοτζου  

2. Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και 
αποκατάςταςθσ βλαβϊν 

Τεφχοσ αποτφπωςθσ υπθρεςιϊν που κα περιλαμβάνει: 

 Αναλυτικό Ρρόγραμμα ενεργειϊν προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ, που υποβάλλεται με τθν ζναρξθ τθσ ςχετικισ 
περιόδου 

 Αναλυτικι Καταγραφι Ρεπραγμζνων Συντιρθςθσ 
(Τακτικϊν – Ζκτακτων Ενεργειϊν) 

 Τεκμθρίωςθ πρόςκετων προςαρμογϊν και 
παραμετροποιιςεων ςε ζτοιμο λογιςμικό και εφαρμογζσ  

 Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι 
επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των εγχειριδίων του 
ζτοιμου λογιςμικοφ και εφαρμογισ/ϊν 

 Τεκμθρίωςθ εγκαταςτάςεων νζων εκδόςεων ζτοιμου 
λογιςμικοφ και εφαρμογισ/ϊν 

 Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ Ρεριόδου  
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Ρερίοδοσ Ραροχισ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Help Desk – Ραραδοτζα (ελάχιςτα): 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Ρεριγραφι Ραραδοτζου  

3. Υπθρεςίεσ Help Desk  Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ Ραροχισ Help Desk και Βακμοφ 
Ικανοποίθςθσ 

 Απολογιςτικι (Τελικι) Ζκκεςθ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Help 
Desk και Βακμοφ Ικανοποίθςθσ 

 

 

11.4 Τιρθςθ Εγγυθμζνου Επιπζδου Υπθρεςιϊν – ιτρεσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υλοποιιςει τθν πλατφόρμα Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και 
Επιχειριςεων τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων παρζχοντασ παράλλθλα τισ απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ 
τεχνικισ υποςτιριξθσ, ϊςτε να τθροφνται τα ελάχιςτα όρια διακεςιμότθτασ που ορίηονται ςτθ ςυνζχεια. 
Τονίηεται ότι οι όροι που αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο ιςχφουν για τισ περιόδουσ εγγφθςθσ και 
ςυντιρθςθσ (για τθν τελευταία εφόςον υπογραφεί Σφμβαςθ Συντιρθςθσ). 

Οριςμοί: 

 Λογιςμικό/Εφαρμογζσ: το ςφνολο των διακριτϊν μονάδων λογιςμικοφ/εφαρμογϊν που 
παραδόκθκαν/αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ Σφμβαςθσ, θ εφρυκμθ λειτουργία των οποίων ςτθρίηει 
τθ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ, δθλ., εφαρμογζσ υποςυςτθμάτων, εργαλεία ανάπτυξθσ, 
λειτουργικά ςυςτιματα server, ςυςτθμικό (ζτοιμο) λογιςμικό server. 

 Βλάβθ: ηθμιά μζρουσ ι όλθσ τθσ διακριτισ μονάδασ λογιςμικοφ/εφαρμογϊν, θ οποία επθρεάηει 
άμεςα και αρνθτικά τθν διακεςιμότθτα ι απόδοςθ του εν λόγω ςτοιχείου και κατ’ επζκταςθ τισ 
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρλατφόρμασ.  

 Δυςλειτουργία: ηθμιά μζρουσ ι όλθσ τθσ διακριτισ μονάδασ λογιςμικοφ/εφαρμογϊν, θ οποία δεν 
επθρεάηει άμεςα και αρνθτικά τθν διακεςιμότθτα ι απόδοςθ του εν λόγω ςτοιχείου και κατ’ επζκταςθ 
τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρλατφόρμασ. 

 ΚΩΚ (κανονικζσ ϊρεσ κάλυψθσ): Το χρονικό διάςτθμα 07:30 – 17:00 για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ. 

 ΕΩΚ (επιπλζον ϊρεσ κάλυψθσ): Το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα. 

 Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ είναι το μζγιςτο επιτρεπόμενο χρονικό διάςτθμα από τθν αναγγελία 
τθσ βλάβθσ μζχρι και τθν αποκατάςταςι τθσ. Σθμειϊνεται ότι, ανά διακριτι μονάδα, ο Ωρόνοσ 
αποκατάςταςθσ βλάβθσ προςμετράται ακροιςτικά ςε μθνιαία βάςθ. Ο χρόνοσ αυτόσ είναι: 

 ζξι (6) ϊρεσ από τθ ςτιγμι τθσ ανακοίνωςθσ τθσ εμφάνιςθσ τθσ βλάβθσ αν θ ανακοίνωςθ του 
προβλιματοσ πραγματοποιικθκε εντόσ ΚΫΚ  

 ζξι (6) ϊρεσ οι οποίεσ κα προςμετροφνται από τισ 07.30 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ, για τισ 
λοιπζσ ϊρεσ ανακοίνωςθσ προβλιματοσ βλάβθσ 

 Χρόνοσ αποκατάςταςθσ δυςλειτουργίασ είναι το μζγιςτο επιτρεπόμενο χρονικό διάςτθμα από τθν 
αναγγελία τθσ δυςλειτουργίασ μζχρι και τθν αποκατάςταςι τθσ. Σθμειϊνεται ότι, ανά διακριτι 
μονάδα, ο Ωρόνοσ αποκατάςταςθσ δυςλειτουργίασ προςμετράται ακροιςτικά ςε μθνιαία βάςθ. Ο 
χρόνοσ αυτόσ είναι: 

 οκτϊ (8) ϊρεσ από τθ ςτιγμι τθσ ανακοίνωςθσ τθσ εμφάνιςθσ τθσ δυςλειτουργίασ αν θ 
ανακοίνωςθ του προβλιματοσ πραγματοποιικθκε εντόσ ΚΫΚ  

 είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ οι οποίεσ κα προςμετροφνται από τισ 07.30 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ 
θμζρασ, για τισ λοιπζσ ϊρεσ ανακοίνωςθσ προβλιματοσ δυςλειτουργίασ 

 

Μθ διακεςιμότθτα – ιτρεσ:  

Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του μθνιαίου χρόνου αποκατάςταςθσ βλάβθσ, επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο 
ριτρα ίςθ με το μεγαλφτερο εκ των δφο ακόλουκων τιμϊν: 

 0,05% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ μονάδασ/τμιματοσ που είναι εκτόσ λειτουργίασ 
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 0,2% επί του τρζχοντοσ ετιςιου κόςτουσ ςυντιρθςθσ του ςυνόλου του ςυςτιματοσ. 

για κάκε επιπλζον ϊρα βλάβθσ (μθ διακεςιμότθτασ)/δυςλειτουργίασ, εφόςον αυτι είναι εντόσ ΚΫΚ, ι το 
ιμιςυ του ωσ άνω υπολογιηόμενου ποςοφ, εφόςον θ ϊρα είναι εκτόσ ΚΫΚ. 

 

Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του μθνιαίου χρόνου αποκατάςταςθσ δυςλειτουργίασ, επιβάλλεται ςτον 
Ανάδοχο ριτρα ίςθ με το μεγαλφτερο εκ των δφο ακόλουκων τιμϊν: 

 0,02% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ μονάδασ/τμιματοσ που είναι εκτόσ λειτουργίασ 

 0,1% επί του τρζχοντοσ ετιςιου κόςτουσ ςυντιρθςθσ του ςυνόλου του ςυςτιματοσ. 

για κάκε επιπλζον ϊρα βλάβθσ (μθ διακεςιμότθτασ)/δυςλειτουργίασ, εφόςον αυτι είναι εντόσ ΚΫΚ, ι το 
ιμιςυ του ωσ άνω υπολογιηόμενου ποςοφ, εφόςον θ ϊρα είναι εκτόσ ΚΫΚ. 

 

Διευκρινίηεται ότι: 

1) Ζνα ςφςτθμα / υποςφςτθμα / υπθρεςία κεωρείται ολικά μθ διακζςιμο/θ εάν είναι μθ διακζςιμο 
ζςτω και ζνα μικρό μζροσ τθσ λειτουργικότθτασ που παρζχει. 

2) Η μθ διακεςιμότθτα μιασ μονάδασ επιφζρει τθ μθ διακεςιμότθτα όλων των μονάδων του 
υςτιματοσ (λογιςμικό ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν) που εξαρτϊνται λειτουργικά από αυτιν, και 
ςυνυπολογίηεται ςτον προςδιοριςμό τθσ ριτρασ. 

 

Επιπρόςκετεσ ριτρεσ  

Αν μια μονάδα (λογιςμικοφ/εφαρμογισ) είναι μθ διακζςιμθ (ςε βλάβθ ι δυςλειτουργία) για χρονικι 
περίοδο άνω των 72 ωρϊν (είτε εντόσ ΚΫΚ είτε εκτόσ) ακροιςτικά ςτο διάςτθμα ενόσ μινα, πζραν των ωσ 
άνω αναφερόμενων ρθτρϊν:   

 επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο ριτρα ίςθ με 0,02% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ 
μονάδασ/τμιματοσ που είναι εκτόσ λειτουργίασ, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ 

 δεν καταβάλλεται (για τον τρζχοντα μινα) τίμθμα ςυντιρθςθσ για τθν μονάδα αυτι κατά τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ (εφόςον υπογραφεί Σφμβαςθ Συντιρθςθσ). 

11.4.1 Ρρογραμματιςμζνεσ Διακοπζσ Υπθρεςίασ 

Επιτρζπεται θ διενζργεια προγραμματιςμζνων διακοπϊν τθσ Ρλατφόρμασ (Planned Outages), τόςο κατά 
τθν υλοποίθςθ του Ζργου, όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ ΡΕΣ, ςφμφωνα με τισ παρακάτω ςυνκικεσ: 

 Κάκε προγραμματιςμζνθ διακοπι τθσ υπθρεςίασ τθσ Ρλατφόρμασ από τον Ανάδοχο κα ανακοινϊνεται 
τουλάχιςτον 15 θμερολογιακζσ θμζρεσ νωρίτερα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, και κα πρζπει να 
τεκμθριϊνεται κατάλλθλα. 

 Κάκε προγραμματιςμζνθ διακοπι τθσ υπθρεςίασ κα πραγματοποιείται μόνο εφόςον ρθτά 
ςυμφωνθκεί μεταξφ των δφο μερϊν. 

 Θ μζγιςτθ διάρκεια μίασ προγραμματιςμζνθσ διακοπισ υπθρεςιϊν κα ςυμφωνείται ρθτά μεταξφ των 
δφο μερϊν. 

 Θα πραγματοποιείται μόνο ςε ϊρεσ ΕΩΚ (όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα). 

 Θ χρονικι περίοδοσ απϊλειασ τθσ υπθρεςίασ που οφείλεται ςε προγραμματιςμζνθ διακοπι δε κα 
υπολογίηεται ςτθ μζτρθςθ των Ροιοτικϊν Κριτθρίων. 

Σε περιπτϊςεισ όπου, θ διάρκεια τθσ προγραμματιςμζνθσ διακοπισ υπθρεςίασ υπερβεί τθν 
προςυμφωνθμζνθ χρονικι διάρκεια, και γι’ αυτό ευκφνεται αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ, τότε θ επιπλζον 
χρονικι διάρκεια απϊλειασ τθσ υπθρεςίασ κεωρείται ωσ βλάβθ. 
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 ΜΕΟΣ Β - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1. Χρθματοδότθςθ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. ζργου 2022ΕΡ02210002). 

Θ ςφμβαςθ αποτελείται από το υποζργο Νο 1 τθσ Ρράξθσ:«Ενίςχυςθ Ϊθφιακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν 
και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων (ΡΙΝ)» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «Ιόνια Νθςιά 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 1594/02-11-2017 του 
Ρεριφερειάρχθ Ιονίων Νιςων και ζχει λάβει κωδικό MIS 5161496. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται 
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ. οικ.56180/23820/08-07-2022 
(ΑΔΑΜ:22REQ011838636, ΑΔΑ: ΪΝΘΓ7ΛΕ-Β6Τ) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ 
πίςτωςθσ.  

.......*βλ. πιο πάνω ςτοιχεία ωριμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ+ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΨΡΑ : 1.288.709,68 € μθ περιλαμβανομζνου ΨΡΑ 24%, 
(προχπολογιςμόσ με ΨΡΑ:  1.598.000,00 €) 

Θ κοςτολόγθςθ των δράςεων πραγματοποιικθκε, κατόπιν ζρευνασ αγοράσ που πραγματοποιικθκε και 
ελιφκθςαν μθ δεςμευτικζσ προςφορζσ από τρεισ ανεξάρτθτουσ μεταξφ τουσ προμθκευτζσ. 

Αναλυτικόσ Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 

Αντικείμενο/Είδοσ Μ.Μ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Στακμοί Εργαςίασ (Workstations), (Intel Core i7 10700 2.9 
GHz, ι αντίςτοιχο,  Μνιμθ:16 GB DDR4 2666 MHz, 
Δίςκοσ:256 GB SSD Κάρτα γραφικϊν: Intel UHD Graphics 
630, Λειτουργικό ςφςτθμα: Windows 11) 

ΤΜΩ 20 1.000,00 € 20.000,00 € 

Εξυπθρετθτζσ (Servers) (Επεξεργαςτισ Intel® Xeon® E-
2224G, ι αντίςτοιχο, αποκ. μονάδα 2x1.92TB SSD SATA , 
3ετι (on-site) /16GB/ / SSD 960GB 2.5''), ΜS WINDOWS 
Λειτουργικό Σφςτθμα για 10 άδειεσ) 

ΤΜΩ 4 2.800,00 € 11.200,00 € 

Monitor 24", Ανάλυςθ1920x1080, Ράνελ IPS, Αντίκεςθ1000 
:1, Ωρόνοσ Απόκριςθσ (GTG)4 ms, υκμόσ Ανανζωςθσ75 Hz, 
Aspect ratio16:9, Δυνατότθτα επιτοίχιασ τοποκζτθςθσ 
(Vesa)100 x 100 mm, Συνδεςιμότθτα HDMI 

ΤΜΩ 24 150,00 € 3.600,00 € 

Σετ Ρλθκτρολόγιο & Ροντίκι ΤΜΩ 24 35,00 € 840,00 € 

Router με τα χαρακτθριςτικά που περιγράφονται ςτθν 
ενότθτα «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ψυςικό Αντικείμενο 
Ζργου» 

ΤΜΩ 4 1.212,98 € 4.851,92 € 

Switch/Firewall με τα χαρακτθριςτικά που περιγράφονται 
ςτθν ενότθτα «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ψυςικό 
Αντικείμενο Ζργου» 

ΤΜΩ 4 1.188,71 € 4.754,84 € 

Εκτυπωτισ, με ανάλυςθ (ποιότθτα εκτφπωςθσ): 600 x 600 
dpi, WiFi: Ναι, Αρικμόσ φυςιγγίων / τόνερ: 1, Ζγχρωμθ 
εκτφπωςθ: Πχι, Τεχνολογία εκτφπωςθσ: Laser 

ΤΜΩ 4 468,15 € 1.872,60 € 

Scanner τφπου flatbed. Λειτουργία αυτόματθσ 
τροφοδοςίασ εγγράφων (αυτόματθ ειςαγωγι ςελίδων). 
Λειτουργία ςάρωςθσ διπλισ όψθσ με ταχφτθτα. 
Τροφοδότθςθ με φφλλα A4. Διεπαφι: USB Bάκοσ 
χρϊματοσ: 48bit 

ΤΜΩ 4 1.872,58 € 7.490,32 € 

Άδειεσ λογιςμικοφ MS Office 365 για 24 μινεσ ΤΜΩ 20 250,00 € 5.000,00 € 

Άδειεσ λογιςμικοφ Antivirus για 24 μινεσ ΤΜΩ 20 105,00 € 2.100,00 € 
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Άδειεσ λογιςμικοφ VPN-Ecryption-GDPR compliant για 24 
μινεσ 

ΤΜΩ 20 375,00 € 7.500,00 € 

Ρλατφόρμα Ϊθφιακισ Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και 
Επιχειριςεων και παροχι λοιπϊν υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ 
και τθν παροχι ολοκλθρωμζνων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 
προσ τουσ πολίτεσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων 

A/M 120 3.500,00 € 420.000,00 € 

Εκπαίδευςθ Ωρθςτϊν Συςτιματοσ A/M 3 3.500,00 € 10.500,00 € 

Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ A/M 3 3.500,00 € 10.500,00 € 

Τεχνικι Υποςτιριξθ- Help Desk Τελικϊν Ωρθςτϊν A/M 15 3.500,00 € 52.500,00 €  

Ϊθφιοποίθςθ Αρχείου Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν τθσ ΡΙΝ ΨΑΚΕΛΟΙ 90000 7,50 € 675.000,00 € 

Οργάνωςθ & Υλοποίθςθ πζντε *5+ θμερίδων ςτισ 
Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Θμερίδεσ 5  25.000,00 € 

Δθμοςιότθτα ςτα Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ και το 
Διαδίκτυo 

ΑΡΟΚΟΡΘ   12.000,00 € 

Σχεδιαςμόσ και Ραραγωγι Ζντυπου Υλικοφ Ρροβολισ / 
Ρροϊκθςθσ 

ΑΡΟΚΟΡΘ   14.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ    1.288.709,68 € 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ –  Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ  

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ 
ακρίβειασ των δεδομζνων που δθλϊνει. 

Τρόποσ ςυμπλιρωςθσ των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ – Γενικζσ Απαιτιςεισ 

Οι πίνακεσ αναλυτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ακολουκοφν κα ςυμπλθρωκοφν από τουσ 
Υποψιφιουσ Αναδόχουσ. 

Οι Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ αποτελοφνται από γραμμζσ ςτισ οποίεσ περιγράφονται (ανάλογα με το είδοσ 
του πεδίου) είτε λειτουργικά χαρακτθριςτικά είτε τεχνικά χαρακτθριςτικά είτε δραςτθριότθτεσ ι ενζργειεσ 
που πρζπει να υλοποιθκοφν με ςκοπό τθν παροχι ςυγκεκριμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

Σε όλουσ τουσ πίνακεσ : 

 ηθτείται να εξθγθκεί θ αρχιτεκτονικι και γενικι μεκοδολογία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ για το 
ςυγκεκριμζνο πεδίο ζργου,  

 καταγράφονται οι αναλυτικζσ απαιτιςεισ (προδιαγραφζσ) ςτισ οποίεσ ο υποψιφιοσ πρζπει να 
εξθγιςει λεπτομερϊσ με ποιον ακριβϊσ τρόπο κα ανταποκρικεί, 

 ηθτείται να εξθγθκεί πϊσ θ λφςθ που προτείνεται για το ςυγκεκριμζνο πεδίο ζργου εντάςςεται μζςα 
ςτο ςφνολο του ζργου. 

Αυτοί οι άξονεσ βρίςκονται ςε αντιςτοιχία με τα Κριτιρια Αξιολόγθςθσ και αφοροφν ςτθν επάρκεια και 
καταλλθλότθτα τθσ προτεινόμενθσ τεχνικισ λφςθσ.  

Στόχοσ των πινάκων είναι να περιγραφοφν, με όςεσ περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ είναι δυνατόν, ποιεσ είναι 
οι ακριβείσ απαιτιςεισ κάκε πεδίου ζργου οφτωσ ϊςτε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να αντιλθφκεί ςαφϊσ 
ποιεσ κα είναι οι υποχρεϊςεισ του. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να απαντιςει ςε κάκε γραμμι του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ με τθν μεγαλφτερθ δυνατι 
ανάλυςθ και εξθγϊντασ κατά περίπτωςθ: 

• Τθ ςυμφωνία με τισ ουςιϊδεισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπου αυτζσ καταγράφονται. 

• Τθν καταλλθλότθτα και επάρκεια των προτεινόμενων υπθρεςιϊν που ηθτοφνται. 

• Τθν καταλλθλότθτα των προτεινόμενων διαδικαςιϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. 

• Τθν ολοκλιρωςι τουσ μζςα ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν που προκθρφςςονται ςτο παρόν ζργο. 

Στισ περιπτϊςεισ όπου δεν κα είναι εφικτι θ ανάλυςθ τθσ απάντθςθσ του υποψθφίου αναδόχου ςτουσ 
ςυγκεκριμζνουσ πίνακεσ, κα πρζπει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να καταγράψει ςαφι παραπομπι ςτθν 
αντίςτοιχθ ςελίδα και παράγραφο τθσ Αναλυτικισ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, όπου εκεί κα εκτίκεται αναλυτικά 
θ απάντθςι του και όποια επιπλζον ςτοιχεία κρίνει αναγκαία για τθν δθμιουργία ςυνολικότερθσ εικόνασ 
και ακριβζςτερθσ προςζγγιςθσ ςτο ζργο. 

Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κα αξιολογιςει κατά τθν κρίςθ τθσ τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ 
ανάδοχουσ ςτοιχεία κατά τθν διαδικαςία τεχνικισ αξιολόγθςθσ των προςφερόμενων προϊόντων και 
υπθρεςιϊν. 

Θ τεχνικι αρτιότθτα του ςυνόλου τθσ προςφοράσ κα αποτελζςει ςτοιχείο αξιολόγθςθσ ωσ ζνδειξθ τθσ 
τεχνικισ αρτιότθτασ, τθσ επιμζλειασ και τθσ ποιότθτασ των υποψθφίων αναδόχων.  

Επίςθσ ςτισ αναλυτικζσ Τεχνικζσ αναφορζσ κα υπάρχουν και όλα εκείνα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται 
ςυμπλθρωματικά από το ζργο ι που προκφπτουν για τθν υλοποίθςι του και δεν περιλαμβάνονται  ςτουσ 
πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ. 

Επεξιγθςθ των ςτθλϊν των πινάκων: 

Στιλθ «ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ»: Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί 
όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ, ςτοιχεία για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 
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Στιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ»: Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ζχουν ςυμπλθρωκεί: Θ λζξθ “ΝΑΙ”, που ςθμαίνει ότι θ 
αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον Υποψιφιο Ανάδοχο. Για τισ περιπτϊςεισ που υπάρχει 
«ΝΑΙ» ςε τίτλο απαιτιςεων, ο οποίοσ αναλφεται ςε επιμζρουσ χαρακτθριςτικά, κεωρείται ότι θ απαίτθςθ 
περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά και πρζπει να δοκεί απάντθςθ για το κακζνα χωριςτά. Θ 
ςυγκεκριμζνθ επιςιμανςθ δεν ιςχφει όταν υπάρχει επιμζρουσ ανάλυςθ για τθν απαίτθςθ του κάκε 
ειδικοφ χαρακτθριςτικοφ. Ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ 
προδιαγραφισ (μζγιςτο ι ελάχιςτο). Ππου υπάρχει κενό, εάν ρθτϊσ δεν αναφζρεται διαφορετικά ι από 
οποιοδιποτε άλλο ςθμείο των προδιαγραφϊν δεν προκφπτει ότι πρόκειται περί υποχρεωτικισ απαίτθςθσ, 
θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι δεν είναι υποχρεωτικι για τον προμθκευτι, αλλά αποτελεί επικυμθτό – 
βακμολογιςιμο χαρακτθριςτικό. 

Στιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ»: Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ απάντθςθ του Υποψιφιου 
Αναδόχου που κα ζχει: Τθν ζνδειξθ “ΝΑΙ”, εάν από τθν προςφορά πλθρείται θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι ι 
αναλαμβάνεται θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ “ΟΩΙ”, ςε αντίκετθ περίπτωςθ. Ζνα αρικμθτικό 
μζγεκοσ, από το οποίο κα προκφπτει εάν ικανοποιείται ι όχι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι. Απλι κατάφαςθ 
ι επεξιγθςθ, χωρίσ τεκμθρίωςθ δεν αποτελεί απόδειξθ εκπλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ επιτροπι 
αξιολόγθςθσ κατά τθν κρίςθ τθσ μπορεί να τθ δεχκεί ι όχι. 

Στιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ-ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ»: Στθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπζσ ανά 
κελί, ςε άλλα ςθμεία τθσ προςφοράσ, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ι φωτοτυπίεσ τμθμάτων τουσ, 
δθμοςιεφματα κ.λπ., από τα οποία τεκμθριϊνονται και αιτιολογοφνται πλιρωσ οι απαντιςεισ τθσ 
προθγοφμενθσ ςτιλθσ τθσ προςφοράσ. Πλο το παραπάνω υλικό τεκμθρίωςθσ κα αποτελζςει ξεχωριςτό 
τόμο τθσ προςφοράσ, ο οποίοσ και κα είναι αρικμθμζνοσ ανά ςελίδα. Οι παραπομπζσ κα γίνονται ςε 
ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ι ςελίδεσ του τόμου αυτοφ. Γενικζσ αναφορζσ ι αςαφείσ παραπομπζσ δφναται να 
αποτελζςουν λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. Τονίηεται, ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ και θ 
αντίςτοιχθ παραπομπι, ςε όλα τα ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που 
ηθτοφνται. 
 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

1.  Θ λφςθ που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί τισ 
απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 4.1.2 του Ραραρτιματοσ Ι 

ΝΑΙ   

2.  Να παραδοκεί λίςτα (πίνακασ) με τον εξοπλιςμό, τον αρικμό 
και το είδοσ τουσ   

ΝΑΙ   

3.  Να παραδοκεί ςχεδιάγραμμα αρχιτεκτονικισ του εξοπλιςμοφ ΝΑΙ   
4.  Ο εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί ςε χϊρουσ που κα υποδείξει θ 

ΡΙΝ 
NAI   

5.  Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι ςφγχρονοσ 
(χρόνοσ ανακοίνωςθσ μικρότεροσ από 12 μινεσ από τθν 
θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και να 
μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί αντικατάςταςθσ/ απόςυρςισ 
του) 

ΝΑΙ   

6.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ καλείται να εγκαταςτιςει εξοπλιςμό 
τουλάχιςτον τθσ ίδιασ αξίασ ςε τιμζσ καταλόγου (price list) και 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν με αυτόν που κα προςφζρει, ςε 
περίπτωςθ που ο εξοπλιςμόσ τθσ προςφοράσ ζχει αποςυρκεί 
από τθν αγορά κατά τθν παράδοςθ. 

ΝΑΙ   

7.  Να δοκοφν τα τεχνικά εγχειρίδια για τον προςφερόμενο 
εξοπλιςμό ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

ΝΑΙ   

 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Server 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

8.  Να αναφερκεί το μοντζλο και θ εταιρία καταςκευισ.  ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

9.  Να δοκεί το ISO 9001. ΝΑΙ   
10.  Ροςότθτα 4 ≥ 4   
11.  Rack mount Serve r≤ 2U ΝΑΙ   
12.  Να διακζτει Ριςτοποιθτικά Ροιότθτασ και Αςφάλειασ, 

CE. Να δοκοφν. 
ΝΑΙ   

13.  Ο εξοπλιςμόσ που κα παραδοκεί, κα πρζπει να είναι 
καινοφργιοσ και αχρθςιμοποίθτοσ 

ΝΑΙ   

14.  Να διακζτει Sliding Rack Rails με βραχίονα διαχείριςθσ 
καλωδίων. 

NAI   

Μθτρικι (motherboard) 

15.  CPU Intel® Xeon® Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 
24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 ι καλφτεροσ  

≥ 1   

16.  Να προςφερκεί με   τουλάχιςτον  1x PCIe x16 και  1x 
PCIe x4 slots. 

ΝΑΙ   

17.  USB ports ≥ 3   
18.  VGA connector ≥ 2   

Network 

19.  Gigabit Ethernet ports ≥ 6   
Μνιμθ 

20.  Μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ ≥ 1TB   
21.  Ρροςφερόμενθ Μνιμθ DDR4 (32GB x 2) ≥ 64GB   

Ελεγκτισ ςκλθρϊν δίςκων – δίςκοι 

22.  Ο Server να υποςτθρίηει κατά τθ παράδοςθ, κζςεισ για 
hot-plug 2.5’’ HDD δίςκουσ SATA/SAS   

≥ 16   

23.  Να προςφερκεί Raid controller με ≥8 GB DDR4 
2666MT/s NV Cache  

NAI   

24.  Υποςτιριξθ RAID 0,1,5,6,10,50,60 NAI   
25.  Να υποςτθρίηει Dedicated and global hot spare και 

Battery backup unit 
NAI   

26.  Να προςφερκοφν τουλάχιςτον δυο Hot Plug M.2 240GB 
SSD SATA ςε διαμόρφωςθ raid-1  

NAI   

27.  Να προςφερκοφν τουλάχιςτον πζντε  960GB SSD SATA 
Read Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, 1 DWPD 

NAI   

28.  Ελεφκερεσ υποδοχζσ ςκλθρϊν δίςκων  ≥11   
Ελεγκτισ διαχείριςθσ 

29.  Dedicated NIC για management ΝΑΙ   
30.  Υποςτιριξθ interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, 

Redfish, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH 
ΝΑΙ   

31.  Υποςτιριξθ security: SSL, Role-based authority, IP 
blocking, Single sign-on, PK authentication, Directory 
services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2 

NAI   

32.  Υποςτιριξθ Virtual Media, Virtual Folders, Virtual 
Console, Virtual Console Chat, Virtual Console 
Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, 
Serial Redirection 

ΝΑΙ   

33.  Υποςτιριξθ HTML5 και HTTP / HTTPS μαηί με NFS/CIFS NAI   
34.  Υποςτιριξθ monitoring για temperature, fan power 

supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίςθσ Agent-
free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of 
Band Performance Monitoring 

ΝΑΙ   

35.  Υποςτιριξθ Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps 
and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, 
Remote Syslog, Power thresholds & alerts 

NAI   

36.  Server Configuration NAI   





Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν 
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Σελίδα 122 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

37.  Υποςτιριξθ απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ ςε γραφικό 
περιβάλλον (Remote VGA) με τεχνολογία HTML5 

NAI   

38.  Δυνατότθτα κακαριςμοφ με μθ ανακτιςιμο τρόπο όλων 
των αποκθκευτικϊν μζςων (δίςκων) του ςυςτιματοσ 

NAI   

39.  Υποςτιριξθ «κλειδϊματοσ» τθσ διαμόρφωςθσ και του 
κϊδικα μθχανισ (firmware) του ςυςτιματοσ για 
προςταςία από κακόβουλεσ μεταβολζσ ι/και 
αναβακμίςεισ 

NAI   

40.  Ρρόςβαςθ ςε firmware updates από τον καταςκευαςτι 
για όλθ τθ διάρκεια ηωισ του μθχανιματοσ 

NAI   

41.  Υποςτιριξθ UEFI secure boot με custom certificates NAI   
42.  Να υποςτθρίηετε και να προςφζρεται πλιρθσ ζλεγχοσ με 

μετριςεισ και ιςτορικό για τα παρακάτω:  
   

43.  Power History, Temperature History, CPU Utilization, 
Input-Output Utilization, Memory Utilization, System 
Airflow. 

NAI   

44.  Να υποςτθρίηετε και να προςφζρεται θ δυνατότθτα 
δθμιουργίασ  και διατιρθςθσ  πολιτικϊν  που δίνουν τθ 
δυνατότθτα  οριςμοφ ορίων  κατανάλωςθσ  ιςχφοσ των 
ςυςκευϊν ι των ςυςκευϊν που είναι μζροσ μιασ 
ομάδασ. 

NAI   

45.  Να υποςτθρίηετε και να προςφζρεται θ δυνατότθτα 
άμεςθσ ενεργοποίθςθσ πολιτικϊν   μείωςθσ    
κατανάλωςθσ ρεφματοσ ι τθσ απενεργοποίθςθσ 
ςυγκεκριμζνων ςυςκευϊν    ι ςυςκευϊν που ανικουν 
ςε μια ομάδα, ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

NAI   

46.  Υποςτιριξθ PCIe airflow customization, System Airflow 
Consumption, Custom PCIe inlet Temperature, Serial 
Console Logs 

NAI   

47.  Να υποςτθρίηει Server Configuration Profile δθλ. 
επαναχρθςιμοποιοφμενα προφιλ χαρακτθριςτικϊν για 
εφκολθ εγκατάςταςθ /αποκατάςταςθ ενόσ server 

NAI   

48.  Δυνατότθτα  για λόγουσ αςφαλείασ «κλειδϊματοσ»  των 
κυρϊν USB χωρίσ επανεκκίνθςθ του μθχανιματοσ 

NAI   

49.  2 Redundant hot plug τροφοδοτικά  ΝΑΙ   
50.  Ιςχφσ τροφοδοτικοφ απόδοςθσ  ≥ 800W   
51.  Καλϊδια τροφοδοςίασ 2 μζτρων , όςα και ο αρικμόσ των 

τροφοδοτικϊν  
ΝΑΙ   

52.  Το ςφςτθμα να ψφχεται από τουλάχιςτον 5 redundant 
ανεμιςτιρεσ. 

ΝΑΙ   

53.  Να υποςτθρίηει τθν δυνατότθτα οριςμοφ από το BIOS, 
φυςικοφ μζςου αποκατάςταςθσ του λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ, ςε περίπτωςθ βλάβθσ αυτοφ. 

NAI   

54.  LCD panel ςτθν πρόςοψθ για πλθροφόρθςθ 
κατανάλωςθσ ςε BTU/hr ι Watts και κερμοκραςίασ και 
γριγορθσ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα. 

NAI   

Λειτουργικό ςφςτθμα – Άδειεσ Ρρόςβαςθσ   

55.  Να περιλαμβάνεται μια άδεια χριςθσ Windows Server 
Std 16 cores,   ανά server  

NAI   

56.  Να περιλαμβάνονται ςυνολικά και για τουσ δυο servers,  
30x  Windows Server 2022/2019 User CALs 

NAI   

Εγγφθςθ 

57.  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ από τον καταςκευαςτι ≥ 3 χρόνια   
58.  Ανταπόκριςθ για το Hardware, On-Site εντόσ τθσ 

επομζνθσ εργάςιμθσ θμζρασ , μετά τθν απομακρυςμζνθ 
διάγνωςθ τθσ βλάβθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ανταλλακτικϊν και τθσ εργαςίασ. 

NAI   

59.  Τθλεφωνικι υποςτιριξθ 24x7x365 από τον 
καταςκευαςτι για κζματα υλικοφ και λογιςμικοφ. 

NAI   





Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν 
και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων» 

 

Σελίδα 123 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

60.  Να προςκομιςτεί διλωςθ του καταςκευαςτι για τθν 
προςφερόμενθ εγγφθςθ – υποςτιριξθ. 

ΝΑΙ   

 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Οκόνθσ 23.8’’ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά 

61.  Ροςότθτα 4   
62.  Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο ΝΑΙ   
63.  Του ίδιου καταςκευαςτι με τον ςτακμό εργαςίασ ΝΑΙ   
64.  Διαςτάςεισ ≥ 23.8”   
65.  Aspect Ratio 16:9   
66.  Ανάλυςθ FHD ≥ 1920 x 1080   
67.  Είςοδοι ςιματοσ VGA & HDMI   
68.  Ψωτεινότθτα ≥ 250 cd/m2   
69.  Typical Contrast Ratio ≥ 3000:1   
70.  Response Time ≤ 5ms   
71.  Color depth ≥ 16.7 million   
72.  Ωρωματικι γκάμα (τυπικι) ≥83% (CIE1976), 

≥72% (CIE1931) 
  

73.  Pixel Pitch ≤ 0.2745 mm   
74.  Viewing Angle ≥ 178 / 178   
75.  Tilt NAI   
76.  Security Lock Slot, VESA NAI   
77.  Να παρζχονται cables HDMI, VGA, Power   
78.  Ριςτοποιιςεισ CE, ENERGY STAR,EPEAT,  TCO, FLICKER-

FREE, COMFORTVIEW. 
NAI   

79.  Εγγφθςθ απευκείασ από τον καταςκευαςτι του, χρονικισ 
διάρκειασ 3 ετϊν με επιτόπια (on site) επιςκευι ι 
αντικατάςταςθ  και απόκριςθ τθν επόμενθ εργάςιμθ 
θμζρα (NBD) από τθν διάγνωςθ τθσ βλάβθσ. 
Θ προςφερόμενθ εγγφθςθ πζρα από κωδικό εγγφθςθσ, να 
πιςτοποιείται και γραπτϊσ με τεχνικι διλωςθ του 
καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ.  
(Σε περίπτωςθ απουςίασ τθσ ανωτζρω διλωςθσ θ 
προςφορά κα αποκλείεται άμεςα ωσ απαράδεκτθ.) 

NAI   

 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Θ/Υ με, πλθκτρολόγιο, ποντίκι, οκόνθ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

80.  Είδοσ προσ προμικεια Θ/Υ με, 
πλθκτρολόγ
ιο, ποντίκι, 

οκόνθ  

  

81.  Αρικμόσ τεμαχίων 20   
82.  Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο του 

προςφερόμενου ςυςτιματοσ. 
ΝΑΙ   

83.  Το ςφνολο τθσ προςφερόμενθσ ςφνκεςθσ (Θ/Υ, πλθκτρολόγιο, 
ποντίκι, οκόνθ) να προζρχονται από τον ίδιο διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνο καταςκευαςτι. 

ΝΑΙ   

84.  Ριςτοποιιςεισ Θ/Υ: CE, ENERGY STAR v. 8.0, EPEAT, RoHS, FCC 
Class B, UL. 

ΝΑΙ   





Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν 
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Σελίδα 124 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

(Οι ανωτζρω πιςτοποιιςεισ αφοροφν το ςφνολο του Θ/Υ και όχι 
μεμονωμζνα τα μζρθ που τον ςυνκζτουν) 

Κουτί (Case) 

85.  Τφπου SSF ΝΑΙ   
86.  Τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ υποδοχζσ ςτθν πρόςοψθ τθσ κικθσ ≥ 2 x USB 

3.2 Gen 1 
Type A 

≥2x USB 2.0 
≥1x 

Υποδοχι 
ακουςτικϊν 
μικροφϊνο

υ combo 

  

87.  Τουλάχιςτον τα ακόλουκα Bays ≥ 1 x 
εςωτερικό 
2.5’’/3.5” 

και 
≥ 1 x 

εξωτερικό 
slim για 

οπτικό drive 

  

Επεξεργαςτισ (CPU) 

88.  Μικροεπεξεργαςτισ 12th Generation Intel Core i7-12700 ι 
ιςοδφναμοσ ι ανϊτεροσ 

ΝΑΙ   

89.  Αρικμόσ πυρινων επεξεργαςτι ≥ 12   
90.  Αρικμόσ νθμάτων επεξεργαςτι ≥ 20   
91.  Συχνότθτα λειτουργίασ επεξεργαςτι (βαςικι) ςε GHz ≥ 2.1   
92.  Συχνότθτα λειτουργίασ επεξεργαςτι Turbo ςε GHz ≥ 4.8   
93.  Μνιμθ Cache επεξεργαςτι ςε MB ≥ 25   
94.  Ανακοίνωςθ επεξεργαςτι εντόσ του 2022 ΝΑΙ   

  Μθτρικι Κάρτα (Motherboard) 

95.  Chipset Intel B660 ι ιςοδφναμο ι ανϊτερο  NAI   
96.  Κάρτα δικτφου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet) NAI   
97.  Τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ οπίςκιεσ υποδοχζσ 

≥ 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 
NAI   

98.  ≥2x USB 2.0 NAI   
99.  ≥ 1 x RJ-45 NAI   
100.  1x Υποδοχι Line-out  NAI   
101.  PCIe x16  ≥ 1   
102.  PCIe x1  ≥ 1   
103.  M.2 ≥ 2   
104.  Serial ATA (SATA) ports  ≥ 2   
105.  Υποςτιριξθ Trusted Platform Module (TPM) 2.0 NAI   
106.  Wireless 802.11ac + Bluetooth 4.0 NAI   

Κφρια Μνιμθ (RAM) 

107.  Μζγεκοσ προςφερόμενθσ μνιμθσ (GB). ≥ 1x16   
108.  Μζγεκοσ μζγιςτθσ υποςτθριηόμενθσ μνιμθσ GB ≥ 64   
109.  Τεχνολογία μνιμθσ DDR4 2666MHz ι ανϊτερθ ΝΑΙ   
110.  DIMM slots ≥ 2   

Σκλθροί Δίςκοι 

111.  Ωωρθτικότθτα δίςκου (ςε GB) ≥512   





Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν 
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Σελίδα 125 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

112.  Τφποσ Δίςκου  
M.2 PCIe NVMe SSD 

ΝΑΙ   

113.  Κάρτα Γραφικϊν ΝΑΙ   
114.  Ενςωματωμζνθ Intel UHD Graphics 730 ι ιςοδφναμθ ι ανϊτερθ ΝΑΙ   
115.  Ζξοδοι γραφικϊν:  1 x HDMI & 1 x DP  ΝΑΙ   

Οπτικό μζςο 

116.  Εςωτερικι Συςκευι ανάγνωςθσ/εγγραφισ CD/DVD ΝΑΙ   
Τροφοδοτικό 

117.  Ιςχφσ τροφοδοτικοφ ≥ 180 W   
118.  Τροφοδοτικό  τουλάχιςτον (EPA Bronze) ενεργειακισ απόδοςθσ ΝΑΙ   

Ρλθκτρολόγιο 

119.  Αςφρματο πλθκτρολόγιο  
6 Multimedia Keys (Vol+, Vol-, Speaker Mute, Play/Pause, 
Forward, Backward) 

ΝΑΙ   

Ροντίκι 

120.  Ροντίκι τφπου Αςφρματο 
RESOLUTION (DPI): Adjustable via DPM - 1000, 1600, 2400, 4000 

ΝΑΙ   

Λογιςμικά 

121.  Ρροεγκατεςτθμζνο λειτουργικό ςφςτθμα  
Microsoft Windows 11 Pro 64bit Greek/Eng 

ΝΑΙ   

122.  Office Home and Business 2021 ΝΑΙ   

 

Λειτουργικό Σφςτθμα Server 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά: 

123.  Να αναφερκοφν το όνομα – Ζκδοςθ – Ωρονολογία 
διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ. 

ΝΑΙ   

124.  Θα προςφερκεί για όλουσ τουσ servers το ίδιο 
λειτουργικό 

ΝΑΙ   

125.  Για κάκε server ςτον οποίο κα εγκαταςτακεί το 
λειτουργικό κα υποςτθρίηεται ο μζγιςτοσ  αρικμόσ 
επεξεργαςτϊν και θ μζγιςτθ μνιμθ   

ΝΑΙ   

126.  File system με δυνατότθτεσ:   

On-line Expansion 

On-line Defragmentation 

Κατανομισ ςε πολλοφσ φυςικοφσ δίςκουσ 

ΝΑΙ   

127.  Υποςτιριξθ πρωτοκόλλων του TCP/IP για:    

128.  - Remote Login ΝΑΙ   

129.  - File Transfer ΝΑΙ   

130.  - Remote Program Execution ΝΑΙ   

131.  - Distributed Processing ΝΑΙ   

132.  - Resource Sharing ΝΑΙ   

133.  - e-Mail ΝΑΙ   

134.  - Multicast ΝΑΙ   

135.  - IPSEC ΝΑΙ   

136.  - IP v6 ΝΑΙ   
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Σελίδα 126 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Οκόνθσ 23.8’’ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά 

137.  Ροςότθτα 20   
138.  Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο ΝΑΙ   
139.  Του ίδιου καταςκευαςτι με τον ςτακμό εργαςίασ ΝΑΙ   
140.  Διαςτάςεισ ≥ 23.8”   
141.  Τεχνολογίασ In-Plane Switching (IPS) με LED edgelight system και 

Anti-glare with 3H hardness 
ΝΑΙ   

142.  Aspect Ratio 16:9   
143.  Ανάλυςθ FHD ≥ 1920 x 

1080@75HZ 
  

144.  Είςοδοι ςιματοσ 2x HDMI 1.4   
145.  Ψωτεινότθτα ≥ 250 

cd/m2 
  

146.  Typical Contrast Ratio ≥ 1000:1   
147.  Response Time ≤ 4ms   
148.  Color depth ≥ 16.7 

million 
  

149.  Color Gamut ≥99% sRGB   
150.  Pixel Pitch ≤ 0.2745 

mm 
  

151.  Viewing Angle ≥ 178 / 178   
152.  Tilt NAI   
153.  AMD Radeon FreeSync technology NAI   
154.  Ενςωματωμζνα θχεία ιςχφσ τουλάχιςτον  2x3W NAI   
155.  Security Lock Slot, VESA NAI   
156.  Να παρζχονται cables HDMI, 

Power 
  

157.  Ριςτοποιιςεισ CE, ENERGY STAR, TCO, FLICKER-FREE, 
COMFORTVIEW PLUS, TÜV-certified. 

NAI   

158.  Εγγφθςθ απευκείασ από τον καταςκευαςτι του, χρονικισ 
διάρκειασ 3 ετϊν με επιτόπια (on site) επιςκευι ι 
αντικατάςταςθ  και απόκριςθ τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα 
(NBD) από τθν διάγνωςθ τθσ βλάβθσ, που περιλαμβάνει zero 
"bright pixel". 
Θ προςφερόμενθ εγγφθςθ πζρα από κωδικό εγγφθςθσ, να 
πιςτοποιείται και γραπτϊσ με τεχνικι διλωςθ του 
καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ.  
(Σε περίπτωςθ απουςίασ τθσ ανωτζρω διλωςθσ θ προςφορά κα 
αποκλείεται άμεςα ωσ απαράδεκτθ.) 

NAI   

 

Δρομολογθτισ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

159.  Μοντζλο Να αναφερκεί   
160.  Αρικμόσ δρομολογθτϊν 4   
161.  Να διακζτει τουλάχιςτον τζςςερεισ (4) κζςεισ 

ςυνδζςεων LAN 
NAI 

  

162.  Wi‑Fi 5 ΝΑΙ   
163.  Ρρότυπα Δικτφωςθσ IEEE, 802.3, 802.3u, 

802.1Q (VLAN), 
802.11e (wireless 

QoS), Routing 
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Information 
Protocol (RIP) v1 

(RFC 1058), RIP v2 
(RFC 1723), IPv4 

(RFC 791), IPv6 (RFC 
2460) 

164.  Ρρωτόκολλα Δικτφου Dynamic Host 
Configuration 

Protocol (DHCP) 
server 

Point-to-Point 
Protocol over 

Ethernet (PPPoE) 
Point-to-Point 

Tunneling Protocol 
(PPTP) 

DNS proxy 
Internet Group 
Management 

Protocol (IGMP) 
proxy and multicast 

forwarding 
Dynamic Domain 

Name System 
(DynDNS), No 

Internet Protocol 
(NOIP) 

Network Address 
Translation (NAT), 

Port Address 
Translation (PAT) 
One-to-one NAT 

Port management 
Port mirroring 

Bonjour 

  

165.  Rack mounted ΝΑΙ   
166.  Υποςτιριξθ VPN ΝΑΙ   
167.  Panel οκόνθσ: IPS ΝΑΙ   
168.  Mοντζλο με διεκνι πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και 

αςφάλειασ 
ΝΑΙ 

  

 

Μεταγωγζασ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

169.  Μοντζλο Να αναφερκεί   
170.  Αρικμόσ Μεταγωγϊν 4   
171.  Θφρεσ 48 RJ-45 / 4 Gigabit 

SFP 
  

172.  Yποςτιριξθ VLAN ΝΑΙ   
173.  Ρρότυπα Δικτφωςθσ IEEE 802.1D, IEEE 

802.1w, IEEE 
802.1s, IEEE 802.3, 
IEEE 802.3u, IEEE 

802.3ab, IEEE 
802.3z, IEEE 

802.3ad 

  

174.  Ρρωτόκολλα διαχείριςθσ SNMP   
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

175.  Rack mounted ΝΑΙ   
176.  Mοντζλο με διεκνι πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και 

αςφάλειασ 
ΝΑΙ 

  

 

Σφςτθμα Firewall 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά: 

177.  Αρικμόσ μονάδων  4   

178.  Θα προςφερκεί hardware ςφςτθμα rack mounted ΝΑΙ   

179.  Να αναφερκεί ο Τφποσ CPU & το Clock Rate ΝΑΙ   

180.  Να αναφερκεί θ προςφερόμενθ μνιμθ ςε ΜΒytes ΝΑΙ   

181.  Να αναφερκεί θ απόδοςθ λειτουργίασ του firewall ΝΑΙ   

182.  Να αναφερκεί θ μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ ςε ΜΒytes ΝΑΙ   

183.  Θα διακζτει φυςικζσ κφρεσ Fast Ethernet  2   

184.  Θα διακζτει φυςικζσ κφρεσ Gigabit Ethernet 2   

185.  Αρχιτεκτονικι υλικοφ Stateful Inspection ι λειτουργικά 
ιςοδφναμθ  

ΝΑΙ   

Υποςτθριηόμενεσ λειτουργίεσ Firewall 

186.  Ανίχνευςθ και Ρροςταςία ΝΑΙ   

187.  Αυτόνομθ υποςτιριξθ ι ςυνεργαςία με προγράμματα για 
ανίχνευςθ και προςταςία από viruses 

ΝΑΙ   

188.  Packet flooding NAI   

189.  Υπερχείλιςθ μνιμθσ NAI   

190.  Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε DNS ςφςτθμα ΝΑΙ   

191.  Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε πρωτόκολλα FTP, SSH, Telnet, rlogin NAI   

192.  Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε Ι fragmentation NAI   

193.  Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε Denial of Service NAI   

194.  Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε πρωτόκολλα SMTP, sendmail, IMAP, 
POP 

NAI   

195.  Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε πρωτόκολλα NTP, RPC NAI   

196.  Ρροςταςία από Επικζςεισ ςε TCP Masquerading ΝΑΙ   

197.  Αυτόματθ υποςτιριξθ ι ςυνεργαςία με άλλο λογιςμικό για 
Content Filtering και URL Filtering 

ΝΑΙ   

198.  Ρροςταςία από Java applets and ActiveX controls ΝΑΙ   

199.  Ανίχνευςθ και παρεμπόδιςθ ειςβολϊν ΝΑΙ   

200.  Ρλιρθσ αναφορά κατάςταςθσ (event logging) NAI   

201.  Αυτόνομθ υποςτιριξθ ι ςυνεργαςία με προγράμματα για 
ανίχνευςθ και προςταςία από viruses και worms 

NAI   

Υποςτθριηόμενεσ λειτουργίεσ VPN 

202.  VPN tunnel scanning NAI   

Υποςτθριηόμενα Ρρωτόκολλα 

203.  ΝΑΤ ΝΑΙ   





Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν 
και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων» 

 

Σελίδα 129 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

204.  IPsec (including Authentication Header) NAI   

205.  SSL NAI   

206.  DES NAI   

207.  3DES NAI   

208.  AES NAI   

209.  Να αναφερκοφν άλλα υποςτθριηόμενα πρωτόκολλα NAI   

210.  Συνεργαςία με servers βαςιςμζνουσ ςε πρωτόκολλα RADIUS ι/και 
TACACS ι άλλο ιςοδφναμο 

NAI 
  

Απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία 

211.  Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτo προβλεπόμενo ςθμείo ΝΑΙ   

212.  Υποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration – setup) ςτo 
ςθμείo λειτουργίασ 

ΝΑΙ 
  

213.  Θα προςφερκεί hardware ςφςτθμα rack mounted NAI   

214.  Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ NAI   

215.  Να αναφερκοφν εάν απαιτοφνται ειδικζσ ςυνκικεσ 
περιβάλλοντοσ και εγκατάςταςθσ 

 
  

216.  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει τον αναγκαίο 
ςυμπλθρωματικό εξοπλιςμό και εξαρτιματα για τθ κζςθ του 
firewall ςε παραγωγικι λειτουργία (π.χ. καλϊδια, connectors, 
switches κλπ.) 

NAI 

  

217.  Ραροχι του λογιςμικοφ των firewalls ςε CD NAI   

218.  Ραροχι των manuals ςε ζντυπθ μορφι και ςε CD ΝΑΙ   

 

Εξοπλιςμόσ Ψθφιοποίθςθσ 

Document Scanner 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά: 

219.  Αρικμόσ Μονάδων 4   

220.  Θα προςφερκεί ζγχρωμοσ ςαρωτισ εγγράφων μεγζκουσ  DIN Α3   

221.  Οπτικι ανάλυςθ τουλάχιςτον 600 dpi. ΝΑΙ   

222.  Βάκοσ χρϊματοσ εξωτερικό ≥24 bit ΝΑΙ   

223.  Ταχφτθτα ςάρωςθσ greyscale εγγράφου Α4 ςτα 200 dpi μονισ 
όψθσ 

≥40 ppm   

224.  Υποςτιριξθ εγγράφων διπλισ όψθσ ΝΑΙ   

225.  Ο ςαρωτισ κα διακζτει   αυτόματο τροφοδότθ χαρτιοφ με 

χωρθτικότθτα 100 φφλλων 

ΝΑΙ   

226.  TWAIN και ISIS drivers ΝΑΙ   

227.  Σφνδεςθ μζςω USB 2.0.  ΝΑΙ   

228.  Θα ςυνοδεφεται από το κατάλλθλο λογιςμικό επεξεργαςίασ τθσ 
ςαρωμζνθσ εικόνασ με δυνατότθτεσ όπωσ ανίχνευςθ μεγζκουσ 
ςελίδασ cropping, deskew, κλπ. κακϊσ και λογιςμικό βελτίωςθσ 
τθν αναγνωςιμότθτασ των OCR 

ΝΑΙ   

229.  Δυνατότθτα ςάρωςθσ ζγχρωμθσ, αςπρόμαυρθσ και ςε 
αποχρϊςεισ του γκρι 

ΝΑΙ   

 

Document Printer 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
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ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά: 

230.  Αρικμόσ Μονάδων 4   

231.  Θα προςφερκεί ζγχρωμοσ εκτυπωτισ εγγράφων μεγζκουσ  DIN Α4   

232.  Οπτικι ανάλυςθ τουλάχιςτον 600 dpi. ΝΑΙ   

233.  Ταχφτθτα εκτφπωςθσ greyscale εγγράφου Α4 ςτα 200 dpi μονισ 
όψθσ 

≥30 ppm   

234.  Υποςτιριξθ εγγράφων διπλισ όψθσ ΝΑΙ   

235.  Ο εκτυπωτισ κα διακζτει   αυτόματο τροφοδότθ χαρτιοφ με 

χωρθτικότθτα 500 φφλλων 

ΝΑΙ   

236.  Σφνδεςθ μζςω USB 2.0. ΝΑΙ   

237.  Επιπλζον ςφνδεςθ μζςω Ethernet NAI   

238.  Εκτφπωςθ διπλισ όψθσ ΝΑΙ   

239.  Δυνατότθτα εκτφπωςθσ ζγχρωμθσ, αςπρόμαυρθσ και ςε 
αποχρϊςεισ του γκρι 

ΝΑΙ   

 
 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά για τον εξοπλιςμό ψθφιοποίθςθσ: 

240.  Διευκρινίηεται ότι για τον παραπάνω εξοπλιςμό ψθφιοποίθςθσ κα 
προςφερκοφν όλα τα απαραίτθτα καλϊδια, connectors, switches 
κλπ. ϊςτε να μπορεί αυτόσ να τεκεί ςε πλιρθ και καλι 
λειτουργία.  

ΝΑΙ   

241.  Θα προςφερκεί επίςθσ όλθ θ απαραίτθτθ  τεκμθρίωςθ 
(εγχειρίδια) ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι. 

ΝΑΙ   

 

Βαςικό Λογιςμικό Υποδομισ 

Λογιςμικό Συςτιματοσ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά: 

242.  Να παραδοκεί λίςτα (πίνακασ) τον αρικμό αδειϊν ανά τφπο 
λογιςμικοφ  

ΝΑΙ   

243.  Να παραδοκεί ςχεδιάγραμμα με το λογιςμικό και τθν 
αντιςτοίχιςι του με τον εξοπλιςμό 

ΝΑΙ   

244.  Για το ςφνολο του παρακάτω βαςικοφ λογιςμικοφ  κα 
προςφερκοφν οι απαραίτθτοι drivers, utilities κλπ. ϊςτε το 
ςφνολο του λογιςμικοφ να τεκεί ςε πλιρθ και καλι λειτουργία.  

ΝΑΙ   

245.  Θα προςφερκοφν επίςθσ όλθ θ απαραίτθτθ  τεκμθρίωςθ 
(εγχειρίδια διαχείριςθσ) ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι κακϊσ 
και CDs από τα οποία κα υπάρχει δυνατότθτα πλιρουσ 
εγκατάςταςθσ. 

ΝΑΙ   

 

Σχεςιακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςθσ Δεδομζνων (RDBMS) 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά: 

246.  Να αναφερκοφν το όνομα – Ζκδοςθ – Ωρονολογία 
διάκεςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ. 

ΝΑΙ   

247.  Το προςφερόμενο λογιςμικό κα είναι ςυμβατό με το 
προςφερόμενο λειτουργικό ςφςτθμα του database server 

ΝΑΙ   

248.  Συμβατότθτα με ςφγχρονα λειτουργικά ςυςτιματα. ΝΑΙ   

249.  Θα προςφερκεί μία άδεια per CPU του database server 
ϊςτε να υποςτθρίηεται απεριόριςτο πλικοσ εςωτερικϊν 

ΝΑΙ   
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και εξωτερικϊν χρθςτϊν. 

250.  Οι προςφερόμενεσ άδειεσ χριςθσ πρζπει να επιτρζπουν 
ςτον φορζα τθν μελλοντικι επζκταςθ / παραμετροποίθςθ 
/ τροποποίθςθ των προδιαγεγραμμζνων ςτο παρόν ζργο 
εφαρμογϊν κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων. 

ΝΑΙ   

251.  Ρλιρθσ υποςτιριξθ του προτφπου Unicode και πλιρθσ 
υποςτιριξθ τθσ UTF-8 κωδικοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

252.  Γραφικό περιβάλλον κεντρικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ, 
με δυνατότθτεσ: 

- διαχείριςθ database instance (πχ. start, stop, 
recovery) 

- διαχείριςθ αντικειμζνων τθσ βάςθσ (πχ. χρθςτϊν, 
πινάκων, views, stored procedures κλπ.) 

- ςυλλογι και ανάλυςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 
χριςθσ και επίδοςθσ 

- tuning 

- capacity planning 

- ζλεγχοσ γεγονότων (events) και 
χρονοπρογραμματιςμόσ jobs 

ΝΑΙ   

253.  Δυνατότθτα επικοινωνίασ με άλλεσ ετερογενείσ Βάςεισ 
Δεδομζνων. Υποςτιριξθ γραφικϊν εργαλείων για τθν 
ειςαγωγι δεδομζνων από ετερογενι ςυςτιματα 
διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων 

ΝΑΙ   

254.  Ωρθςιμοποίθςθ του ςυνόλου τθσ RAM του ςυςτιματοσ ΝΑΙ   

255.  Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ server clusters   ΝΑΙ   

256.  Δυνατότθτα διαφανοφσ εξυπθρζτθςθσ των εφαρμογϊν 
που βαςίηονται ςτο  cluster των κόμβων ϊςτε ςε 
περίπτωςθ παφςθσ λειτουργίασ του ενόσ κόμβου να 
γίνεται αυτόματα (και όχι με ανκρϊπινθ παρζμβαςθ) 
failover ςτον άλλον κόμβο   

ΝΑΙ   

Χαρακτθριςτικά Αςφάλειασ 

257.  Το προςφερόμενο ςφςτθμα ΒΔ κα πρζπει να υποςτθρίηει 
τον οριςμό ρόλων και δικαιωμάτων χρθςτϊν και να 
περιορίηει τθν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα ςφμφωνα με 
αυτά. 

ΝΑΙ   

258.  Να περιγραφεί ο τρόποσ ολοκλιρωςθσ τουσ ςυςτιματοσ 
RDBMS με τισ υπόλοιπεσ εφαρμογζσ του ζργου όςον 
αφορά ςτθν πιςτοποίθςθ και διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ 
χρθςτϊν. 

ΝΑΙ   

259.  Κατανομι τθσ Βάςθσ Δεδομζνων και των δομϊν τθσ ςε 
πολλαπλά αρχεία/ δίςκουσ με δυνατότθτα ελζγχου 
κατανομισ από το διαχειριςτι 

ΝΑΙ   

260.  Υποςτιριξθ προτφπων ANSI-SQL 92/99, declarative 
referential integrity controls, stored procedures, 
αυτόνομων nested transactions, κλπ. database triggers. 

ΝΑΙ   

Χαρακτθριςτικά Υψθλισ διακεςιμότθτασ και απόδοςθσ 

261.  Μθχανιςμόσ τιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ τθσ Β.Δ. 
(backup) – να περιγραφοφν οι δυνατότθτεσ του 
προςφερόμενου λογιςμικοφ. 

NAI   

 

Λογιςμικό Ρροςταςίασ από Λοφσ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά: 

262.  Να αναφερκοφν το όνομα – Ζκδοςθ – Ωρονολογία διάκεςθσ του ΝΑΙ   
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προςφερόμενου λογιςμικοφ. 

263.  To προςφερόμενο λογιςμικό κα προςφρεκεί ςε τόςεσ άδειεσ 
ϊςτε να καλφψει όλον τον υπολογιςτικό εξοπλιςμό (servers και 
PCs) 

ΝΑΙ   

264.  Aυτόματα updates κακόλο το διάςτθμα μζχρι τθ λιξθ τθσ 
περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

ΝΑΙ   

265.  Δυνατότθτεσ ανίχνευςθσ του boot sector, 
ειςερχόμενων/εξερχόμενων e-mail attachments, ελζγχου δίςκων 
κλπ. 

ΝΑΙ   

266.  Δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ (configuration-setup) μετά τθν 
εγκατάςταςθ ςτον προβλεπόμενο εξοπλιςμό 

ΝΑΙ   

 

Αρχιτεκτονικι – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Υπθρεςίεσ Διαλειτουργικότθτασ Ρλατφόρμασ Ψθφιακισ 
Ενθμζρωςθσ και Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων Ρεριφζρειασ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Αρχικεκτονικι 

267.  Τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.1 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

268.  Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων «ανοικτισ» αρχιτεκτονικισ (open 
architecture), δθλαδι τα ςυςτιματα να παρζχουν ανεξαρτθςία 
από ςυγκεκριμζνο προμθκευτι και να γίνει χριςθ προτφπων που 
κα διαςφαλίηουν: 

 Ομαλι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ των 
επιμζρουσ εφαρμογϊν και υποςυςτθμάτων του 
ςυςτιματοσ 

 Τθν επεκταςιμότθτα των εφαρμογϊν χωρίσ ουςιαςτικζσ 
αλλαγζσ ςτθ δομι και αρχιτεκτονικι τουσ 

 Φψιςτθ διαςφάλιςθ των δεδομζνων των 
ςυναλλαςςόμενων 

ΝΑΙ   

Γενικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

269.  Τα κακοριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 4.2.1 – 4.2.10 του 
Ραραρτιματοσ Ι 

ΝΑΙ   

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Οδθγοφ Διοικθτικισ Ενθμζρωςθσ 

270.  Τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.2.1 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

271.  Λειτουργία Διακριτϊν όλων Ωρθςτϊν ΝΑΙ   

272.  Αρχικοποίθςθ με προτεινόμενο περιεχόμενο παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν 

≥250   

273.  Αρχικοποίθςθ με προτεινόμενο περιεχόμενο ψθφιακά 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

≥100   

274.  Αναφορζσ χριςθσ Εφαρμογισ ΝΑΙ   

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Συςτιματοσ Ψθφιακισ Υποβολισ Αιτιςεων και Αιτθμάτων και Ψθφιακό Αποκετιριο Αιτθμάτων 

275.  Τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.2.2 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

276.  Διαςφνδεςθ με mail server για αποςτολι ενθμερϊςεων εξζλιξθσ 
διαδικαςίασ 

ΝΑΙ   

277.  Δυνατότθτα Διαςφνδεςθσ με SMS Proxy για αποςτολι 
ενθμερϊςεων εξζλιξθσ διαδικαςίασ 

ΝΑΙ   

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Εφαρμογισ Ενθμζρωςθσ και Εξυπθρζτθςθσ Ρολίτθ μζςω ζξυπνων Κινθτϊν Συςκευϊν 

278.  Τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.2.3 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

279.  Υποςτιριξθ Διαδικαςίασ Ανάρτθςθσ ςτα Stores ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

280.  Υποςτιριξθ λειτουργίασ rss ΝΑΙ   

281.  Αναφορζσ χριςθσ Εφαρμογισ ΝΑΙ   

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Συςτιματοσ Καταγραφισ και Ψθφιακισ Διαχείριςθσ Τθλεφωνικϊν Αιτθμάτων Ενθμζρωςθσ και 
Εξυπθρζτθςθσ 

282.  Τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.2.4 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

283.  Υποςτιριξθ ταυτόχρονων κλιςεων ≥25   

284.  Υποςτιριξθ κζςεων εργαςίασ εκπροςϊπων εξυπθρζτθςθσ ≥5   

285.  Υποςτιριξθ κζςεων εργαςίασ διαχειριςτϊν Τθλεφωνικοφ Κζντρου ≥2   

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Εφαρμογισ Ψθφιακϊν και Τθλεφωνικϊν αντεβοφ 

286.  Τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.2.5 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ενιαίασ Ρλατφόρμασ Διαχείριςθσ Ψθφιακϊν Αιτιςεων και Αιτθμάτων  

287.  Τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.2.6 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

288.  Υποςτθριηόμενα Κανάλια υποβολισ αιτθμάτων ≥5   

289.  Δυνατότθτα ζνταξθσ ςτθν Ρλατφόρμα Ψορζων Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ Α’ Βακμου 

ΝΑΙ   

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Εφαρμογισ Ψθφιοποίθςθσ Αιτιςεων (Form Generator) 

290.  Τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.2.7 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Συςτιματοσ Ρροτυποποίθςθσ και Διαχείριςθσ Δικαιολογθτικϊν 

291.  Τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.2.8 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

292.  Αρχικοποίθςθ με προτεινόμενο περιεχόμενο πρότυπων 
δικαιολογθτικϊν 

≥200   

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Συςτιματοσ Δυναμικισ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ για κζματα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν & 
Επιχειριςεων 

293.  Τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 4.2.9 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Συςτιματοσ Ψθφιακισ Συνεργαςίασ και Κεντρικισ Διαχείριςθσ Εξυπθρζτθςθσ 

294.  Τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφ 4.2.10 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

295.  Δυνατότθτα Διαλειτουργικότθτασ με ΣΘΔΕ ΝΑΙ   

Υπθρεςίεσ Διαλειτουργικότθτασ: 

296.  Τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 9.1 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

297.  Τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 9.2 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   
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Υπθρεςίεσ Ψθφιοποίθςθσ και Τεκμθρίωςθσ του αρχείου τθσ ΡΛΝ 

Α. Γενικζσ απαιτιςεισ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

298.  Ρεριγραφι τθσ προςζγγιςθσ του υποψθφίου Αναδόχου ςχετικά με 
τουσ ςτόχουσ, απαιτιςεισ και εφροσ του ζργου  

ΝΑΙ   

299.  Ρεριγραφι τθσ προςζγγιςθσ του υποψθφίου ςχετικά με τουσ 
κινδφνουσ και τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου. 

ΝΑΙ   

300.  Ρεριγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ που κα ακολουκιςει ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου  με ανάλυςθ ςε 
πακζτα εργαςία και παραδοτζα 

ΝΑΙ   

 

Β. Ραροχι υπθρεςιϊν 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

301.  Συμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ 
εφαρμογισ ψθφιοποίθςθσ. Να περιγραφεί αναλυτικά θ 
μεκοδολογία εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ με αναφορά ςε πακζτα 
εργαςίασ και επιμζρουσ εργαςίεσ και διάγραμμα ροισ εργαςιϊν. 

ΝΑΙ   

302.  Συμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ ενότθτασ 5.4 του 
Ραραρτιματοσ Ι για τθν τεκμθρίωςθ υλικοφ. Να περιγραφεί 
αναλυτικά θ προςζγγιςθ του Αναδόχου και οι προςφερόμενεσ 
υπθρεςίεσ. 

ΝΑΙ   

303.  Συμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ ενότθτασ 5.4 του 
Ραραρτιματοσ Ι για τθν ψθφιοποίθςθ υλικοφ. Να περιγραφοφν 
αναλυτικά τα εξισ: 

ΝΑΙ   

304.  *θ προςζγγιςθ του Αναδόχου ςτθν ψθφιοποίθςθ του υλικοφ ΝΑΙ   
305.  *θ μεκοδολογία ψθφιοποίθςθσ ΝΑΙ   
306.  *οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ψθφιοποίθςθσ ΝΑΙ   
307.  *ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ψθφιοποίθςθ ΝΑΙ   

 

Γ. Scanner Εγγράφων 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

308.  Θα χρθςιμοποιθκεί ζγχρωμοσ ςαρωτισ εγγράφων μεγζκουσ > A4   
309.  Οπτικι ανάλυςθ τουλάχιςτον 300 dpi. ΝΑΙ   
310.  Βάκοσ χρϊματοσ εξωτερικό >24 bit ΝΑΙ   
311.  Ταχφτθτα ςάρωςθσ greyscale εγγράφου Α4 ςτα 200 dpi μονισ όψθσ >80 ppm   
312.  Υποςτιριξθ εγγράφων διπλισ όψθσ ΝΑΙ   
313.  Ο ςαρωτισ κα διακζτει Flatbed επιφάνεια ςάρωςθσ και αυτόματο 

τροφοδότθ χαρτιοφ με χωρθτικότθτα >200 φφλλων  
ΝΑΙ   

314.  TWAIN και ISIS drivers ΝΑΙ   
315.  Σφνδεςθ μζςω USB 2.0. ΝΑΙ   
316.  Θα ςυνοδεφεται από κατάλλθλο λογιςμικό επεξεργαςίασ τθσ 

ςαρωμζνθσ εικόνασ με δυνατότθτεσ όπωσ ανίχνευςθ μεγζκουσ 
ςελίδασ cropping, deskew, κλπ. 

ΝΑΙ   

317.  Δυνατότθτα ςάρωςθσ ζγχρωμθσ, αςπρόμαυρθσ και ςε αποχρϊςεισ 
του γκρι 

ΝΑΙ   

 

Δ. Scanner Σχεδίων 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

318.  Θα χρθςιμοποιθκεί ζγχρωμοσ ςαρωτισ εγγράφων μεγζκουσ > A1   
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

319.  Οπτικι ανάλυςθ τουλάχιςτον 300 dpi. ΝΑΙ   
320.  Βάκοσ χρϊματοσ εξωτερικό >24 bit ΝΑΙ   
321.  Σφςτθμα Ϊθφιοποίθςθσ με τεχνολογία Contact Imaging Sensor ΝΑΙ   
322.  Ταχφτθτα ςάρωςθσ ζωσ 15 εκ. / δευτερόλεπτο (χρϊμα, 200 dpi) ΝΑΙ   
323.  Να διακζτει Οκόνθ Αφισ για τον χειριςμό και λειτουργία ΝΑΙ   
324.  Επίπεδο κορφβου ≤ 62 dB(A). ΝΑΙ   
325.  Σφνδεςθ μζςω USB 2.0 κατ ελάχιςτο ΝΑΙ   
326.  Ριςτοποιιςεισ: ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EPEAT 

Bronze. 
ΝΑΙ   

 

Ε. Υπθρεςίεσ Ψθφιοποίθςθσ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

327.  Ο μζγιςτοσ αρικμόσ φακζλων προσ ςάρωςθ είναι 90.000 (μζγιςτο 
2.700.000 ςελίδεσ) 

ΝΑΙ   

328.  Τα ψθφιακά ζγγραφα κα αποτελοφν ακριβι αντίτυπα των 
πρωτότυπων τεκμθρίων ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ τουσ, το είδοσ 
χαρτιοφ, το χρωματιςμό, διπλζσ όψεισ, βιβλιοδεςίεσ κλπ. 

ΝΑΙ   

329.  Θ ψθφιοποίθςθ κα λάβει χϊρα αποκλειςτικά και μόνο ςτουσ 
χϊρουσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων   

ΝΑΙ   

330.  ο Ανάδοχοσ κα καταχωριςει ςτο ςφςτθμα τα αποτελζςματα τθσ 
τεκμθρίωςθσ 

ΝΑΙ   

331.  Θα πρζπει να παρζχεται κατάλογοσ αντιςτοίχιςθσ των ψθφιακϊν 
υποκατάςτατων με εγγραφζσ μεταδεδομζνων 

ΝΑΙ   

332.  Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν τιρθςθ των απαιτοφμενων 
διαδικαςιϊν αςφάλειασ με ςκοπό το μθδενιςμό του κινδφνου 
ολικισ ι μερικισ απϊλειασ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ 

ΝΑΙ   

333.  Οι εργαςίεσ και τεχνικζσ ψθφιοποίθςθσ κα περιλαμβάνουν 
διάφορεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, ανάλογα με το προσ ψθφιοποίθςθ 
υλικό και κα ακολουκοφν τα διεκνι πρότυπα και τουσ οδθγοφσ 
καλισ πρακτικισ για τθν ψθφιοποίθςθ. Οι ρυκμίςεισ των 
παραμζτρων για τουσ ςαρωτζσ, κακϊσ και για το λογιςμικό 
ψθφιοποίθςθσ που κα χρθςιμοποιθκϊ, κα είναι απαραιτιτωσ 
ςφμφωνεσ με τα πρότυπα αυτά. 

ΝΑΙ   

334.  Θα λθφκεί μζριμνα για τθν ψθφιακι αποτφπωςι των τεκμθρίων ςε 
κατάλλθλα αντίγραφα ανάλογα με τθ φυςικι μορφι του κάκε 
τεκμθρίου 

ΝΑΙ   

335.  Θ ψθφιοποίθςθ κα παράγει τουλάχιςτον ζνα αρχείο που υπζχει 
κζςθ ψθφιακοφ πρωτοτφπου. 

ΝΑΙ   

336.  Θ ψθφιακι αποτφπωςθ κα γίνει ςτθ μζγιςτθ ανάλυςθ που κεωρείτο 
ικανοποιθτικι για το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, χωρίσ απϊλεια τθσ 
αναγνωςιμότθτασ 

ΝΑΙ   

337.  Ο Ανάδοχοσ κα μεταχειριςτεί τεχνικζσ για τθν εξάλειψθ τθσ «ςκιάσ» 
που προκφπτει από τθν καμπυλότθτα βιβλιοδεςίασ ςε ςφιχτά 
δεμζνουσ και παλιοφσ τόμουσ κακϊσ και τθν βελτίωςθ 
αναγνωςιμότθτασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι 

ΝΑΙ   

338.  Ο Ανάδοχοσ κα προχωριςει ςε επεξεργαςία των ψθφιακϊν 
ανατφπων των τεκμθρίων ϊςτε να επιτευχκεί: Διόρκωςθ των 
χρωμάτων ϊςτε να προςομοιϊνουν ακριβζςτερα ςτο πρωτότυπο, 
Αποκοπι των περικωρίων γφρω από το τεκμιριο, Αλλαγι 
προςανατολιςμοφ, όταν απαιτείται.  

ΝΑΙ   

339.  Να προςδιοριςτεί το λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 
επεξεργαςία των ψθφιακϊν ανατφπων των τεκμθρίων 

ΝΑΙ   

 

ΣΤ. ΡΛΑΤΦΟΜΑ ΨΘΦΛΟΡΟΛΘΣΘΣ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

340.  Καταλλθλόλθτα του λογιςμικοφ και ςυμβατότθτα  λειτουργίασ ςτο 
δίκτυο τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων 

ΝΑΙ   

341.  Το λογιςμικό κα ςυνοδεφεται από όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ  ΝΑΙ   
342.  Θα διακζτει μθχανιςμό διαχείριςθσ χρθςτϊν, ομάδων και ρόλων 

των χρθςτϊν εςωτερικά τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων 
ΝΑΙ   

343.  Θα χρθςιμοποιείται βάςθ δεδομζνων που κα διαςφαλίηει ιδιαίτερα 
υψθλζσ ταχφτθτεσ κι αποδόςεισ. 

ΝΑΙ   

344.  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ εγγράφων βάςθ των μεταδεδομζνων ΝΑΙ   
345.  Δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςτο περιεχόμενο των εγγράφων ΝΑΙ   
346.  Δυνατότθτα προςκικθσ ςελίδων ςε ιδθ καταχωρθμζνα αρχεία 

τφπου .pdf 
ΝΑΙ   

 

Η. Υπθρεςίεσ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

347.  Κακοριςμόσ ενεργειϊν και χρονοπρογραμματιςμόσ υλοποίθςθσ ΝΑΙ   
348.  Θα δοκεί μελζτθ εφαρμογισ όπου κα περιλαμβάνει τθν 

μεκοδολογία, προγραμματιςμό ενεργειϊν 
ΝΑΙ   

349.  Θα παραδοκοφν εγχειρίδια χριςθσ και κα διατεκοφν και 
θλεκτρονικά 

ΝΑΙ   

350.  Θα γίνει καταγραφι των πικανϊν κινδφνων κακϊσ και υποβολι 
ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ αυτϊν 

ΝΑΙ   

351.  Υποςτιριξθ πιλοτικισ και παραγωγικισ λειτουργίασ ΝΑΙ   
352.  Θα δοκεί μεκοδολογία και χρονοδιάγραμμα που κα τθρθκεί για τθν 

εκπαίδευςθ 
ΝΑΙ   

353.  Στθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ και παραγωγικισ λειτουργίασ κα 
καταγράφονται όλεσ οι μεταβολζσ ι και τροποποιιςεισ των 
εγχειριδίων χωρίσ επιπρόςκετθ επιβάρυνςθ 

ΝΑΙ   

 

Θ. Εγγφθςθ και Συντιρθςθ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ  
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

354.  Διόρκωςθ ςφαλμάτων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν του Συςτιματοσ 
(bug fixing). Οι χρόνοι αποκατάςταςθσ των δυςλειτουργιϊν από τθ 
ςτιγμι αναγγελίασ τθσ δυςλειτουργίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 
48 ϊρεσ 

ΝΑΙ   

355.  Ανάλογα με τθ φφςθ του προβλιματοσ, αποκατάςταςθ είτε με 
λιψθ οδθγιϊν από μακριά (μζςω τθλεφϊνου, email, fax ι web) είτε 
με επί τόπου επίςκεψθ των ςτελεχϊν του Αναδόχου ςτουσ χϊρουσ 
εγκατάςταςθσ των εφαρμογϊν. 

ΝΑΙ   

356.  Ραράδοςθ ενθμερωμζνου υλικοφ τεκμθρίωςθσ (ζντυπων και 
θλεκτρονικϊν αντιτφπων) με τισ τυχόν μεταβολζσ ι τροποποιιςεισ 
του Συςτιματοσ, όταν αυτό είναι διακζςιμο από τον Ανάδοχο 

ΝΑΙ   

357.  Ενθμζρωςθ των χειριςτϊν του για τυχόν αλλαγζσ ςτθ 
λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

 

Ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά: 

358.  Στο ζργο αυτό κα εκπονθκεί αναλυτικό Ρλάνο Ρροϊκθςθσ και 
Αξιοποίθςθσ του Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ, το οποίο κα 
περιγράφει όλα τα μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν (δθμοςιεφςεισ, 
διαφθμίςεισ, προωκθτικό υλικό, παρουςιάςεισ κλπ) για τθν 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

ενθμζρωςθ των τελικϊν αποδεκτϊν. 

Κατ’ ελάχιςτον αναφζρεται ότι κα οργανωκεί: 

359.  Ρζντε (5) θμερίδεσ ενθμζρωςθσ ςτισ πρωτεφουςεσ των κυριότερων 
νθςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ (Ηάκυνκοσ, Αργοςτόλι, Λευκάδα, Κζρκυρα) 
και τθν Ικάκθ. Στισ θμερίδεσ κα παρουςιαςτοφν οι παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, οι ςχετικζσ 
διαδικαςίεσ μζςω των οποίων κα μποροφν να εξυπθρετθκοφν, κ.α.   

ΝΑΙ   

360.  Σχεδιαςμόσ και παραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ (leaflets, αφίςεσ, 
κ.α.), βάςει του οποίου οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ κα ζχουν 
ενθμζρωςθ για τα οφζλθ του ζργου. Το ενθμερωτικό υλικό κα είναι 
διακζςιμο τόςο ςτθν διαδικτυακι πφλθ τθσ Ρεριφζρειασ 
(https://pin.gov.gr/home), ςτθν Ϊθφιακι Ρλατφόρμα όςο και ςε 
Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ (Δθμαρχεία, Γραφεία Κοινισ Ϋφζλειασ, 
Επιμελθτιρια, κ.α.), ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ και 
εξυπθρετοφνται οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ. 

ΝΑΙ   

361.  Δράςεισ Ρροβολισ/Ρροϊκθςθσ ςτο Διαδίκτυο και τα μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ (GOOGLE, FB, TWTR , Ιςτοςελίδεσ, ζντυπα) 

ΝΑΙ   

 

Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά: 

362.  Τα αναγραφόμενα ςτθν παράγραφο 2.9.1 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

363.  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπαιδεφςει το προςωπικό που κα 
υποδείξει ο Ψορζασ ςε ομάδεσ και θ εκπαιδευτικι θμζρα δε κα 
υπερβαίνει τισ 6 ϊρεσ. 

ΝΑΙ   

364.  Ο χϊροσ ςτον οποίο κα πραγματοποιθκεί θ εκπαίδευςθ κα πρζπει 
να διακζτει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και κα ςυμφωνθκεί με το 
Ψορζα κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. Θ εκπαίδευςθ 
δφναται να πραγματοποιθκεί ςε χϊρο του Ψορζα, με φυςικι 
παρουςία του εκπαιδευτι και των εκπαιδευόμενων. 

ΝΑΙ   

365.  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να περιγράψει αναλυτικά ςτθν Ρροςφορά 
του επί ποινι αποκλειςμοφ το Ρλάνο τθσ Εκπαίδευςθσ, τα κζματα 
που κα καλφψει, το προφίλ τθσ ομάδασ εκπαιδευόμενων ςτθν 
οποία απευκφνεται και τισ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά εκπαιδευτικι 
ενότθτα και κατθγορία εκπαιδευομζνου. 

ΝΑΙ   

366.  Οι ενζργειεσ τθσ φάςθσ τθσ εκπαίδευςθσ κα αρχίςουν με τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του 
εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν και πριν τθ φάςθ τθσ πιλοτικισ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

Το προςωπικό που πρζπει να εκπαιδευτεί είναι ενδεικτικά το παρακάτω: 

367.  Διαχειριςτζσ Συςτιματοσ με βάςθ εγχειρίδια (ςτα Ελλθνικά), ςτθ 
διαχείριςθ των εφαρμογϊν που κα αναπτυχκοφν, και  ςτισ 
τεχνολογικζσ υποδομζσ (βάςεισ δεδομζνων, διακομιςτζσ, διαχείριςθ 
δικτφων) 

ΝΑΙ   

Αρμοδιότθτα του Αναδόχου είναι: 

368.  Ο κακοριςμόσ των προγραμμάτων βαςικισ κατάρτιςθσ που κα 
προβλεφκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου, ςε ςυςχζτιςθ με το γνωςτικό 
υπόβακρο και το ρόλο των διαφόρων κατθγοριϊν χρθςτϊν 
(χρονοδιάγραμμα, αρχείομενο κλπ). 

ΝΑΙ   

369.  Θ ςφνταξθ του περιεχομζνου των προγραμμάτων κατάρτιςθσ ςτο 
ςυγκεκριμζνο ζργο. 

ΝΑΙ   

370.  Θ παροχι των απαραίτθτων υποδομϊν για τθ διενζργεια τθσ 
εκπαίδευςθσ 

ΝΑΙ   

371.  Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που ΝΑΙ   
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Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί και κα καλφπτει πλιρωσ  τα 
αντικείμενα τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

372.  Θ παράδοςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ και των εγχειριδίων 
κατάρτιςθσ. 

ΝΑΙ   

373.  Θ διενζργεια τθσ εκπαίδευςθσ για προβλεπόμενο αρικμό χρθςτϊν, 
διαχειριςτϊν και τεχνικϊν εμπειρογνωμόνων. 

ΝΑΙ   

374.  Διάκεςθ εκπαιδευτϊν και όλου του απαραίτθτου εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ που απαιτείται για τθν πλζον αποδοτικι διαδικαςία 
εκπαίδευςθσ. Τα ζξοδα ταξιδιϊν και διαμονισ περιλαμβάνονται ςτο 
κόςτοσ τθσ εκπαίδευςθσ 

ΝΑΙ   

 

Ριλοτικι Λειτουργία 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ  
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά: 

375.  Τα αναγραφόμενα ςτθν παράγραφο 5.7 του Ραραρτιματοσ Ι ΝΑΙ   

376.  Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ όλων των ελζγχων και τθν αποδοχι 
τουσ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου, 
αρχίηει θ Ρερίοδοσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ. 

ΝΑΙ   

377. Ο Ο Ανάδοχοσ να περιγράψει αναλυτικά τθ δομι και οργάνωςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ. 

ΝΑΙ   

378.  Στθν περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ το ςφςτθμα κα εγκαταςτακεί και 
κα λειτουργιςει ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ. 

ΝΑΙ   

379.  Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ ο Ανάδοχοσ κα 
παρζχει άμεςθ υποςτιριξθ (help desk) μζςω τθλεφϊνου ςε όλουσ τουσ 
χριςτεσ του ςυςτιματοσ κατά το ωράριο λειτουργίασ 08:00-17:00. Ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ:   
-Τθλεφωνικι υποςτιριξθ ςχετικά με τθ χριςθ του ςυςτιματοσ 
-Τθλεφωνικι υποςτιριξθ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων κατά τθν 
χριςθ. 

ΝΑΙ   

380.  Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ τθν 
αποδοχι των αντίςτοιχων παραδοτζων από τθν Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, κα γίνει και θ προςωρινι παραλαβι 
του Ζργου. 

ΝΑΙ   

381.  Θ περίοδοσ πιλοτικισ λειτουργίασ κα ολοκλθρϊνεται με ζκκεςθ 
αξιολόγθςθσ των ευρθμάτων και αποτελεςμάτων τθσ. 

ΝΑΙ   

382.  Από τθ ςυλλογι των παρατθριςεων και των εκκρεμοτιτων ενδζχεται 
να δθμιουργθκεί θ ανάγκθ για ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ ι 
διορκϊςεισ ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. Ο Ανάδοχοσ μετά από 
ςυνεννόθςθ με τθν αρμόδια Επιτροπι, κα προχωριςει ςτισ 
απαραίτθτεσ διορκωτικζσ κινιςεισ, οι οποίεσ κα πρζπει να 
ολοκλθρωκοφν μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ. 

ΝΑΙ   

383.  Σε περίπτωςθ που κατά τθν περίοδο τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ, 
εμφανιςκοφν ςοβαρά κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ 
Ραραλαβισ Ζργου προβλιματα ι διαπιςτωκεί ότι δεν πλθροφνται 
κάποιεσ από τισ προδιαγραφόμενεσ απαιτιςεισ, διακόπτεται θ 
περίοδοσ πιλοτικισ λειτουργίασ και καλείται ο Ανάδοχοσ να 
αποκαταςτιςει το πρόβλθμα 

ΝΑΙ   

384.  Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν ΕΡΡΕ ότι 
αποκατζςτθςε τθ δυςλειτουργία ι βλάβθ και τον τρόπο που το 
πραγματοποίθςε. Θ αρμόδια επιτροπι μετά από ζλεγχο πιςτοποιεί τθν 
αποκατάςταςθ τθσ δυςλειτουργίασ. 

ΝΑΙ   

385.  Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ και πριν από τθν 
οριςτικι παραλαβι του ζργου ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
παραδϊςει επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ του ςυνόλου τθσ τεχνικισ και 
λειτουργικισ τεκμθρίωςθσ. 

ΝΑΙ   

Θ υποςτιριξθ κατά τθν περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ περιλαμβάνει: 





Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν 
και Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων» 

 

Σελίδα 140 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ  
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

386.  Βελτιϊςεισ / Διορκϊςεισ των εφαρμογϊν ΝΑΙ   

387.  Επίλυςθ προβλθμάτων-υποςτιριξθ χρθςτϊν, ΝΑΙ   

388.  Συλλογι παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ,  ΝΑΙ   

389.  Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν, ΝΑΙ   

390.  Υποςτιριξθ ςτο χειριςμό και λειτουργία των υπολογιςτϊν, εφαρμογϊν, 
κλπ., 

ΝΑΙ   

391.  Επικαιροποίθςθ (update) τεκμθρίωςθσ. ΝΑΙ   

Ειδικότερα ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κατά τθν περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ είναι να ελεγχκοφν διεξοδικά: 

392.  Οι παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ λογιςμικοφ που ζγιναν, ΝΑΙ   

393.  Οι κωδικοποιιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν ΝΑΙ   

394.  Θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, ΝΑΙ   

395.  Οι ρυκμίςεισ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, ΝΑΙ   

396.  Οι ρυκμίςεισ τθσ βάςθσ δεδομζνων ΝΑΙ   

397.  Θ ολοκλιρωςθ του λογιςμικοφ με τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ ΝΑΙ   

398.  Θ φυςικι ανταπόκριςθ του ςυςτιματοσ, ΝΑΙ   

399.  Οι διαςυνδζςεισ και οι ανταλλαγζσ δεδομζνων ΝΑΙ   

400.  Θ ομαλι λειτουργία των επί μζρουσ υποςυςτθμάτων και λειτουργιϊν.  ΝΑΙ   

401.  Θ αςφάλεια και ομαλι λειτουργία των δεδομζνων τθσ τεκμθρίωςθσ.  ΝΑΙ   

402.  Οποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του 
ςυςτιματοσ,  

ΝΑΙ   

 
Τεχνικι Υποςτιριξθ 

Α/Α ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ 

Γενικά: 

403.  Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει υπθρεςίεσ δωρεάν 
τεχνικισ υποςτιριξθσ για όλο τον εξοπλιςμό και το 
λογιςμικό που προςφζρει, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
πιλοτικισ λειτουργίασ και, ςτθ ςυνζχεια, τθσ περιόδου 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Οι υπθρεςίεσ τεχνικισ 
υποςτιριξθσ είναι δυνατόν να επεκτείνονται πζραν τθσ 
περιόδου υλοποίθςθσ με τθν υπογραφι ςχετικισ 
ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ μετά τθν πάροδο τθσ περιόδου 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.  

ΝΑΙ   

404.  Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικισ 
υποςτιριξθσ (εντόσ και εκτόσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ), οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα παρζχονται βάςει 
ενόσ ςυγκεκριμζνου πλαιςίου παροχισ υπθρεςιϊν 
τεχνικισ υποςτιριξθσ, το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτθν 
Ρροςφορά του Αναδόχου. Κακϊσ ςτόχοσ των υπθρεςιϊν 
τεχνικισ υποςτιριξθσ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ καλισ 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, θ άμεςθ ανταπόκριςθ του 
Αναδόχου ςε αναγγελίεσ προβλθμάτων και θ άμεςθ 
αποκατάςταςθ των βλαβϊν - προβλθμάτων του 
ςυςτιματοσ είναι μείηονοσ ςθμαςίασ. 

ΝΑΙ   

Αποςαφθνίηεται ότι: 

405.  Το κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ δεν περιλαμβάνεται ςτον 
προχπολογιςμό του Ζργου. 

ΝΑΙ   

406.  Οι απαιτιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ 
ιςχφουν και κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ καλισ 

ΝΑΙ   
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λειτουργίασ (παροχι δωρεάν ςυντιρθςθσ). 

407.  Θ περίοδοσ τεχνικισ υποςτιριξθσ ξεκινά με το πζρασ τθσ 
ηθτοφμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μόνο 
εφόςον θ ΡΙΝ επικυμεί να ςυνάψει ςχετικι ςφμβαςθ με 
τον Ανάδοχο.  

ΝΑΙ   

408.  Θ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ που κα προβλζπεται από τθν 
Οικονομικι Ρροςφορά (χωρίσ να προςτίκεται ςτο Ζργο) 
κα είναι τρία (3) ζτθ, όμωσ θ ΡΙΝ μπορεί να ανανεϊνει τθ 
ςφμβαςθ μερικά, ςε ετιςια βάςθ. 

ΝΑΙ   

409.  Το κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ και κυρίωσ οι παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ δεν περιλαμβάνονται ςτον προχπολογιςμό του 
Ζργου, κα πρζπει όμωσ να δοκεί το αντίςτοιχο κόςτοσ για 
κάκε ζτοσ ξεχωριςτά ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του 
Υποψιφιου Αναδόχου 

ΝΑΙ   

410.  Σθμειϊνεται ότι ςτο κόςτοσ ςυντιρθςθσ 
ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα ζξοδα που 
μπορεί να προκφπτουν από αυτό για τον Ανάδοχο 
(ταξίδια, επικοινωνίεσ, άδειεσ χριςθσ, ςυνδρομζσ), πζραν 
των αναλωςίμων. Για το λόγο αυτό, τα αναλϊςιμα είδθ 
κα πρζπει να αναφζρονται ρθτά ςτθν Οικονομικι 
Ρροςφορά του Υποψθφίου Αναδόχου. 

ΝΑΙ   

Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιλάβει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά ςχζδιο ςυντιρθςθσ ποςοτικά και ποιοτικά 
καλά προςδιοριςμζνο ςτο οποίο, μεταξφ άλλων, κα προτείνει / προβλζπει δεςμευτικά: 

411.  Ρρολθπτικι και επιςκευαςτικι ςυντιρθςθ, ΝΑΙ   

412.  Μζκοδο, ςυχνότθτα, διάρκεια και όρια ευκφνθσ 
ςυντιρθςθσ εφαρμογϊν του ςυςτιματοσ και του 
εξοπλιςμοφ, 

ΝΑΙ   

413.  Ραροχι άμεςθσ βοικειασ (Help Desk), ΝΑΙ   

414.  Ραροχι επιτόπου βοικειασ, ΝΑΙ   

415.  Εξαςφάλιςθ ανταλλακτικϊν, ΝΑΙ   

416.  Ωρόνουσ απόκριςθσ βλαβϊν, ΝΑΙ   

417.  Ωρόνουσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν. ΝΑΙ   

Επιπλζον 

418.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει ςε ετοιμότθτα τεχνικό 
προςωπικό, για τθν εμπειρία του οποίου ευκφνεται ο 
ίδιοσ, ϊςτε να εξαςφαλίηει, ςτα απαιτοφμενα χρονικά 
διαςτιματα, τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν.  

ΝΑΙ   

419.  Σθμειϊνεται ότι το δθμιουργοφμενο πλθροφοριακό 
ςφςτθμα, είτε ςτο ςφνολό του είτε ςε μζροσ αυτοφ, είναι 
δυνατόν να χρθςιμοποιείται από τισ Υπθρεςίεσ τθσ ΡΙΝ 
κατά τθν κρίςθ τθσ οποτεδιποτε και απεριόριςτα μζςα 
ςτο εικοςιτετράωρο, εξαιρουμζνου του όποιου χρόνου 
τθσ διενεργοφμενθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. 

ΝΑΙ   

Ρρογραμματιςμζνθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ διζπεται από τουσ παρακάτω κανόνεσ: 

420.  Για τυπικζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που ενδεικτικά μποροφν 
να εκτελοφνται ςε μθνιαία βάςθ ι και ςυχνότερα με βάςθ 
το ςχζδιο που κα υποβάλει ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, θ 
εργαςία κα πρζπει να εκτελείται ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο 
(θμζρα εβδομάδασ και ϊρα). 

ΝΑΙ   

421.  Για εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που αφοροφν ςε μεγαλφτερθσ 
κλίμακασ μεταβολζσ και ελζγχουσ, ο χρόνοσ και θ 
διάρκεια διακοπισ κα πρζπει να ςυμφωνοφνται από τισ 
δφο πλευρζσ. 

ΝΑΙ   

Χρόνοσ απόκριςθσ βλάβθσ 

422.  Άμεςα από τθ ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ βλάβθσ, εφόςον 
θ ειδοποίθςθ ζγινε από Δευτζρα μζχρι Ραραςκευι και 

ΝΑΙ   
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ςτο διάςτθμα από 08:00 μζχρι 17:00. 

423.  Στισ 08:00 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ εφόςον θ 
ειδοποίθςθ ζγινε εκτόσ των ανωτζρω θμερϊν και ωρϊν. 

ΝΑΙ   

424.  Στισ 08:00 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ εφόςον θ 
ειδοποίθςθ ζγινε από Ραραςκευι μζχρι Κυριακι. 

ΝΑΙ   

Χρόνοσ αποκατάςταςθσ βλάβθσ 

425.  Θ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ κα πρζπει 
να πραγματοποιείται ςφμφωνα με τον ςχετικό πίνακα τθσ 
παραγράφου 1.16.2  

ΝΑΙ   

426.  Εφόςον δεν ζχει αποκαταςτακεί θ λειτουργία μονάδασ 
ςτο παραπάνω χρονικό διάςτθμα, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει 
να τθν αντικαταςτιςει με όμοια μονάδα που λειτουργεί 
κανονικά, να εγκαταςτιςει το λογιςμικό ςυςτιματοσ και 
των εφαρμογϊν και να αποκαταςτιςει τα ςτοιχεία των 
εφαρμογϊν για τθν περαιτζρω καλι λειτουργία του 
ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

Σθμειϊνεται ότι ςτθ ςυντιρθςθ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ και εφαρμογϊν περιλαμβάνονται τα εξισ: 

427.  Αναβάκμιςθ (upgrade) ςε τυχόν νεϊτερεσ εκδόςεισ του 
ςυςτιματοσ, 

ΝΑΙ   

428.  Εξαςφάλιςθ ορκισ λειτουργίασ όλων των προςαρμογϊν 
(customizations), διεπαφϊν με άλλα ςυςτιματα, κ.λ.π., με 
τισ νεϊτερεσ εκδόςεισ, 

ΝΑΙ   

429.  Αντιμετϊπιςθ ςφαλμάτων (bugs), προςαρμογι ςε νζεσ 
ςυνκικεσ λειτουργίασ, 

ΝΑΙ   

430.  Ραραμετροποίθςθ ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ αλλαγϊν 
ςτο νομικό και κεςμικό πλαίςιο οι οποίεσ ενδζχεται να 
επθρεάςουν τον τρόπο λειτουργίασ τθσ ΡΙΝ και δεν 
δφναται να αντιμετωπιςκοφν από τθν υφιςτάμενθ 
προςφερόμενθ λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

431.  Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για 
τθν κάλυψθ οποιουδιποτε κόςτουσ προκφψει για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ςυμβατότθτασ των προϊόντων που κα 
αντικαταςτακοφν ι αναβακμιςτοφν ςτο πλαίςιο των 
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, τόςο μεταξφ τουσ όςο και με το 
υπάρχον περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

Επίςθσ υποχρεϊνεται: 

432.  Να καταςτρϊνει και υποβάλει πλάνο μετάπτωςθσ 
λειτουργίασ και δεδομζνων ςε αλλαγζσ όταν προκφπτει 
ςχετικι ανάγκθ, ειδάλλωσ να τεκμθριϊνει τθ μθ 
ςυνδρομι λόγων για ςχετικζσ ενζργειεσ. 

ΝΑΙ   

433.  Να τεκμθριϊνει ενδελεχϊσ όλεσ τισ εργαςίεσ που 
πραγματοποιεί και τισ μεταβολζσ που προκφπτουν ςαν 
αποτζλεςμα τθσ ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ. 

ΝΑΙ   

434.  Να διαςφαλίηει τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ μετά τθν πραγματοποίθςθ μεταβολϊν που 
προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ. 

ΝΑΙ   

435.  Να διατθρεί αναλυτικά ςτοιχεία όλων των 
αλλθλεπιδράςεϊν του με τθ ΡΙΝ, τα ςτελζχθ αυτισ ι το 
ςφςτθμα και να τα παρουςιάηει επεξεργαςμζνα ι 
πρωτογενι, όταν κάτι τζτοιο ηθτείται από τθ ΡΙΝ. Σε αυτά 
τα ςτοιχεία ςυμπεριλαμβάνονται χρόνοι απόκριςθσ για 
βλάβεσ και υποςτιριξθ κάκε φφςθσ.  

ΝΑΙ   

436.  Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναπτφςςει ςτθν 
Ρροςφορά του τθ μεκοδολογία και ςυχνότθτα τθσ 
προλθπτικισ (debugging, updating, κ.λπ.) και 
επιςκευαςτικισ ςυντιρθςθσ τόςο του εξοπλιςμοφ όςο και 
του λογιςμικοφ. Το ςφςτθμα τθσ ΡΙΝ αποτελεί μια 
επζνδυςθ με ςθμαντικό χρονικό ορίηοντα, άρα θ ΡΙΝ 
πρζπει να διαςφαλίςει τθν μακροβιότθτα του ςυςτιματοσ 

ΝΑΙ   
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με ςτακεροφσ όρουσ ποιότθτασ και ανάλογουσ ςτακεροφσ 
οικονομικοφσ όρουσ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) 

 

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ 

υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 

θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ ςχετικι 

ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ 

ΒΛΟΓΑΦΛΚΟ ΣΘΜΕΛΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

Θμερομθνία Γζννθςθσ: __ /__ / ____ Τόποσ Γζννθςθσ:  

Τθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:    

    

    

 

ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ  

Πνομα Λδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 
Θμερομθνία 

Απόκτθςθσ Ρτυχίου 

    

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο 

Οικονομικό Ψορζα, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) 

 

 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΕΜΡΕΛΛΑ 

 

Ζργο Εργοδότθσ Κζςθ1 και Κακικοντα ςτο Ζργο  
Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

Ρερίοδοσ 
(από - ζωσ) 

Α/Μ 

 
 

  
 
 

__ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

                                                           
1
 Ϋσ ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφζρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ  

 

Θ προςφορά κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων του Ζργου που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ, και να παρζχει τα πλιρθ ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

Τα περιεχόμενα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ κα πρζπει να καλφπτουν τουλάχιςτον τα παρακάτω κεφάλαια 
και υποενότθτεσ: 

0. Ειςαγωγι: ςυνοπτικι παρουςίαςθ του προςφζροντοσ,  

1. Ρεριβάλλον ζργου - Αντικείμενο – Ειδικζσ απαιτιςεισ: Συνολικι αντίλθψθ του υποψιφιου για το 
Ζργο και τουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ του, ειδικζσ απαιτιςεισ - ιδιαιτερότθτεσ, κρίςιμοι παράγοντεσ 
επιτυχίασ, κίνδυνοι του ζργου και προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ 

2. Γενικζσ Αρχζσ και Απαιτιςεισ: Ραρουςίαςθ του τρόπου και του βακμοφ ικανοποίθςθσ των γενικϊν 
αρχϊν και ιδιαίτερων απαιτιςεων του ζργου. Ανάλυςθ κεμάτων που αφοροφν ςτθ χριςθ 
τεχνολογικϊν προτφπων – Portability, ςτισ τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν (State of the Art), 
ςτισ δυνατότθτεσ και επιλογζσ ςυντθριςιμότθτασ και επεκταςιμότθτασ (Maintainability / Extensibility), 
ςτουσ χρόνουσ απόκριςθσ ςτα αιτιματα των διαφορετικϊν κατγοριϊν χρθςτϊν.      

3. Λειτουργικζσ Δυνατότθτεσ Συςτθμάτων: Ανάλυςθ των λειτουργικϊν δυνατοτιτων των 
προςφερόμενων ςυςτθμάτων και των υποςυςτθμάτων αυτϊν.  

4. Ραρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ: Ρεριγραφι  - ανάλυςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και παραδοτζα 

5. Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ – Ροιότθτα Υπθρεςιϊν : Ρεριγραφι Μεκοδολογίασ Διοίκθςθσ – Ανάλυςθ 
Εργαςιϊν, Ψάςεων και Ραραδοτζων, Ωρονοδιάγραμμα – Ομάδα Ζργου 

6. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

7. Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ χωρίσ τιμζσ 

8. Ραραρτιματα 

 

Τα παραπάνω ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ προςφοράσ του υποψθφίου δεν πρζπει να ξεπερνοφν τισ 100 ςελίδεσ 
(πλζον τυχόν παραρτθμάτων, εξϊφυλλων, πίνακα περιεχομζνων), με μζγεκοσ γραμματοςειράσ ≥ 11 
points, περικϊριο από τα άκρα ≥ 2,5cm και spacing ≥ 1. Σελίδεσ πζραν του ορίου αυτοφ δε κα 
λαμβάνονται υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ, και εφόςον περιζχουν ςτοιχεία ςχετικά με κάλυψθ υποχρεωτικϊν 
απαιτιςεων μπορεί να οδθγιςουν ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  

Τα CVs παρατίκενται ςε Ραράρτθμα. Τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ (π.χ. τεχνικά φυλλάδια, 
τυποποιθμζνεσ μεκοδολογίεσ κλπ), και εφόςον κρίνονται απαραίτθτεσ, μποροφν να παρατίκενται ςε 
επόμενα παραρτιματα. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

1. Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 

1.1. Ζτοιμο Λογιςμικό  

Α/
Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΥΡΟΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤ

Α 

ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ 

ΑΞΛΑ 
ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  
ΧΩΛΣ ΦΡΑ *€+ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 1
ο
 ζτοσ 2

ο
 ζτοσ 3

ο
 ζτοσ 

1.            

2.            

3.            

4.            

… 
Άλλο λογιςμικό 
υποδομισ … 

      
   

ΣΥΝΟΛΟ        

* Σο ΚΟΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Περίοδο Εγγφθςθσ.  

        

1.2. Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν   

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΤΥΡ
ΟΣ 

ΡΟΣΟΤ
ΘΤΑ 
(ςε 

Α/Μ) 

ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ ΦΡΑ *€+ 
ΦΡΑ 
*€+ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΑΞΛΑ 

ΜΕ ΦΡΑ 
*€+ 

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  
ΧΩΛΣ ΦΡΑ *€+ 

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ   1
ο
 ζτοσ 2

ο
 ζτοσ 3

ο
 ζτοσ 

1.            

2.            

3.            

4.            

…           

ΣΥΝΟΛΟ         

* Σο ΚΟΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Περίοδο Εγγφθςθσ.  

1.3. Τπθρεςίεσ  

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΑΝΚΩΡΟΜΙΝΕΣ 
ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ 

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.        

2.        

3.        

4.        

… Άλλεσ Τπθρεςίεσ …      

ΣΥΝΟΛΟ      

1.4. Εξοπλιςμόσ  

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.       

2.       

3.       

ΣΥΝΟΛΟ    
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1.5. Άλλεσ Δαπάνεσ  

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΑΞΛΑ ΧΩΛΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1.        

2.        

3.        

ΣΥΝΟΛΟ    

 

1.6. υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ Ζργου 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ ΕΓΟΥ  

ΧΩΛΣ ΦΡΑ *€+ 
ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΑΞΛΑ ΕΓΟΥ 
ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

1.  Ζτοιμο Λογιςμικό    

2.  Εφαρμογζσ    

3.  Υπθρεςίεσ    

4.  Εξοπλιςμόσ    

5.  Άλλεσ δαπάνεσ    

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

1.7. υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ υντιρθςθσ  

θμείωςθ: Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψθ τα 
ζτθ πζραν τθσ ΠΕ. 

ΕΤΟΣ * 

ΕΤΘΣΛΑ 
ΣΥΝΤΘΘΣΘ 
ΕΤΟΛΜΟΥ 
ΛΟΓΛΣΜΛΚΟΥ 

(ΧΩΛΣ ΦΡΑ) 
*€+ 

ΕΤΘΣΛΑ 
ΣΥΝΤΘΘΣΘ 
ΕΦΑΜΟΓΘΣ/ΩΝ 

(ΧΩΛΣ ΦΡΑ) *€+ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΕΤΘΣΛΑ ΑΞΛΑ 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 
(ΧΩΛΣ ΦΡΑ) *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΕΤΘΣΛΑ ΑΞΛΑ 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  

(ΜΕ ΦΡΑ) *€+ 

ΕΤΘΣΛΟ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 
** 

1
ο
       

2
ο
       

3
ο
       

ΣΥΝΟΛΟ       

* ΕΣΟ: μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Περίοδο Εγγφθςθσ 

** Σο ΕΣΗΙΟ ΠΟΟΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ προκφπτει διαιρϊντασ το ποςό που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΣΗΙΑ ΑΞΙΑ 
ΤΝΣΗΡΗΗ (ΧΩΡΙ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ» που αναγράφεται ςτθ ςτιλθ «ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΤ (ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ)»  
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ΡΑΑΤΘΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

I. Εγγςηηική Επιζηολή Σςμμεηοσήρ 
ΕΚΔΟΤΘΣ (Ρλιρθσ επωνυμία)........................................................................ 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 
Ρροσ: Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων  
Αλυκζσ Ροταμοφ, ΤΚ 49100, Κζρκυρα 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ  
Με 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) .............................., ΑΨΜ: ................ 
οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………. ΑΨΜ: ...... οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  
α) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΨΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
β) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΨΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
γ) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΨΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} 
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ 
..................................................... τθσ (Ανακζτουςασ Αρχισ) με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν ........................., 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. 
Το 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 ) ……………………………………  
Σε 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 Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2.2.2 
τθσ παροφςασ , με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ.  
     

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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II. Εγγςηηική Επιζηολή Καλήρ Εκηέλεζηρ  
 
ΕΚΔΟΤΘΣ (Ρλιρθσ επωνυμία)....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ........................... 
Ρροσ: Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων  
Αλυκζσ Ροταμοφ, ΤΚ 49100, Κζρκυρα 
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ  
Με 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) .............................., ΑΨΜ: ................ 
οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………. ΑΨΜ: ...... οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  
α) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΨΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
β) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΨΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
γ) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΨΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
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) ........................ Διακιρυξθσ. 
Το 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) 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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III. Εγγςηηική Επιζηολή Πποκαηαβολήρ  
 
ΕΚΔΟΤΘΣ: ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ........................... 

Ρροσ: Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων  

Αλυκζσ Ροταμοφ, ΤΚ 49100, Κζρκυρα 

ΑΨΜ: 997913715 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ  
Με 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) .............................., ΑΨΜ: ................ 
οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………. ΑΨΜ: ...... οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  
α) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΨΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
β) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΨΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
γ) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΨΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} 

για τθν λιψθ προκαταβολισ για τθ χοριγθςθ του …% (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ποςοςτό τθσ 

λαμβανόμενθσ προκαταβολισ) τθσ ςυμβατικισ αξίασ μθ περιλαμβανομζνου του ΨΡΑ, 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 ΨΡΑ) ..................................., 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 Κοινοπραξίασ, υπζρ των Εταιρειϊν τθσ Ζνωςθσ ……………… ι Κοινοπραξίασ ……………, 

υπζρ τθσ οποίασ εγγυόμαςτε ςε εφαρμογι του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 (ΨΕΚ Α/147/8-08-2016) , ςτο 

οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ. 

Το 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 ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: διάρκεια ιςχφοσ ςφμφωνα με τθν 

παρ. 4.1 τθσ παροφςασ )». 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 





Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν 
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IV. Εγγςηηική Επιζηολή Καλήρ Λειηοςπγίαρ  
 
 
ΕΚΔΟΤΘΣ: ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ........................... 
Ρροσ:  
Κφριο του Ζργου  
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ  
Με 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) .............................., ΑΨΜ: ................ 
οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………. ΑΨΜ: ...... οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  
α) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΨΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
β) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΨΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
γ) (πλιρθ επωνυμία) …… ΑΨΜ…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} 
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) …………. . 
Το 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 ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: διάρκεια ιςχφοσ ςφμφωνα με τθν 
παρ. ΧΧ τθσ παροφςασ )». 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
 
  





Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ (Διεκνοφσ) Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ενίςχυςθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν, Εφαρμογϊν 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VIII – Ενθμζρωςθ για τθν Επεξεργαςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο 
που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ 
τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ 
Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Ψακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ 
των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Ψορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Ωειριςτζσ 
του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 
περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ 
φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν 
κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 
Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί 
να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 
απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι 
ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε 
και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 

 




