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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

Το παρόν έργο έχει σαν στόχο την προβολή και προώθηση των προϊόντων του ‘Καλαθιού της 
Πελοποννήσου’ στην Ελλάδα και (κυρίως) στο εξωτερικό. Στην υπηρεσία θα συμπεριληφθούν 
οι περιγραφές όλων των προϊόντων του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
που έχουν ενταχθεί (ή αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια του έργου) στο ‘Καλάθι της 
Πελοποννήσου’, αλλά και γενικότερα κάθε καινοτόμο ‘παράγωγο’ προϊόν (π.χ. φυτικά 
καλλυντικά), όπως και κάθε άλλο προϊόν που σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα της 
Περιφέρειας και η παρουσία του μπορεί να ενισχύσει το καλάθι.  

Στόχος είναι το προτεινόμενο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα να αποτελέσει την 
Πύλη του Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ιδίως στο εξωτερικό, 
αναπτύσσοντας της επιχειρηματικότητα, δίνοντας ώθηση στις εξαγωγές και ενισχύοντας την 
οικονομία της Περιφέρειας. 
 

Η χρήση του συστήματος:  

(α)  θα συγκεντρώσει όλα τα οικονομικά στοιχεία αλλά και τις πληροφορίες των 
σημαντικότερων προϊόντων (που απαρτίζουν το ‘Καλάθι της Πελοποννήσου’) στον 
Πρωτογενή Τομέα της Οικονομίας,  

(β)  θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφορικά με τον Πρωτογενή Τομέα της Οικονομίας, 
αποτελώντας ουσιαστικά ένα ‘one-stop-shop’ στον τομέα αυτό για κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Η ενιαία πλατφόρμα θα παρέχει εκτός των άλλων: 

 Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Περιφέρειας με σκοπό τόσο την ενημέρωση όσο και 
την αλληλεπίδραση με τους εξωτερικούς χρήστες. 

 Πολυκαναλική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την κατάσταση της υπόθεσης 
τους (SMS, e-mail, web, τηλεφωνική εξυπηρέτηση κ.λπ.)  

 Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. Εθνική Πύλη 
ΕΡΜΗΣ)  

 

Οι κύριοι αποδέκτες της υπηρεσίας είναι: 

 Παραγωγοί - Έμποροι - Εξαγωγείς της Περιφέρειας στον Πρωτογενή Τομέα  

 Πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 Υποψήφιοι Εισαγωγείς – Αγοραστές προϊόντων της Περιφέρειας 

 Υποψήφιοι Επενδυτές – Συνεργάτες της Περιφέρειας  

 Τα ίδια τα στελέχη της Περιφέρειας που ασχολούνται με τον Πρωτογενή Τομέα 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανά τύπο αποδεκτών περιλαμβάνουν: 
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Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ-ΕΜΠΟΡΟΥΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ 

 Δυνατότητα καταγραφής προϊόντων τους σε σχετική Βάση Δεδομένων προϊόντων 

 Πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες προϊόντων/παραγωγών με πλούσιο 
πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 

 Ενημέρωση για την πορεία και τις εξελίξεις της αγροτικής οικονομίας στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

 Ενημέρωση για όλο το πλαίσιο εξαγωγών της χώρας μας 

 Ενημέρωση (και σχετικό ημερολόγιο) για όλες τις σχετικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, 
γιορτές κ.λπ. σχετικά με τα προϊόντα του ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ 

 Δυνατότητα εισαγωγής αιτήματος αναζήτησης επενδυτών,  συνεργατών,  υποψήφιων 
αγοραστών /εισαγωγέων στο εξωτερικό στον Πρωτογενή Τομέα 

 Αυτόματη ενημέρωση (μέσω e-mail, SMS) για υποψήφιο επενδυτή, συνεργάτη, 
αγοραστή, για τα προϊόντα του παραγωγού (‘ταίριασμα’ του αιτήματος του με εκδήλωση 
ενδιαφέροντός τους) 

 Δυνατότητα εισαγωγής ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ διάθεσης προϊόντων προς υποψήφιους 
αγοραστές (μη επιτρεπτή οποιαδήποτε αγοραπωλησία μέσω της Πύλης) 

 Ηλεκτρονικό Forum για διευκόλυνση διαλόγου μεταξύ των παραγωγών 

 Υποβολή αιτημάτων – προτάσεων σε Περιφέρεια 

 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 Δυνατότητα καταγραφής προϊόντων τους σε σχετική Βάση Δεδομένων προϊόντων 

 Πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες προϊόντων / παραγωγών με πλούσιο 
πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 

 Δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων μέσω γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 
(GIS) 

 Ενημέρωση για την πορεία και τις εξελίξεις της αγροτικής οικονομίας στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

 Ενημέρωση (και σχετικό ημερολόγιο) για όλες τις σχετικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, 
γιορτές κ.λπ. σχετικά με τα προϊόντα του ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ 

 Υποβολή προτάσεων σε Περιφέρεια 

 

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 

 Δυνατότητα πολυκριτηριακής αναζήτησης προϊόντων/ παραγωγών 

 Δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων μέσω γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 
(GIS) 

 Πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες προϊόντων / παραγωγών με πλούσιο 
πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 

 Ενημέρωση για όλο το πλαίσιο εισαγωγών από τη χώρα μας 
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 Ενημέρωση (και σχετικό ημερολόγιο) για όλες τις σχετικές εκθέσεις, εκδηλώσεις (π.χ. 
γιορτές) κ.λπ., σχετικά με τα προϊόντα 

 Δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή (αγορά) προϊόντων 

 Δυνατότητα teleconference με αρμόδιο στέλεχος για αναζήτηση πληροφοριών  

 Υποβολή αιτημάτων – προτάσεων σε Περιφέρεια 

 

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 Δυνατότητα πολυκριτηριακής αναζήτησης προϊόντων/ παραγωγών 

 Δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων μέσω γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 
(GIS) 

 Πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες προϊόντων / παραγωγών με πλούσιο 
πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 

 Ενημέρωση για όλο το πλαίσιο εισαγωγών από τη χώρα μας 

 Δυνατότητα εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος για επένδυση στον πρωτογενή τομέα 
στην Περιφέρεια 

 Δυνατότητα εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος για συνέταιρο-συνεργάτη σε 
δραστηριότητα που αφορά τον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια 

 

Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 Πλήρη αποτύπωση δεδομένων του ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ 

 Γεωγραφική απεικόνιση του ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’  

 Αυτόματα στατιστικά υπηρεσίας (π.χ. εξέλιξη αριθμού προϊόντων (συνολικά και ανά 
κατηγορία), εξέλιξη αριθμού παραγωγών (συνολικά και ανά κατηγορία), αριθμός 
αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κ.λπ. 

 Δυναμική παρακολούθηση στοιχείων ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ 

 Μηχανισμός διαχείρισης αιτημάτων – προτάσεων υποστήριξης και προώθησης 
προϊόντων 

 Συγκέντρωση αιτημάτων επενδύσεων – συνεργασιών που αφορά τον Πρωτογενή 
Τομέα στην Περιφέρεια 

 Συγκεντρωτική απεικόνιση πορείας – εξελίξεων του Πρωτογενή Τομέα στην 
Περιφέρεια 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Ορισμοί 

Ορισμοί  

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και 
θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Η Περιφέρεια Πελοποννήσου που θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση 
για την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην 
οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.) ορίζει ως υπεύθυνο 
για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. 

Αρμόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που θα συσταθεί για την διενέργεια του Διαγωνισμού 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους 
διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του 
αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο 
Διαγωνισμός. 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Επίσημη γλώσσα του 
Διαγωνισμού και της 
Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα 
έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι 
προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα 
στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που 
μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Κύριος του Έργου Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Προϋπολογισμός 
Έργου 

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του 
Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για 
το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως 
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 
περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : 
α. τη Σύμβαση, 
β. τη Διακήρυξη, 
γ. την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Φορέας Λειτουργίας Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δ-νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
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Φορέας Υλοποίησης Περιφέρεια Πελοποννήσου/ Δ-νσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Αγροτικής Οικονομίας 

Συντομογραφίες 

Συντομογραφίες – γενικά 

AA Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου 
δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, 
προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη 
μέλη ή αυτούς που αφορούν. 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΕΠ ΨΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΥΔ ΨΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» 

ΚτΠ Α.Ε. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  

ΠΣ Πληροφοριακό Σύστημα 

ΠΠ Περιφέρεια Πελοποννήσου 

ΕΔΔΑΠ  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

ΕΑΕ  Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 

ΕΠΠΕ  Επιτροπή  Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 

ISO International Organization for Standardization 

WS Web Services 

DS Database Server 

AS Application Server 

ΚΩΚ  Κανονικές ώρες κάλυψης 

ΕΩΚ Επιπλέον ώρες κάλυψης 

Προϊόν ΠΟΠ  Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης  
ΥΠΑΑΝ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας   

ΥΠΑΑΤ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
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Α1. Περιβάλλον του Έργου 

Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ http://www.digitalplan.gov.gr 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ –ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

http://ppel.gov.gr/ 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

http://ppel.gov.gr/ 
 

ΕΔΔΑΠ - Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών 

Βλ. παρ. Α.1.1.4  

ΕΠΠΕ Επιτροπή  Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του Έργου 

Βλ. παρ. Α.1.1.4  

Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας 

Φορέας λειτουργίας είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αναλυτική περιγραφή για την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου ακολουθεί στην επόμενη παράγραφο.  
Οι άμεσα εμπλεκόμενες υπηρεσίες του φορέα με το έργο είναι: 

 Διεύθυνση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

 Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής  

 Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων 

 Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 Τμήμα Τεκμηρίωσης  

 Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

 Τμήμα Διαφάνειας 

 Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων 

 Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων 

 Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη 

 Τμήματα Πληροφορικής 

 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 

 Τμήμα Προγραμματισμού 

 Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 

 Τμήμα Αλιείας  
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Οι παραπάνω δομές θα αποτελέσουν τα σημεία από τα οποία θα αντληθούν όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα για το περιεχόμενο, την εγκατάσταση και εφαρμογή 
της Πύλης Αγροτικών-Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Επίσης, θα αναλάβουν την υποστήριξη λειτουργίας της διαδικτυακής Πύλης  μετά το πέρας 
ολοκλήρωσης της σύμβασης με τον ανάδοχο.  

 

Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει έδρα την Τρίπολη και συνιστάται από τις παρακάτω 
Περιφερειακές Ενότητες: 

• Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 

• Περιφερειακή Ενότητα Κορίνθου 

• Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 

• Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 

• Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας  

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει πλούσιους φυσικούς, εδαφικούς και υδάτινους πόρους 
καθώς και πλούσιο υπέδαφος που αξιοποιούνται μη ικανοποιητικά και απαιτούν περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό των υποδομών, ερευνητική προσπάθεια και αναδιάρθρωση του μοντέλου 
ανάπτυξης. 

Η κύρια δραστηριότητα του εργατικού δυναμικού είναι πρωτογενής τομέας καθώς η 
αναλογία απασχολουμένων ηλικίας 15 ετών και άνω, στους κυριότερους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας της περιφέρειας κατά το 1ο τρίμηνο του 2011 στη Γεωργία, Δασοκομία και 
Αλιεία ήταν 29,6% με τον επόμενο κλάδο (Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων) στο 13,1%. 

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου  ήταν 10.003 εκ. € 
(2009), έναντι 9.938 εκ. € (2008) δηλ. σημείωσε αύξηση 0,7%. Η συμμετοχή της Περιφέρειας 
στο σύνολο ΑΠΑ της χώρας κατά τομέα παραγωγής το 2009 ήταν στον Πρωτογενή Τομέα 
9,5%,  στον Δευτερογενή Τομέα  7,1%, στον Τριτογενή Τομέα 4,0%. 

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της Περιφέρειας το 2009 κατά τομέα παραγωγής 
ήταν στον Πρωτογενή Τομέα 628 εκ. € (6,3%), στο Δευτερογενή Τομέα  2.677 εκ. € (26,7%) και 
στον Τριτογενή Τομέα 6.698 εκ. (66,9%).  

Στην τρέχουσα Προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
συγκαταλέγεται στις περιφέρειες οι οποίες βρίσκονται στο Στόχο 1 σύμφωνα με την Ε.Ε, δηλ. 
τις περιφέρειες που παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο.   
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Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου 

Στρατηγικός συνεργάτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην υλοποίηση αλλά και 
λειτουργία του παρόντος έργου θα αποτελέσει ο νεοϊδρυθέντας Σύνδεσμος Εξαγωγέων 
Πελοποννήσου (http://www.se-pel.gr). Ο Σύνδεσμος θα υποστηρίξει συμβουλευτικά: 

 τη διαδικασία συλλογής αλλά και διαχείρισης (συντήρησης) περιεχομένου μέσω 
παροχής πληροφοριών 

 την υποστήριξη της προβολής - προώθησης της υπηρεσίας σε Ελλάδα και 
Εξωτερικό 

 την ‘πιστοποίηση’ (εγγύηση ορθότητας δεδομένων) των παραγωγών που θα 
συμπεριληφθούν στην υπηρεσία 

 
 

Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) 
Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)», λαμβάνοντας υπόψη και το 
άρθρο 26 του Ν.4024/2012.  Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισμού 
και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου. 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 
Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί 
από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από τον Φορέα τριμελής «Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)», λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 26 του Ν.4024/2012.   
Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και 
οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Επίσης αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η ανάπτυξη 
στρατηγικής και η υποστήριξη του υπό προμήθεια και υπό επέκταση συστήματος, 
προκειμένου να γίνει ευκολότερα η μετάβαση στην νέα επέκταση του συστήματος. 
 
Επιτροπή Ελέγχου Ενστάσεων 
Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων στις διάφορες φάσεις έως και την 
κατακύρωση του διαγωνισμού και την εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή επί των 
υποβληθεισών ενστάσεων. Στελεχώνεται από μέλη διάφορα της (ΕΔΔΑΠ), λαμβάνοντας 
υπόψη και το άρθρο 26 του Ν.4024/2012.  

Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) 

Α1.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Λειτουργίας 

Τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας περιγράφονται στον Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
περιλαμβάνονται στον Οργανισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Δ. 131/27-12-2010, ΦΕΚ 
224/27-12-2010). Τα όργανα αυτά  είναι τα παρακάτω: 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,  
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 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,  

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ,  

 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,  

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ,  

 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου η οργάνωση των Υπηρεσιών έχει 
ως εξής:  

1. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 

2. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής 
ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

 

Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαρθρώνεται ως κατωτέρω: 

- Γραφείο Περιφερειάρχη. 

- Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. 

- Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών. 

- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας. 

- Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

- Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. 

- Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

- Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. 

 

Στην Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου λειτουργούν επίσης και οι 
παρακάτω υπηρεσίες: 

- Νομική Υπηρεσία. 

- Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. 

- Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. 

- Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών 
(ΠΑΜ ΠΣΕΑ). 

- Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 

 

Μετά τα παραπάνω ο Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαμορφώνεται ως εξής: 

• έξι  (6) Γενικές Διευθύνσεις  

• σαράντα δύο (42) Διευθύνσεις  
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• εκατόν εξήντα τρία (163) Τμήματα  

• πέντε (5) Γραφεία 

• Νομική Υπηρεσία  (5) 

• Γιατρός Εργασίας 

• Τεχνικός Ασφαλείας 

 
Οι άμεσα εμπλεκόμενες υπηρεσίες του φορέα με το έργο είναι: 

 Διεύθυνση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

 Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής  

 Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων 

 Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 Τμήμα Τεκμηρίωσης  

 Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

 Τμήμα Διαφάνειας 

 Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων 

 Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων 

 Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη 

 Τμήματα Πληροφορικής 

 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 

 Τμήμα Προγραμματισμού 

 Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 

 Τμήμα Αλιείας  

 

Οι παραπάνω δομές θα αποτελέσουν τα σημεία από τα οποία θα αντληθούν όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα για το περιεχόμενο, την εγκατάσταση και εφαρμογή 
της Πύλης Αγροτικών-Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Επίσης, θα αναλάβουν την υποστήριξη λειτουργίας της διαδικτυακής Πύλης  μετά το πέρας 
ολοκλήρωσης της σύμβασης με τον ανάδοχο.  
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Α1.2.2 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα 
Λειτουργίας 

Από τις παραπάνω υπηρεσιακές μονάδες επιτελικό ρόλο στο προτεινόμενο έργο θα 
διαδραματίσουν οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας. Οι 
αρμοδιότητες των εν λόγω διευθύνσεων περιγράφονται παρακάτω: 

 Διεύθυνση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

 
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κατανέμονται στα υπαγόμενα 
σε αυτήν τμήματα ως εξής: 

α. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής υπάγονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 

* Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της 
περιφέρειας. 

* Η υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας και των νομικών προσώπων κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος και των ετησίων προγραμμάτων δράσης. 

* Η συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των 
νομικών της προσώπων για τη σύνταξη του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

* Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής. Για τα 
προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισηγείται σχετικά 
στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. 

* Η υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού και 
επιχειρησιακού προγραμματισμού, καθώς επίσης και του σχεδίου του ετήσιου προγράμματος 
δράσης το οποίο εξειδικεύει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατ’ έτος. 

* Η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων. 

* Η άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, 
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013, όπως αυτή οριοθετείται από το Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), περιλαμβανομένης και της υποστήριξης του συνόλου των φορέων 
της Αυτοδιοίκησης. 

*Η κατάρτιση του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από 
εθνικούς πόρους. 

* Η έγκριση των μεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων, που εκπονούνται στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και χρηματοδοτούνται από εθνικούς 
πόρους. 

* Ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσης και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του 
αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. 
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* Η διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δημόσιου τομέα προτάσεων για έργα και μέτρα 
πολιτικής, εθνικής σημασίας, που αφορούν την Περιφέρεια, αλλά εντάσσονται στο μεσοχρόνιο 
εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. 

β. Στο Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων υπάγονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 

* Η υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

* Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τα νομικά της πρόσωπα για τη σύνταξη 
ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

* Ο σχεδιασμός και η εισήγηση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των νομικών της προσώπων, ιδίως με τον 
καθορισμό διαδικασιών και δεικτών 

* Η διαμόρφωση και εισήγηση περιοδικών στόχων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των νομικών της προσώπων. 

* Η συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, η 
παρακολούθηση της εξέλιξής τους, η επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση ενημερωτικών 
αναφορών. 

* Η διατύπωση ετησίως των εκθέσεων αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 
και των νομικών προσώπων. 

* Η εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών που αφορούν τη χωρική αρμοδιότητα 
της Περιφέρειας. 

* Η τελική διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των 
ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου. 

* Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, η διενέργεια ελέγχων στους φορείς υλοποίησης 
έργων που χρηματοδοτούνται  με  εθνικούς πόρους για την τήρηση των δεσμεύσεων, τη 
νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την 
αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων. 

* Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους και η κατανομή των πιστώσεων από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

* Η κατανομή των αντίστοιχων ποσών και η έγκριση της εκταμίευσής τους από τους λογαριασμούς 
που τηρεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

* Ο προσδιορισμός των δικαιούχων των πιστώσεων των έργων που εγκρίνονται, όπου αυτό 
απαιτείται. 

* Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του σχεδιασμού και της υλοποίησης όλων των 
αναπτυξιακών και θεσμικών παρεμβάσεων στη χωρική αρμοδιότητά της. 

γ. Στο Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης υπάγονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:  
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* Η συνεργασία με φορείς της περιφέρειας για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης 
έργων, που χρηματοδοτούνται από προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία. 

* Η σύσταση Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις 
υπαγωγής επενδύσεων ή προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.  

* Η άσκηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις 
ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

* Η παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων, ο έλεγχος των στοιχείων, η αξιολόγησή τους, 
η εισήγηση στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η έκδοση της απόφασης υπαγωγής, οι 
αποφάσεις τροποποίησης και η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, 
ανάκλησης υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.  

*Η συγκρότηση των Περιφερειακών Οργάνων Ελέγχου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των 
δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

* Η καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης και η ολοκλήρωση και πιστοποίηση 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας. 

* Η καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την υλοποίηση των 
εγκεκριμένων επενδύσεων. 

* Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο. 

* Η πληροφόρηση και υποβοήθηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κλαδικό ή άλλο 
επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. 

* Η παρακολούθηση και η επισήμανση στους αρμόδιους φορείς ζητημάτων, που αναφέρονται στη 
λήψη των αναγκαίων μέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. 

* Η γνωμοδότηση για κάθε θέμα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, για το οποίο ζητείται η 
παροχή γνώμης. 

δ. Στο Τμήμα Τεκμηρίωσης υπάγονται  οι ακόλουθες αρμοδιότητες:  

* Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, 
κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την περιφέρεια. 

* Η λειτουργία βάσης δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς της οικονομίας. 

* Η παροχή στοιχείων για την καταγραφή των στοιχείων των ενισχυόμενων επενδύσεων σε βάση 
δεδομένων του αρμόδιου κρατικού φορέα. 

* Η ευθύνη εκπλήρωσης του έργου των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.) της Περιφέρειας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.3882/2010 (Α΄/166). 
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 Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάγονται 
αναλυτικότερα στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής: 

 
* Το Τμήμα Διαφάνειας είναι αρμόδιο ιδίως για την ανάρτηση όλων των ατομικών και 
κανονιστικών πράξεων της Περιφέρειας στο διαδίκτυο για τη διαφάνεια και την έγκαιρη 
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις πράξεις των οργάνων της Περιφέρειας, στο πλαίσιο 
και της διαδικασίας του ν. 3861/2010 (Α΄/112). 
* Το Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα καθορίζει τη στρατηγική 
υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, μεριμνά για την προμήθεια και 
εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού, υποστηρίζει τεχνικά 
τους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας, σχεδιάζει την πολιτική 
ασφάλειας των συστημάτων και μεριμνά για την ακεραιότητα των πληροφοριακών 
δεδομένων, διασφαλίζει την τεχνική και οργανωτική διαλειτουργικότητα των 
πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας 
κεντρικών φορέων διοίκησης, υποστηρίζει την εθνική υποδομή της ψηφιακής υπογραφής, 
σχεδιάζει και εκτελεί έργα πληροφορικής με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού 
πόρου, όπως ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, αναπτύσσει και συντηρεί το διαδικτυακό 
τόπο του φορέα, διαχειρίζεται τη λειτουργία του εσωτερικού τοπικού δικτύου και 
υποστηρίζει την απρόσκοπτη εξωτερική του επικοινωνία με το διαδίκτυο. 
* Το Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων συντονίζει και εποπτεύει την 
απρόσκοπτη επικοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που 
είναι εγκατεστημένα στις περιφερειακές υπηρεσίες, καταρτίζει τα αναγκαία λειτουργικά 
πρότυπα των περιφερειακών υπηρεσιών, υποστηρίζει τεχνικά τους χρήστες των 
αποκεντρωμένων συστημάτων και μεριμνά για την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους και 
εξασφαλίζει τις αναγκαίες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών για την 
αποτελεσματική λειτουργία των αποκεντρωμένων συστημάτων. 
* Το Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη σχεδιάζει, αναπτύσσει και 
υποστηρίζει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου στον πολίτη, 
οργανώνει και αναπαριστά τα πληροφοριακά δεδομένα της Περιφέρειας που είναι αναγκαία 
ή ζητούνται από άλλους δημόσιους φορείς για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών μίας στάσης στον πολίτη και τις επιχειρήσεις, μεριμνά σε συνεργασία με τις καθ’ 
ύλην αρμόδιες διευθύνσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο μετασχηματισμό και την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, 
μέσω των οποίων παρέχονται προβλεπόμενες από το νόμο υπηρεσίες και παροχές προς τον 
πολίτη και τις επιχειρήσεις. 
* Τα Τμήματα Πληροφορικής μεριμνούν ιδίως για την απρόσκοπτη επικοινωνία και την 
εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις 
υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
 

 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση 
ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την 
κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων 
πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας 
και της κτηνοτροφίας στον τομέα της φυτικής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε 
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συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων 
Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της σύμφωνα 
με τις οδηγίες τους, συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήμους της 
περιοχής της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις 
κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, 
κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας 
του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή η πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων με τους 
πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή και άλλους φορείς για την 
καλύτερη ενημέρωση των αγροτών και την εν γένει εξυπηρέτησή τους. Τη Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας απαρτίζουν τα εξής 3 τμήματα:  

 Τμήμα Προγραμματισμού 

 Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 

 Τμήμα Αλιείας  

 

Την υποστήριξη λειτουργίας της προτεινόμενης πράξης μετά το πέρας ολοκλήρωσης της 
σύμβασης με τον ανάδοχο θα την αναλάβουν η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, τα 
Τμήματα Διαφάνειας, Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα, Υποστήριξης 
Περιφερειακών Συστημάτων και Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη της 
Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνεπικουρούμενα από τα υπόλοιπα 
περιφερειακά τμήματα Πληροφορικής & η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  

 

Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι πολλαπλές και 
πολυποίκιλες και αφορούν πολλούς τομείς (Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 
Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Υγείας κ.λπ.). 
 
Περιγράφονται αναλυτικά στο Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθ. 131 (ΦΕΚ 224Α/27.12.2010) με το 
οποίο έγινε η σύσταση του Οργανισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου.  
 
Με το παρόν έργο ευνοούνται ειδικότερα οι διαδικασίες προβολής και ανάδειξης αγροτικών 
προϊόντων και αυξάνεται η επιχειρηματική ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα για ολόκληρη την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
 
Οι άμεσα εμπλεκόμενες υπηρεσίες του φορέα με το έργο είναι: 

 Διεύθυνση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

 Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής  

 Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων 

 Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 Τμήμα Τεκμηρίωσης  

Το έργο θα επιφέρει άμεσα στοιχεία της αναπτυξιακής δυνατότητας του Αγροτικού Τομέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και η επεξεργασία αυτών θα λειτουργήσει ως βάση για εύστοχο 
Σχεδιασμό και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 
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 Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

 Τμήμα Διαφάνειας 

 Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων 

 Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων 

 Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη 

 Τμήματα Πληροφορικής 

Το έργο αποτελεί ένα σημείο αλληλεπίδρασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τους 
Πολίτες και τις Επιχειρήσεις με εξελιγμένες υπηρεσίες ενημέρωσης, προβολής και 
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. 

 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 

 Τμήμα Προγραμματισμού 

 Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 

 Τμήμα Αλιείας  

Το έργο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον Προγραμματισμό της Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η διαχείριση των δεδομένων της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας θα δίνει έγκαιρα και έγκυρα δυνατότητες Επιχειρηματικής Ευφυΐας στις 
Διοικητικές αποφάσεις της Περιφέρειας.   
 
 

Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Μετά την εφαρμογή του νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον 
τρόπο λειτουργίας του συνόλου των διευθύνσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι 
αλλαγές αυτές αντιμετωπίστηκαν εν μέρει με την ενοποίηση των επιμέρους πληροφοριακών 
συστημάτων που λειτουργούσαν σε επίπεδο νομαρχιών. Η ενοποίηση αυτή ναι μεν 
συγκέντρωσε το απαραίτητο υλικό σε ένα κεντρικό σημείο, αποδυνάμωσε όμως την 
εξωστρέφεια της Περιφέρειας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε επίπεδο 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τα προηγούμενα έτη αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Έργου 
«Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων », πληροφοριακά συστήματα που κάλυπταν τις μεμονωμένες 
ανάγκες κάποιων διευθύνσεων ή παρείχαν αποσπασματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι στην Περιφέρεια λειτουργούν τα παρακάτω ΠΣ: 
 

Α. Πληροφορικά Συστήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου: 

 

 Κεντρικό BackOffice Περιφέρειας (Πρωτόκολλο – Ανθρώπινο Δυναμικό – Μισθοδοσία 
– Λογιστική Δημοσίου – Τεχνικά Έργα), που περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα: 
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Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης  

Λειτουργίες-Στόχος 

 Κάλυψη όλων των λειτουργικών απαιτήσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και υποστήριξη της άσκησης της εν γένει 
οικονομικής διοίκησης της Περιφέρειας. 

Εφαρμογές 

 Εφαρμογή Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Προϋπολογισμού 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Κεφαλαίων 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Εισπράξεων / Πληρωμών 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Προμηθειών – Αποθήκης 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Παγίων Στοιχείων 

 Εφαρμογή Τήρησης Λογιστικών Βιβλίων και Καταστάσεων 

 Εφαρμογή Λογιστικής Διαχείρισης Έργων 
 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Λειτουργίες-Στόχος 

 Υποστήριξη της Περιφέρειας σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
(προσλήψεις – διορισμοί, προαγωγές υπαλλήλων, άδειες, αξιολόγηση προσόντων, 
εντάξεις, κ.ο.κ.), κατάρτισης και ενημέρωσης ειδικών πινάκων(μητρώο προσωπικού, 
ετήσια στοιχεία απογραφής προσωπικού, κ.ά.),εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, κ.ά.  

Εφαρμογές 

 Εφαρμογή Προσωπικού 

 Εφαρμογή Μισθοδοσίας 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Οργανωτικής Δομής 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Εκπαίδευσης 

 Εφαρμογή Αξιολόγησης Προσωπικού 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Διορισμών και Μετατάξεων 

 Εφαρμογή Ωρομέτρησης / Παρουσιών 
 

Διαχείρισης Τεχνικών Έργων 

Λειτουργίες-Στόχος 

 Η συστηματική, αποτελεσματική και αποδοτική παρακολούθηση και διαχείριση των 
τεχνικών μελετών και έργων αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Εφαρμογές 

 Εφαρμογή Παρακολούθησης Προτάσεων 

 Εφαρμογή Παρακολούθησης και Διαχείρισης Τεχνικών Μελετών 

 Εφαρμογή Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Έργων 
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 Εφαρμογή Διαχείρισης Στοιχείων Μελετητών 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Αρχείου Αναδόχων – Κατασκευαστών Τεχνικών Έργων 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Στοιχείων Εκτάκτων Επεμβάσεων 

 Εφαρμογή Διαχείρισης Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 

 Εφαρμογή Υποστήριξης Front End Λειτουργιών 
 

Έρευνας, Τεκμηρίωσης, Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έργου και Δράσεων 

Λειτουργίες-Στόχος 

 Η παρακολούθηση και διαχείριση του πολιτικού, επιχειρησιακού και οικονομικού 
προγραμματισμού των έργων και δραστηριοτήτων της Περιφέρειας. 

Εφαρμογές 

 Εφαρμογή Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων 

 

Η Αρχιτεκτονική του ΟΠΣ απεικονίζεται ακολούθως: 

 
Το μοντέλο ανάπτυξης και λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος περιλαμβάνει τα 
κάτωθι τρία λογικά επίπεδα: 

 Το επίπεδο δεδομένων (data tier), που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση 
δεδομένων.  

 Το επίπεδο εφαρμογών (application tier), που ενσωματώνει τη λογική των 
εφαρμογών (business logic), δηλαδή όλους τους επιχειρησιακούς κανόνες (business 
rules) που διέπουν τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής.  
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 Το επίπεδο χρηστών (client tier), που είναι υπεύθυνο για τη διεπαφή με τον τελικό 
χρήστη και την παρουσίαση των δεδομένων.  

 

Τα κύρια στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ΟΠΣ είναι τα εξής: 

 Στο επίπεδο των χρηστών (Client Tier), η πρόσβαση στις εφαρμογές/ υποσυστήματα  
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος γίνεται με τη χρήση ενός web 
browser μέσω του λογισμικού RDS. Με το τρόπο αυτό είναι δυνατή η απομακρυσμένη 
πρόσβαση των χρηστών μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Το επίπεδο των εφαρμογών (Application Layer) περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

 Πρόσβασης Χρηστών 

 Εκτέλεση Εφαρμογών 

 Ολοκλήρωσης Εφαρμογών 
 
Όλες οι παραπάνω εφαρμογές, είναι εγκατεστημένες σε server με λειτουργικό Microsoft Windows Server 2008 
R2 και RDBMS Oracle 11g.  
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και είναι ο εξοπλισμός των ΟΠΣΝΑ. 

Περιγραφή Ποσότητα 

Rack  1 

17” TFT 1 

Application server (2,6GHz, 4x1GB Ram, 2x36GB HDD) 2 

Database Server (2,6GHz, 4x1GB Ram, 4x36GB HDD) 2 

Web Server (2.6GHz, 4x1GB Ram, 2x36GB HDD) 2 

Fax/Backup Server 1 

Storage System (4x73GB HDD) 1 

Backup System 1 

Switches 2 

UPS 1 

Firewall 2 

Fax Controller 2 

 

Β. Πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων που χρησιμοποιούνται από την Περιφέρεια, 
έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια των έργων ΟΠΣΝΑ της ΚτΠ ΑΕ και αφορούν τις λειτουργικές 
περιοχές: 
 

 ΠΣ για τις Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  

 ΠΣ Λειτουργικής Περιοχής Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου 

 ΠΣ Λειτουργικής Περιοχής Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιριών  

 ΠΣ Λειτουργικής Περιοχής Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής 

 

Με βάση την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης παρατηρούνται τα ακόλουθα 
όσον αφορά στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας: 
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 Στοιχειώδης χρήση πληροφορικής στις εσωτερικές λειτουργίες της Περιφέρειας. 
Εξαίρεση αποτελεί η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την τήρηση στοιχειωδών 
αρχείων και την παραγωγή εγγράφων, η οποία γίνεται αποσπασματικά αλλά όχι στο 
σύνολο των Διευθύνσεων. 

 Στοιχειώδης χρήση πληροφορικής στην επικοινωνία και συνεργασία της Περιφέρειας 
με άλλους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών, ΔΟΥ).  

 Απουσία τυποποίησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη 
διεκπεραίωση ορισμένων υποθέσεων. Επίσης έλλειψη μηχανισμού αποθήκευσης και 
ταξινόμησης των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων με αποτέλεσμα να 
απαιτείται η προσκόμισή τους σε κάθε επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες.  

 Απουσία κοινής βάσης δεδομένων σε όλες τις Διευθύνσεις με αποτέλεσμα να μην είναι 
δυνατή η τήρηση ενός ενιαίου μητρώου για κάθε επιχείρηση που θα περιλαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία αυτής (π.χ. στοιχεία επιχείρησης, έλεγχοι που έχουν 
διεξαχθεί, επιβαλλόμενα πρόστιμα, στοιχεία άδειας λειτουργίας), θα είναι 
προσπελάσιμο από όλα τα τμήματα της Περιφέρειας και θα τηρεί ιστορικά δεδομένα. 
Αντίθετα, κάθε Διεύθυνση τηρεί ξεχωριστούς φακέλους, ανάλογα με το φάσμα των 
δραστηριοτήτων το οποίο καλύπτει, τους οποίους διαχειρίζεται χειρωνακτικά με 
αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η προσπέλαση και ανάκτηση των στοιχείων τους. 

 Χαμηλός βαθμός εξοικείωσης των υπαλλήλων της Περιφέρειας με την πληροφορική. 

 Απουσία μίας μεθόδου συγκέντρωσης και κατηγοριοποίησης των σχετικών νόμων σε 
μία κοινή βάση δεδομένων με σκοπό την άμεση πληροφόρηση των υπαλλήλων σε 
σχέση με την εκάστοτε νομοθεσία. 

 Απουσία πληροφόρησης σε συνολικό επίπεδο  για στατιστική κατανομή και ανάλυση 
και χάραξη πολιτικής για τη βελτίωση των διαδικασιών και την ταχύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 

Δεδομένης της στρατηγικής για την ανάπτυξη του Κέντρου Δεδομένων Δημόσιας Διοίκησης 
για οικονομίες κλίμακας, απώτερος στόχος είναι η φιλοξενία του έργου στις συγκεκριμένες 
υποδομές. 

Επειδή όμως σήμερα είναι σε φάση σχεδιασμού το παραπάνω Κέντρο Δεδομένων, στην 
παρούσα πράξη θα γίνει προμήθεια του εξοπλισμού και των απαραίτητων υποδομών υλικού 
προκειμένου να διατηρηθεί ένα επίπεδο αυτάρκειας σε περίπτωση καθυστέρησης διάθεσης 
των υποδομών του Κέντρου Δεδομένων Δημόσιας Διοίκησης για την παρούσα πράξη. 

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνει προηγμένο εξοπλισμό υπολογιστικής, 
αποθηκευτικής και δικτυακής ισχύος σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και απόδοσης 
καθώς το απαραίτητο λειτουργικό και λοιπό υποστηρικτικό λογισμικό.  
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Α1.2.5 Επίπεδο ωριμότητας του παρόντος Έργου 

Οι πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Κορίνθου, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Λακωνίας και 
Αρκαδίας έχουν συμμετάσχει με διάφορους ρόλους (τελικός δικαιούχος, φορέας λειτουργίας) 
σε αρκετά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Γ’ Κ.Π.Σ, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο 
πολύτιμη εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία τέτοιων έργων. Επίσης με τον 
Ν. 3852 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της πρώην 
Κρατικής Περιφέρειας μεταφέρθηκαν από 1/7/2011 στην νέα αιρετή περιφέρεια. Η Διεύθυνση 
αυτή, ως δικαιούχος έργων ΕΣΠΑ, είχε υλοποιήσει συγχρηματοδοτούμενα έργα από διάφορα 
τομεακά προγράμματα καθώς και του Ε.Π. «ΚτΠ».  

Ειδικότερα για το παρόν Έργο, στην Ευρώπη τα καλάθια αγροτικών προϊόντων κάθε 
περιφέρειας είναι καθεστώς, εδώ και πολλά χρόνια και θεωρούνται μοχλός ανάπτυξης της 
τοπικής κι εθνικής οικονομίας. 

Με τη συγκρότηση αιρετών περιφερειών, ξεκίνησε από το ΥπΑΑΤ η πρωτοβουλία για τα 
«Καλάθια προϊόντων Περιφέρειας », που η διαμόρφωσή τους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και 
που εμφανίζεται να έχει τα εξής χαρακτηριστικά, σύμφωνα με όσα έχουν εξαγγείλει έως 
σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη 

 Επιλογή από κάθε Περιφέρεια μιας ομάδας συγκεκριμένων προϊόντων που 
συνδέονται με το διατροφικό πρότυπο της περιοχής, είναι «βιώσιμα» (μάλλον 
εννοείται επιχειρηματικά και εμπορικά) και μπορούν να αποτελέσουν «αιχμή του 
δόρατος» της γεωργίας στην περιοχή, 

 Συναπόφαση για την επιλογή των προϊόντων, μεταξύ ΥπΑΑΤ και τοπικών 
παραγόντων, 

 Προώθηση των προϊόντων αυτών με Εθνικό σήμα (Ελληνικό brand name), 

 Θεσμοθέτηση επιπλέον και Περιφερειακών σημάτων, 

 Υποστήριξη των συγκεκριμένων προϊόντων, εκ μέρους του ΥπΑΑΤ και των 
Οργανισμών του, όσον αφορά την εμπορική έρευνα και τεκμηρίωση, την 
εφαρμοσμένη έρευνα, την εκπαίδευση, την προβολή και τα κίνητρα (ενισχύσεις), 

 Πιθανή υιοθέτηση πολιτικής (κινήτρων) ενίσχυσης των ΠΟΠ ή ΠΓΕ «ολοκληρωμένης 
διαχείρισης», 

 Πιθανή υιοθέτηση πολιτικής δημιουργίας μιας Ομάδας Παραγωγών για κάθε προϊόν 
ανά Περιφέρεια, 

 Πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων (και τα περιφερειακά σήματα αλλά και 
όλα τα άλλα: εθνικά σήματα, παραδοσιακά προϊόντα, βιολογικά) από τις Περιφέρειες. 

Πρώτη η Περιφέρεια Πελοποννήσου εντός του Σεπτεμβρίου 2011 παρουσίασε το δικό της 
καλάθι, καθώς η προώθηση ενός είδους καλαθιού τοπικών προϊόντων με το ισχυρό brand 
name «Πελοπόννησος» είναι μια από τις στρατηγικές επιλογές της Διοίκησης της Περιφέρειας 
για τον πρωτογενή τομέα. 

Σύμφωνα με την αρχική προσέγγιση οι βασικές κατηγορίες που μπορούν να ενταχθούν και να 
προωθηθούν από το καλάθι είναι: 

 Προϊόντα πιστοποιημένα ως ΠΟΠ (π.χ. φρούτα, ελαιόλαδα, οίνοι), που είναι το ‘βαρύ 
πυροβολικό’ της χώρας μας στις εξαγωγές. 

 Καινοτόμα προϊόντα (π.χ. φυτικά καλλυντικά). 
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 Προϊόντα υπαρκτά, που είναι λιγότερο γνωστά ή που δεν μπορούν να ενταχθούν στην 
κοινοτική νομοθεσία περί ΠΟΠ 

Με βάση την (αρχική) προσέγγιση της Περιφέρειας, ‘Καλάθι προϊόντων’ Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών προϊόντων της περιοχής, τα οποία 
καλλιεργούνται παραδοσιακά, αναδεικνύουν την ταυτότητα της περιοχής, έχουν ισχυρή 
φήμη και μπορούν ν’ αποτελέσουν πόλο έλξης και την «αιχμή του δόρατος» για την ανάπτυξη 
της περιοχής. 

Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει: 

 Να παράγονται σε κρίσιμες ποσότητες 

 Να συνδέονται με το διατροφικό πρότυπο της περιοχής 

 Να είναι βιώσιμα 

 Να έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό ή να καλύπτουν επισιτιστικές ανάγκες τόσο της 
περιοχής όσο και της χώρας 

Ο στόχος του καλαθιού προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι: 

 Η προώθηση των προϊόντων άριστης ποιότητας, με ταυτότητα Περιφέρειας 

 Η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

 Η ανάδειξη της περιοχής 

 Η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης (βιολογική καλλιέργεια, ολοκληρωμένη 
διαχείριση, ΠΟΠ, ΠΓΕ, παραδοσιακά προϊόντα) 

 

Ο (αρχικός) βασικός κατάλογος των προϊόντων του καλαθιού προϊόντων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου περιλαμβάνει (ενδεικτικά): 

 Ελαιόλαδο (ΠΟΠ Καλαμάτα, ΠΟΠ Λακωνίας, ΠΓΕ Λακωνίας, Πετρίνας, Κρεοκεών 
Φοινικίου, Αργολίδας) 

 Ελιές καλαμών 

 Οίνοι (Αγιωργίτικο Νεμέας, Μοσχοφίλερο Μαντινείας, Μονεμβασιά - Μαλβαζία) 

 Σταφίδα (Κορινθιακή, Σουλτανίνα) 

 Εσπεριδοειδή και παράγωγα ηδύποτα (λικέρ) 

 Σύκα 

 Μήλα Τριπόλεως (Πιλαφά – Ντελίσιους) 

 Καρπούζι Μεσσηνίας 

 Αρωματικά φυτά (Ταϋγετος, Πάρνωνας, Μαίναλο, κ.λπ.) 

 Τυρί Φέτα ΠΟΠ, Σφέλα, Ταλαγάνι Μεσσηνίας 

 Μέλι (Μαινάλου ΠΟΠ, Ταϋγετος, κ.λπ.) κ.λπ. 

καθώς και νέες υποψήφιες καλλιέργειες και τομείς προς περαιτέρω ανάπτυξη όπως Ρύζι, 
Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, Οπωροκηπευτικά, Κάστανο, Ρόδια, Σαλιγκάρια κ.λπ. 

Η ‘ανάδειξη’ λοιπόν του ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων 
μέσων ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης αποτελεί αναγκαιότητα και (κατά συνέπεια) 
υψηλή επιχειρησιακή προτεραιότητα της Περιφέρειας και όλων των απασχολούμενων στην 
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Αγροτική Οικονομία στην Περιφέρεια και αναμένεται να τονώσει σημαντικά την 
επιχειρηματικότητα του Πρωτογενούς Τομέα και να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του 
ΑΕΠ και του ΑΠΑ της Περιφέρειας. 
 
Το Έργο θα έχει άμεση συνέργεια με τα Έργα ΕΡΜΗΣ και TaxisNet σε επίπεδο δυνατής 
διαλειτουργίας (Μητρώα Αγροτών, Πιστοποιήσεων κλπ) που έχουν χρηματοδοτηθεί από το 
Γ’ ΚΠΣ και ειδικότερα το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» όπως επίσης και με το υπό 
σχεδιασμό έργο του ΕΠ ΄Ψηφιακή Σύγκλιση’ «Κέντρο Δεδομένων Δημόσιας Διοίκησης». 
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Α2.  Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

A2.1 Αντικείμενο του Έργου  

Το παρόν έργο έχει σαν στόχο την προβολή και προώθηση των προϊόντων του ‘Καλαθιού της 
Πελοποννήσου’ στην Ελλάδα και (κυρίως) στο εξωτερικό. Στην υπηρεσία θα συμπεριληφθούν 
οι περιγραφές όλων των προϊόντων του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
που έχουν ενταχθεί (ή αναμένεται να ενταχθούν στα πλαίσια του έργου) στο ‘Καλάθι της 
Πελοποννήσου’, αλλά και γενικότερα κάθε καινοτόμο ‘παράγωγο’ προϊόν (π.χ. φυτικά 
καλλυντικά), όπως και κάθε άλλο προϊόν που σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα της 
Περιφέρειας και η παρουσία του μπορεί να ενισχύσει το καλάθι.  
 

Η ενιαία πλατφόρμα θα παρέχει εκτός των άλλων: 

 Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Περιφέρειας με σκοπό τόσο την ενημέρωση όσο και 
την αλληλεπίδραση με τους εξωτερικούς χρήστες. 

 Πολυκαναλική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την κατάσταση της υπόθεσης 
τους (SMS, e-mail, web, τηλεφωνική εξυπηρέτηση κ.λπ.)  

 Διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. Εθνική Πύλη 
ΕΡΜΗΣ)  

 

Οι κύριοι αποδέκτες της υπηρεσίας είναι: 

 Παραγωγοί - Έμποροι - Εξαγωγείς της Περιφέρειας στον Πρωτογενή Τομέα  

 Πολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 Υποψήφιοι Εισαγωγείς – Αγοραστές προϊόντων της Περιφέρειας 

 Υποψήφιοι Επενδυτές – Συνεργάτες της Περιφέρειας  

 Τα ίδια τα στελέχη της Περιφέρειας που ασχολούνται με τον Πρωτογενή Τομέα 

 

Το βασικό περιεχόμενο της Πύλης θα μεταφραστεί και θα είναι διαθέσιμο σε πέντε (5) ξένες 
γλώσσες: 

Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ρωσικά. 

 

Το Έργο αποτελείται από πέντε (5) βασικά υποσυστήματα:  

1. Υποσύστημα Ενημέρωσης  

1.1 Πληροφορίες για τα προϊόντα στο ‘Καλάθι της Πελοποννήσου’ 

1.2  Πληροφορίες για τους παραγωγούς στο ‘Καλάθι της Πελοποννήσου’ 

1.3 Συμβουλευτικό περιεχόμενο (Οδηγός εξαγωγών, FAQs, ειδικές συμβουλές, μελέτες, 
αναλύσεις, βέλτιστες πρακτικές κ.λπ.) 

1.4 Πληροφορίες για εκδηλώσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα σε Περιφέρεια/ 
Επικράτεια/ ΕΕ/ Διεθνώς 
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1.5 Νέα Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας/ Επικράτειας/ ΕΕ/ Διεθνώς 

1.6 Νέα άλλων διαδικτυακών τόπων 

 

2. Υποσύστημα Προσφοράς-Ζήτησης προϊόντων καλαθιού 

2.1 Πληροφορίες προσφορών προϊόντων 

2.2  Αιτήματα ζήτησης προϊόντων 

 

3. Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Κέντρου Επενδύσεων Πρωτογενούς Τομέα  

3.1 Πληροφορίες για τον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια 

3.2  Οδηγός επενδύσεων στον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια 

3.3 Επενδυτικές ευκαιρίες στον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια 

3.4 Εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδύσεων στον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια 

3.5 Αναζήτηση συνεταίρου-συνεργάτη 

 

4. Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Forum ανάπτυξης-προώθησης προϊόντων καλαθιού 

4.1 Διαχείριση θεματολογίας forum 

4.2  Συμμετοχή σε Forum 

 

5. Υποσύστημα Εξυπηρέτησης  

5.1 Κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης – τηλεδιάσκεψης με ενδιαφερόμενους 

5.2 Υπηρεσία εβδομαδιαίου Newsletter 

5.3 Διαχείριση e-mail 

5.4 Διαχείριση SMS 

5.5 Διαχείριση αιτημάτων (επενδύσεων, συνεργασιών, πληροφοριών) 

5.6 Διαχείριση Χρηστών 

5.7 Διεπαφές Διασύνδεσης με τρίτα συστήματα 

 

 

Το Έργο θα περιλαμβάνει επίσης τις εξής δραστηριότητες: 

 Προμήθεια/εγκατάσταση εξοπλισμού 

 Προμήθεια/εγκατάσταση λογισμικού 

 Μελέτη εφαρμογής 

 Ανάπτυξη εφαρμογών 

 Ανάπτυξη περιεχομένου 

o περιγραφή προϊόντων καλαθιού 
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o καταγραφή παραγωγών καλαθιού 

o ανάπτυξη λοιπού περιεχομένου (Πληροφορίες για τον Πρωτογενή Τομέα στην 
Περιφέρεια, Οδηγός εξαγωγών, Οδηγός Επενδύσεων, FAQs, ειδικές συμβουλές, 
μελέτες, αναλύσεις, βέλτιστες πρακτικές κ.λπ.) 

o μεταφράσεις περιεχομένου 

 Ολοκλήρωση εφαρμογών και περιεχομένου – μετάπτωση δεδομένων - έλεγχοι 

 Εκπαίδευση διαχειριστών και στελεχών υποστήριξης 

 Υποστήριξη πιλοτικής λειτουργίας και δοκιμαστικής λειτουργίας 

 

Επιπλέον το Έργο θα σχεδιάσει και υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις 
ως υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας που θα περιλαμβάνουν: 

 φυσική/ ηλεκτρονική ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 διαδικτυακή προώθηση των υπηρεσιών της Πύλης σε υποψήφιους χρήστες 
 

Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο του συστήματος εξυπηρέτησης επιχειρήσεων αποτελεί ο 
μηχανισμός και οι διαδικασίες Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης και πιστοποίησης χρηστών για 
την παροχή ασφαλών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. 

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της χώρας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικής εξυπηρέτησης, δηλαδή 
στην ανάπτυξη των απαραίτητων συνεργασιών μεταξύ  συστημάτων της Ελληνικής Δημόσιας 
Διοίκησης, (π.χ. Εθνική Πύλη «Ερμής»), καθώς και τη διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα 
της Περιφέρειας. 

Τέλος επισημαίνεται ότι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του εν λόγω έργου αποτελεί η 
σχετική οργάνωση της Περιφέρειας που θα προέλθει από την εκπαίδευση και χρήση του 
Πληροφοριακού Συστήματος  για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 
 
Οι νέες υπηρεσίες που θα παρέχονται από τους φορείς με την υλοποίηση της πράξης θα 
εκμεταλλεύονται πλήρως τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών για να 
παρέχουν:  
 

Υπηρεσία Επίπεδο* Ωφελούμενος** 

Πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες προϊόντων / παραγωγών με 
πλούσιο πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 

1 1, 2, 3 

Ενημέρωση για την πορεία και τις εξελίξεις της αγροτικής 
οικονομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

1 1, 2, 3 

Ενημέρωση για όλο το πλαίσιο εξαγωγών της χώρας μας 1 1, 3 

Ενημέρωση (και σχετικό ημερολόγιο) για όλες τις σχετικές εκθέσεις, 
εκδηλώσεις, γιορτές κ.λπ. σχετικά με τα προϊόντα του ‘Καλαθιού 
της Πελοποννήσου’ 

1 1, 2, 3 

Δυνατότητα εισαγωγής αιτήματος αναζήτησης επενδυτών,  
συνεργατών,  υποψήφιων αγοραστών /εισαγωγέων στο εξωτερικό 

3 3 
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Υπηρεσία Επίπεδο* Ωφελούμενος** 

στον Πρωτογενή Τομέα 

Αυτόματη ενημέρωση (μέσω e-mail, SMS) για υποψήφιο επενδυτή, 
συνεργάτη, αγοραστή, για τα προϊόντα του παραγωγού 
(‘ταίριασμα’ του αιτήματος του με εκδήλωση ενδιαφέροντός τους) 

1  3 

Δυνατότητα εισαγωγής ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ διάθεσης προϊόντων 
προς υποψήφιους αγοραστές (μη επιτρεπτή οποιαδήποτε 
αγοραπωλησία μέσω της Πύλης) 

3  3 

Ηλεκτρονικό Forum για διευκόλυνση διαλόγου μεταξύ των 
παραγωγών 

1  3 

Υποβολή αιτημάτων – προτάσεων σε Περιφέρεια 3 1, 2, 3 

Δυνατότητα καταγραφής προϊόντων σε σχετική Βάση Δεδομένων 
προϊόντων 

3 3 

Δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων μέσω γεωγραφικών 
συστημάτων πληροφοριών (GIS) 

1 1, 2, 3 

Ενημέρωση για όλο το πλαίσιο εισαγωγών από τη χώρα μας 1 3 

Δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή (αγορά) 
προϊόντων 

3 3 

Δυνατότητα teleconference με αρμόδιο στέλεχος για αναζήτηση 
πληροφοριών  

3 1, 2, 3 

Δυνατότητα πολυκριτηριακής αναζήτησης προϊόντων/ παραγωγών 1 1, 2, 3 

Δυνατότητα εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος για επένδυση στον 
πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια 

3 3 

Μηχανισμός διαχείρισης αιτημάτων – προτάσεων υποστήριξης και 
προώθησης προϊόντων 

3 1 

Συγκέντρωση (αναφορά) αιτημάτων επενδύσεων – συνεργασιών 
που αφορά τον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια 

1 1 

 *1ο - Πληροφοριακό, 2ο - Επικοινωνιακό, 3ο - Διαδραστικό, 4ο - Συναλλακτικό, 5ο - Προσωποποιημένο 

** 1 – Κράτος, 2- Πολίτης, 3-Επιχείρηση 

 
 

A2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Η πρόκληση για την Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική (Περιφερειακή) Αυτοδιοίκηση είναι η 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, με την αποδοτικότερη δυνατή 
διαχείριση κρατικών Πόρων. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με το παρόν έργο στοχεύει στην 
παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις 
(αλλά και στους Πολίτες) που δραστηριοποιούνται στον Πρωτογενή Τομέα. 
 
 
Η υλοποίηση του Έργου έχει τα ακόλουθα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη:  
 
 Δίνει πρόσβαση για πληροφορίες τοπικών προϊόντων σε μεγάλο κοινό με μικρή επένδυση  
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 Αναιρεί φυσικά εμπόδια για προϊόντα & υπηρεσίες πληροφορίας  
 Βοηθά  στην καλύτερη προώθηση προϊόντων  
 Βελτιώνει τη διαφάνεια των τιμών  
 Παρέχει ευκαιρίες για διαδικτυακές συνεργασίες και επιχειρηματικές συμπράξεις  
 Επιταχύνει την υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών  
 Υιοθετεί τις διαδικτυακές υπηρεσίες για να βελτιώσει την πρόσβαση σε νέες αγορές με 

μικρό σχετικά ύψος επενδύσεων  
 Προσφέρει τη δυνατότητα διασύνδεσης αυτόνομων ρόλων στην αλυσίδα προμηθειών 

ανεξάρτητα από γεωγραφική τοποθεσία  
 Ενισχύει την αναίρεση των φυσικών εμποδίων στην προβολή των προϊόντων, όταν αυτά 

είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή  
 Προωθεί την εκμετάλλευση της πληροφόρησης ως προϊόν ή υπηρεσία υψηλής αξίας  
 Θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία σταθερών σχέσεων πωλητών – αγοραστών με 

εξάλειψη ευκαιριακών αγορών  
 Προωθεί καλύτερα τα αγροτικά και τα συναφή μεταποιητικά προϊόντα με μείωση 

απαιτούμενων μετακινήσεων για έρευνα αγοράς και έλεγχο διαθέσιμων προϊόντων 
(μετακινήσεις απαιτούνται μόνο για την μεταφορά των προϊόντων)  

 Μέσω της διαδικτυακής πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις τιμές 
επιτρέπει σύγκριση προϊόντων & διαφάνεια τιμών  

 Δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων μορφών συνεταιρισμών μέσω της δημιουργίας 
ηλεκτρονικών συνεργασιών που μπορούν να βοηθήσουν μικρές αγροτικές επιχειρήσεις να 
αποτελέσουν μια κρίσιμη μάζα  

 Βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας  
 Βοηθά στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας της Περιφέρειας 
 Βοηθά στην αύξηση του ΑΕΠ της Περιφέρειας μέσα από την προώθηση προϊόντων του 

πρωτογενή τομέα της 
 Βοηθά στην αύξηση της απασχόλησης της Περιφέρειας μέσα από την προώθηση 

προϊόντων του πρωτογενή τομέα της αλλά και σε νέες επενδύσεις στον τομέα αυτό 
 Συμβάλλει θετικά στην αύξηση της απασχόλησης, αφού  θα δώσει έμφαση στην τόνωση 

της επιχειρηματικότητας, στην ανάπτυξη των επενδύσεων και στην προώθηση των 
πωλήσεων και εξαγωγών στον Πρωτογενή Τομέα. 

 Συμβάλλει θετικά στην ισότητα και τη μη διάκριση, αφού (α) θα μπορούν να έχουν 
πρόσβαση ομάδες πληθυσμού με ειδικές ανάγκες (β) θα είναι πλήρως ισότιμη η πρόσβαση 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

 Συμβάλλει θετικά στην «ηλεκτρονική ένταξη» των πολιτών εκείνων που ζούνε σε 
λιγότερο ευνοημένες περιοχές, ή που έχουν –για διάφορους λόγους- δυσκολία στην 
επικοινωνία με την Περιφέρεια αλλά και επιχειρήσεις-πολίτες της περιφέρειας αφού θα 
τους δοθεί η ευκαιρία να έχουν πλέον πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες που θα τους 
διευκολύνουν στην ‘εξ’ αποστάσεως’ πρόσβαση. 

 
Μέσω του Έργου, θα υλοποιηθούν στοχευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες πρόκειται 
να διαμορφώσουν μια πύλη ηλεκτρονικής προβολής του τοπικού γεωργικού ή/και 
μεταποιητικού προϊόντος με στόχο την γενικότερη εξωστρέφεια και ενίσχυση της εξαγωγικής 
δυνατότητας, μέσω και της διασύνδεσης του με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 
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A2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Στόχος του Έργου είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα να αποτελέσει την Πύλη 
του Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ιδίως στο εξωτερικό, 
αναπτύσσοντας την επιχειρηματικότητα, δίνοντας ώθηση στις εξαγωγές και ενισχύοντας την 
οικονομία της Περιφέρειας. 
Οι επιμέρους (επιχειρησιακοί) στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται με την πράξη είναι: 
 Παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα του ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ προς όλους τους 

ενδιαφερόμενους (εντός της Περιφέρειας, πανελλαδικά και παγκόσμια) με πληρότητα και 
αξιοπιστία. 

 Υποστήριξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και επενδύσεων στον Πρωτογενή Τομέα με 
ειδικές υπηρεσίες προς Παραγωγούς, Υποψήφιους Αγοραστές/ Επενδυτές, και κάθε 
ενδιαφερόμενο (πολίτη, επιχείρηση) 

 Συνεχή παροχή πληροφορίας (24 x 7 X 365) μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών 
 
Η χρήση του συστήματος: 
(α) θα συγκεντρώσει όλα τα οικονομικά στοιχεία αλλά και τις πληροφορίες των 

σημαντικότερων προϊόντων (που απαρτίζουν το ‘Καλάθι της Πελοποννήσου’) στον 
Πρωτογενή Τομέα της Οικονομίας, 

(β) θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφορικά με τον Πρωτογενή Τομέα της Οικονομίας, 
αποτελώντας ουσιαστικά ένα ‘one-stop shop’ στον τομέα αυτό για κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναμένει ότι θα έχει 
δημιουργήσει μια Πύλη προώθησης των σημαντικότερων προϊόντων της στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό, στην οποία θα έχει πρόσβαση το 30% των απασχολούμενων της Περιφέρειας που 
εργάζονται στον πρωτογενή Τομέα και το 20% τουλάχιστον των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται ή προμηθεύονται προϊόντα από το χώρο αυτό. Ταυτόχρονα η 
Περιφέρεια θα αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό κόμβο (one-stop shop) καταγραφής και 
παρακολούθησης της δραστηριότητας της στον τομέα αυτό που θα αποτελέσει εργαλείο 
στρατηγικής καθώς θα συγκεντρώσει αλλά και θα ‘κατευθύνει’ την ‘προσφορά’ και τη 
‘ζήτηση’. 
 
Οι μετρήσιμοι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: 
 
Μετρήσιμος Στόχος Τιμή 
Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για Πολίτες που είναι 
Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός των βασικών) 

10 

Υπηρεσίες του Δημοσίου για Επιχειρήσεις που είναι Πλήρως Διαθέσιμες 
Ηλεκτρονικά (εκτός των βασικών) 

16 

Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις 
επιχειρήσεις 

1 

ICT projects που θα χρησιμοποιηθούν 1 
Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες 
Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός 
των βασικών) 

30% 

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Δημιουργούμενες Υπηρεσίες του 20% 
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Μετρήσιμος Στόχος Τιμή 
Δημοσίου που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός των 
βασικών) 
 
 
Η επίτευξη των στόχων διασφαλίζεται με τις παρακάτω ενέργειες: 
 σχεδιασμό του λογοτύπου του έργου για έντυπη και ψηφιακή χρήση 
 διοργάνωση τριών (3) ενημερωτικών συναντήσεων σε στελέχη της Περιφέρειας για ενημέρωση για 

τους στόχους, το αντικείμενο και τις φάσεις υλοποίησης του Έργου (τον 1ο μήνα από την έναρξη 
του Έργου) 

 ενημέρωση μέσω (5 αποστολές)  e-mail   επιλεγμένων φορέων, οργανισμών και ατόμων για την 
λειτουργία της Πύλης και των υπηρεσιών της 

 διοργάνωση δύο (2) ημερίδων για την προβολή των αποτελεσμάτων του Έργου  
 δημοσίευση πέντε (5) Δελτίων Τύπου ενημέρωσης για την έναρξη και την πρόοδο υλοποίησης του 

Έργου 
 καταχώρηση της Πύλης και των υπηρεσιών της σε μηχανές αναζήτησης 
 ειδικές επιλεγμένες καταχωρήσεις σε δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου και σε 

κοινωνικά δίκτυα 

Η αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών προβολής θα αξιολογηθεί μέσα από τη 
μέτρηση της επισκεψιμότητας της Πύλης. 

 

A2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 

Δεν υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι αποκλίσεων χρονοδιαγράμματος δεδομένου ό,τι η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου διαθέτει εμπειρία διαγωνιστικών διαδικασιών και διαχείρισης σύνθετων 
έργων ΤΠΕ και έχει άριστη γνώση των θεμάτων που σχετίζονται με το έργο.  Σε κάθε 
περίπτωση στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται κάποιοι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 
του έργου, καθώς και σχετικές ενέργειες αντιμετώπισης. 
 

Κρίσιμος Παράγοντας 
Επιτυχίας Τύπος1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης 

Ευχρηστία Λογισμικού και 
Εξοπλισμού 

Τ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει 
διαδικασίες αξιολόγησης της ευχρηστίας του 
συστήματος κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 
λειτουργίας και βάση των αποτελεσμάτων 

να προσαρμόσει το σύστημα. 

Διαλειτουργικότητα των ΥΣ 
με τα τρίτα ΠΣ Τ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει 
διαδικασίες αξιολόγησης της 

Διαλειτουργικότητας των νέων ΥΣ με τα 
τρίτα ΠΣ, βάση των αποτελεσμάτων να 

προσαρμόσει το σύστημα. 
Εκπαίδευση Προσωπικού που 

θα χρησιμοποιεί τα 
Συστήματα 

Τ 
Ο Ανάδοχος θα προτείνει πρόγραμμα 

εκπαίδευσης το οποίο θα αξιολογηθεί από 
τον Φορέα Λειτουργίας και το εμπλεκόμενο 

                                                             
1  Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός 
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Κρίσιμος Παράγοντας 
Επιτυχίας Τύπος1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης 

προσωπικό. Ο Ανάδοχος με τη σειρά του θα 
αξιολογήσει την εκπαιδευτική διαδικασία 

(αφού ολοκληρωθεί) και θα προτείνει 
διορθωτικές ενέργειες, αν απαιτούνται. 

Ευαισθητοποίηση Χρηστών Ο 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει ένα 
πρόγραμμα δημοσιότητας το οποίο θα 

ανταποκρίνεται σε σαφείς και μετρήσιμους 
στόχους. 
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Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

A3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Oι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ανά τύπο αποδεκτών θα περιλαμβάνουν: 

 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ-ΕΜΠΟΡΟΥΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ 

 Δυνατότητα καταγραφής προϊόντων τους σε σχετική Βάση Δεδομένων προϊόντων 

 Πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες προϊόντων / παραγωγών με πλούσιο 
πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 

 Ενημέρωση για την πορεία και τις εξελίξεις της αγροτικής οικονομίας στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

 Ενημέρωση για όλο το πλαίσιο εξαγωγών της χώρας μας 

 Ενημέρωση (και σχετικό ημερολόγιο) για όλες τις σχετικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, 
γιορτές κ.λπ. σχετικά με τα προϊόντα του ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ 

 Δυνατότητα εισαγωγής αιτήματος αναζήτησης επενδυτών,  συνεργατών,  υποψήφιων 
αγοραστών /εισαγωγέων στο εξωτερικό στον Πρωτογενή Τομέα 

 Αυτόματη ενημέρωση (μέσω e-mail, SMS) για υποψήφιο επενδυτή, συνεργάτη, 
αγοραστή, για τα προϊόντα του παραγωγού (‘ταίριασμα’ του αιτήματος του με 
εκδήλωση ενδιαφέροντός τους) 

 Δυνατότητα εισαγωγής ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ διάθεσης προϊόντων προς υποψήφιους 
αγοραστές (μη επιτρεπτή οποιαδήποτε αγοραπωλησία μέσω της Πύλης) 

 Ηλεκτρονικό Forum για διευκόλυνση διαλόγου μεταξύ των παραγωγών 

 Υποβολή αιτημάτων – προτάσεων σε Περιφέρεια 

 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 Δυνατότητα καταγραφής προϊόντων τους σε σχετική Βάση Δεδομένων προϊόντων 

 Πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες προϊόντων / παραγωγών με πλούσιο 
πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 

 Δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων μέσω γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 
(GIS) 

 Ενημέρωση για την πορεία και τις εξελίξεις της αγροτικής οικονομίας στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

 Ενημέρωση (και σχετικό ημερολόγιο) για όλες τις σχετικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, 
γιορτές κ.λπ. σχετικά με τα προϊόντα του ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ 

 Υποβολή προτάσεων σε Περιφέρεια 

 

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 

 Δυνατότητα πολυκριτηριακής αναζήτησης προϊόντων/ παραγωγών 
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 Δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων μέσω γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 
(GIS) 

 Πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες προϊόντων / παραγωγών με πλούσιο 
πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 

 Ενημέρωση για όλο το πλαίσιο εισαγωγών από τη χώρα μας 

 Ενημέρωση (και σχετικό ημερολόγιο) για όλες τις σχετικές εκθέσεις, εκδηλώσεις (π.χ. 
γιορτές) κ.λπ., σχετικά με τα προϊόντα 

 Δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή (αγορά) προϊόντων 

 Δυνατότητα teleconference με αρμόδιο στέλεχος για αναζήτηση πληροφοριών  

 Υποβολή αιτημάτων – προτάσεων σε Περιφέρεια 

 

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

 Δυνατότητα πολυκριτηριακής αναζήτησης προϊόντων/ παραγωγών 

 Δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων μέσω γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 
(GIS) 

 Πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες προϊόντων / παραγωγών με πλούσιο 
πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 

 Ενημέρωση για όλο το πλαίσιο εισαγωγών από τη χώρα μας 

 Δυνατότητα εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος για επένδυση στον πρωτογενή τομέα 
στην Περιφέρεια 

 Δυνατότητα εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος για συνέταιρο-συνεργάτη σε 
δραστηριότητα που αφορά τον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια 

 

Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 Πλήρη αποτύπωση δεδομένων του ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ 

 Γεωγραφική απεικόνιση του ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’  

 Αυτόματα στατιστικά υπηρεσίας (π.χ. εξέλιξη αριθμού προϊόντων (συνολικά και ανά 
κατηγορία), εξέλιξη αριθμούς παραγωγών (συνολικά και ανά κατηγορία), αριθμός 
αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κ.λπ.) 

 Δυναμική παρακολούθηση στοιχείων ‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ 

 Μηχανισμός διαχείρισης αιτημάτων – προτάσεων υποστήριξης και προώθησης 
προϊόντων 

 Συγκέντρωση αιτημάτων επενδύσεων – συνεργασιών που αφορά τον Πρωτογενή 
Τομέα στην Περιφέρεια 

 Συγκεντρωτική απεικόνιση πορείας – εξελίξεων του Πρωτογενή Τομέα στην 
Περιφέρεια 

 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται μια επιγραμματική περιγραφή των παρεχόμενων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών: 
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Περιγραφή Υπηρεσίας 

Απαιτούμενα 
στοιχεία 

(δεδομένα 
εισόδου) 

Στοιχεία αποτελέσματος 
(δεδομένα εξόδου) 

Παρατηρήσεις 
(π.χ. επίπεδο 
«ηλεκτρονικο

ποίησης», 
επίπεδο 

Υπηρεσίας 
κλπ.) 

Πρόσβαση σε αναλυτικές 
πληροφορίες προϊόντων / 
παραγωγών με πλούσιο 
πολυμεσικό υλικό 
(φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 

Κανένα 

Διαδικτυακή βάση 
δεδομένων με τις σχετικές 

πληροφορίες 
 

1 

Ενημέρωση για την πορεία και 
τις εξελίξεις της αγροτικής 
οικονομίας στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

Κανένα 
Διαδικτυακή βάση 

δεδομένων με τις σχετικές 
πληροφορίες 

1 

Ενημέρωση για όλο το πλαίσιο 
εξαγωγών της χώρας μας 

Κανένα 
Διαδικτυακή βάση 

δεδομένων με τις σχετικές 
πληροφορίες 

1 

Ενημέρωση (και σχετικό 
ημερολόγιο) για όλες τις 
σχετικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, 
γιορτές κ.λπ. σχετικά με τα 
προϊόντα του ‘Καλαθιού της 
Πελοποννήσου’ 

Κανένα 

Διαδικτυακή Βάση 
Δεδομένων με τις σχετικές 

εκθέσεις, εκδηλώσεις, 
γιορτές 

1 

Δυνατότητα εισαγωγής 
αιτήματος αναζήτησης 
επενδυτών,  συνεργατών,  
υποψήφιων αγοραστών 
/εισαγωγέων στο εξωτερικό 
στον Πρωτογενή Τομέα 

Κωδικός Χρήστη 
(username και 

password) 

Διαδικτυακή βάση 
δεδομένων με τις σχετικές 
πληροφορίες και σχετική 
ενημέρωση μέσω web, e-

mail, SMS 

3 

Αυτόματη ενημέρωση (μέσω e-
mail, SMS) για υποψήφιο 
επενδυτή, συνεργάτη, 
αγοραστή, για τα προϊόντα του 
παραγωγού (‘ταίριασμα’ του 
αιτήματος του με εκδήλωση 
ενδιαφέροντός τους) 

Κωδικός Χρήστη 
(username και 

password) 

Ενημέρωση για Αναφορά 
«ταιριάσματος» του 

σχετικού αιτήματος μέσω 
web, e-mail, SMS 

1 

Δυνατότητα εισαγωγής 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ διάθεσης 
προϊόντων προς υποψήφιους 
αγοραστές (μη επιτρεπτή 
οποιαδήποτε αγοραπωλησία 
μέσω της Πύλης) 

Κωδικός Χρήστη 
(username και 

password) 

Διαδικτυακή βάση 
δεδομένων με τις σχετικές 

πληροφορίες 
3 

Ηλεκτρονικό Forum για 
διευκόλυνση διαλόγου μεταξύ 
των παραγωγών 

Κωδικός Χρήστη 
(username και 

password) 

Διαδικτυακή βάση 
δεδομένων με τις σχετικές 

πληροφορίες 
1 

Υποβολή αιτημάτων – 
προτάσεων σε Περιφέρεια 

Κωδικός Χρήστη 
(username και 

password) 

Ενημέρωση για έγκριση 
μέσω web, e-mail ή SMS 

3 

Δυνατότητα καταγραφής 
προϊόντων σε σχετική Βάση 
Δεδομένων προϊόντων 

Τυποποιημένα 
δεδομένα εισόδου 
(γραμμογραφημέν

Διαδικτυακή βάση 
δεδομένων με τις σχετικές 

πληροφορίες 
3 
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Περιγραφή Υπηρεσίας 

Απαιτούμενα 
στοιχεία 

(δεδομένα 
εισόδου) 

Στοιχεία αποτελέσματος 
(δεδομένα εξόδου) 

Παρατηρήσεις 
(π.χ. επίπεδο 
«ηλεκτρονικο

ποίησης», 
επίπεδο 

Υπηρεσίας 
κλπ.) 

α αρχεία XML ή 
άλλο ισοδύναμο) 

Δυνατότητα αναζήτησης 
προϊόντων μέσω γεωγραφικών 
συστημάτων πληροφοριών 
(GIS) 

Κανένα 
Ενημέρωση με τα 

αποτελέσματα της 
αναζήτησης 

1 

Ενημέρωση για όλο το πλαίσιο 
εισαγωγών από τη χώρα μας 

Κανένα 
Διαδικτυακή βάση 

δεδομένων με τις σχετικές 
πληροφορίες 

1 

Δυνατότητα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για εισαγωγή 
(αγορά) προϊόντων 

Κωδικός Χρήστη 
(username και 

password) 

Ενημέρωση με τα 
αποτελέσματα της 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
3 

Δυνατότητα teleconference με 
αρμόδιο στέλεχος για 
αναζήτηση πληροφοριών  

Κωδικός Χρήστη 
(username και 

password) 

Ενημέρωση με τα 
αποτελέσματα της 

αναζήτησης 
3 

Δυνατότητα πολυκριτηριακής 
αναζήτησης προϊόντων/ 
παραγωγών 

Κανένα 
Ενημέρωση με τα 

αποτελέσματα της 
αναζήτησης 

1 

Δυνατότητα εκδήλωσης 
αρχικού ενδιαφέροντος για 
επένδυση στον πρωτογενή 
τομέα στην Περιφέρεια 

Κωδικός Χρήστη 
(username και 

password) 

Διαδικτυακή βάση 
δεδομένων με τις σχετικές 
πληροφορίες και σχετική 

ενημέρωση έγκρισης μέσω 
web, e-mail ή SMS 

3 

Μηχανισμός διαχείρισης 
αιτημάτων – προτάσεων 
υποστήριξης και προώθησης 
προϊόντων 

Κωδικός Χρήστη 
(username και 

password) 

Διαδικτυακή βάση 
δεδομένων με τις σχετικές 
πληροφορίες και σχετική 

ενημέρωση έγκρισης μέσω 
web, e-mail ή SMS 

3 

Συγκέντρωση (αναφορά) 
αιτημάτων επενδύσεων – 
συνεργασιών που αφορά τον 
Πρωτογενή Τομέα στην 
Περιφέρεια 

Κωδικός Χρήστη 
(username και 

password) 

Διαδικτυακή βάση 
δεδομένων με τις σχετικές 
πληροφορίες και σχετική 

ενημέρωση έγκρισης μέσω 
web, e-mail ή SMS 

1 

Πίνακας: Περιγραφή Υπηρεσιών Έργου 

A3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη των εφαρμογών θα διέπονται σε λειτουργικό 
και τεχνολογικό επίπεδο από τα εξής χαρακτηριστικά:  

1)Αρχιτεκτονική και χρήση προτύπων που θα διασφαλίζουν τα εξής:  

 Συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους Συστημάτων και Υποσυστημάτων 
 Δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και Συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε 

διαφορετικά Υπολογιστικά Συστήματα.  
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 Δυνατότητα (επιλεκτικής) επεκτασιμότητας των Συστημάτων και Υποσυστημάτων 
χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.  
 

2)Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και 
αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού.  

3)Αρχιτεκτονική 3-tier (web-application-database) για την ευελιξία της κατανομής φορτίου, 
την αποδοτική εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών ασφαλείας του περιβάλλοντος 
«φιλοξενίας» (hosting) και την ευκολία στην επεκτασιμότητα.  

4)Λειτουργία των επιμέρους Συστημάτων, Υποσυστημάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν 
διακριτά τμήματα της κεντρικής υποδομής, σε ένα ενιαίο περιβάλλον, το οποίο θα 
αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» με στόχο την:  

 Επίτευξη της ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών (user interfaces) μεταξύ των 
διαφόρων Υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους.  

 Επιλογή τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές χρηστών με τα Συστήματα 
και Υποσυστήματα.  

 Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του Διαδικτύου για το σύνολο των 
εφαρμογών που θα καλύψουν τις ανάγκες διαλειτουργικότητας και θα επιτρέπουν 
λειτουργίες πέραν της απλής θέασης.  

 Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (ΟDBMS) και 
ανάπτυξη ειδικού κελύφους επί της βάσης για τη διαχείριση των δεδομένων, τη 
δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, την αυξημένη 
διαθεσιμότητα του συστήματος και τη δυνατότητα ελέγχου της πρόσβασης στα 
δεδομένα.  
 

5)Ελεγχόμενη και Διαβαθμισμένη πρόσβαση ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών και την 
ταυτότητα των χρηστών.  

6)Ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων σε σχέση με τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν:  

 Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται.  
 Ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων των εφαρμογών.  

 
7)Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του Συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system 
manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του Συστήματος (operation manuals) 
και υποστήριξης των χρηστών (user manuals).  

8)Τεκμηρίωση του Συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και 
των εφαρμογών.  

9)Επικοινωνίες και διασυνδέσεις με βάση τα διεθνή πρότυπα (XML, SOAP, UDDI κλπ).  
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Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών – 
εφαρμογών οφείλουν να έχουν κοινή αίσθηση και εμφάνιση (look and feel), 
συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox και Google Chrome, 
και άλλους ισοδύναμους με αυτούς, κάτι που κάνει την ζωή των χρηστών πιο εύκολη και πιο 
παραγωγική. Η χρήση ανοικτών προτύπων από όλες τις εφαρμογές θα επιτρέψει την 
πραγματική διασύνδεση όλων των επιμέρους υποσυστημάτων/τμημάτων τους και θα 
αυξήσει την προστιθέμενη αξία των δεδομένων. 

 
Ο Ανάδοχος στην Τεχνική του Προσφορά οφείλει να αναλύσει λεπτομερώς τον τρόπο 
διεπαφών των διακριτών επιπέδων της αρχιτεκτονικής του Συστήματος με τη Βάση 
Δεδομένων και τον Application Server. 
 

A3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών, 
Λογισμικών)  

Το Έργο αυτό αποτελείται από πέντε (5) βασικά υποσυστήματα: 

1. Υποσύστημα Ενημέρωσης  

2. Υποσύστημα Προσφοράς-Ζήτησης προϊόντων καλαθιού 

3. Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Κέντρου Επενδύσεων Πρωτογενούς Τομέα  

4. Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Forum ανάπτυξης-προώθησης προϊόντων καλαθιού 

5. Υποσύστημα Εξυπηρέτησης (HelpDesk) 

 

Για τη ενιαία λειτουργία των υποσυστημάτων αυτών θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου 
μία νέα Διαδικτυακή Πύλη. Η Πύλη αυτή θα αποτελεί το κεντρικό σημείο εισόδου για τα 
υποσυστήματα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου, καθώς και για όσες σχετικές 
διαδικτυακές εφαρμογές θα αναπτύξει στο μέλλον η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Πύλη αυτή 
θα είναι προσβάσιμη (hyperlink) και από την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Περιφέρειας 
(www.ppel.gov.gr). 

Ο γενικός σχεδιασμός της Πύλης θα ακολουθήσει πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται 
στο «Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων» (www.e-gif.gov.gr).  

Οι ειδικότερες προδιαγραφές της πύλης καθορίζονται κυρίως από τις προδιαγραφές των 
υποσυστημάτων, που περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια, και θα αναλυθούν και στη 
Mελέτη Eφαρμογής. 

A3.3.1 Υποσύστημα Ενημέρωσης 

1. Πληροφορίες για τα προϊόντα στο ‘Καλάθι της Πελοποννήσου’ 

Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί σχετική Βάση Δεδομένων Προϊόντων που θα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστο: 

 Ονομασία προϊόντος 
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 Είδος προϊόντος 

 Ονομασία παραγωγού (σύνδεση με Βάση Δεδομένων Παραγωγών) 

 Είδος τυποποίησης/ πιστοποίησης 

 Περιγραφή προϊόντος 

 Σχετικό πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) 

 Περιοχή παραγωγής κ.λπ. 

 

Η αρχική εισαγωγή των δεδομένων θα γίνει σε συνεργασία με αρμόδια στελέχη της 
Περιφέρειας, το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Πελοποννήσου και τους λοιπούς συνδέσμους 
δραστηριοποιούμενων. Από τη φάση πιλοτικής λειτουργίας θα είναι δυνατή η εισαγωγή 
στοιχείων (μέσα από σχετική ηλεκτρονική φόρμα) από Παραγωγούς. Η σχετική διαδικασία 
θα καθοριστεί στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. 

 

Η εμφάνιση των προϊόντων θα είναι μέσω: 

 Πολυκριτηριακής αναζήτησης 

 Γεωγραφικής αναζήτησης σε συνδυασμό με κριτήρια αναζήτησης 

Για το σκοπό αυτό (απεικόνιση των δεδομένων γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων) θα 
χρησιμοποιηθούν τα web services (API) της πλατφόρμας Google Maps. 

 

2. Πληροφορίες για τους παραγωγούς στο ‘Καλάθι της Πελοποννήσου’ 

Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί σχετική Βάση Δεδομένων Παραγωγών  που θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

 Ονομασία παραγωγού 

 Προϊόντα Παραγωγού (σύνδεση με Βάση Δεδομένων Προϊόντων) 

 Περιοχή/εγκαταστάσεις παραγωγής 

 Σχετικό πολυμεσικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο)  

 Στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ. 

 

Η αρχική εισαγωγή των δεδομένων θα γίνει σε συνεργασία με αρμόδια στελέχη της 
Περιφέρειας, το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Πελοποννήσου και τους λοιπούς συνδέσμους 
δραστηριοποιούμενων. Από τη φάση πιλοτικής λειτουργίας θα είναι δυνατή η εισαγωγή 
στοιχείων (μέσα από σχετική ηλεκτρονική φόρμα) από Εμπόρους/Παραγωγούς. Η σχετική 
διαδικασία θα καθοριστεί στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. 

 

Η εμφάνιση των παραγωγών θα είναι μέσω: 

 Πολυκριτηριακής αναζήτησης 

 Γεωγραφικής αναζήτησης σε συνδυασμό με κριτήρια αναζήτησης 
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Για το σκοπό αυτό (απεικόνιση των δεδομένων γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων) θα 
χρησιμοποιηθούν τα web services (API) της πλατφόρμας Google Maps. 

 

3. Συμβουλευτικό περιεχόμενο (Οδηγός εξαγωγών, FAQs, ειδικές συμβουλές, μελέτες, 
αναλύσεις, βέλτιστες πρακτικές κ.λπ.) 

Για τους σκοπούς του έργου θα αναπτυχθεί Βάση Δεδομένων Τεκμηρίωσης (Ηλεκτρονική 
Βιβλιοθήκη) μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η καταχώρηση και αναζήτηση οποιουδήποτε 
υποστηρικτικού κειμένου. 

Τα κείμενα αυτά θα είναι τριών (3) κατηγοριών: 

 Κείμενα (π.χ. στρατηγική στον Αγροτικό Τομέα) της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 Κείμενα που θα εντοπιστούν σε πηγές Τρίτων (π.χ. βέλτιστες πρακτικές) 

 Κείμενα που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου (π.χ. FAQs εξαγωγών από την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου) 

 

Επίσης μέσω διαλειτουργικότητας (web services) θα αξιοποιηθεί από το Ληξιαρχείο 
Διαλειτουργικότητας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ, κάθε πληροφορία που σχετίζεται με 
διοικητικές διαδικασίες με γεωργικά προϊόντα (π.χ. πιστοποιήσεις) που θα πρέπει να 
προβληθούν στην Πύλη. 

 

4. Πληροφορίες για εκδηλώσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα σε Περιφέρεια/ 
Επικράτεια/ ΕΕ/ Διεθνώς 

Οι πληροφορίες αυτές θα συγκεντρωθούν και θα είναι προσβάσιμες μέσω πολυκριτηριακής 
αναζήτησης από σχετική Βάση Δεδομένων Εκδηλώσεων που θα αναπτυχθεί για τους 
σκοπούς του έργου. 

Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να εγγραφεί σε (θεματική) κατηγορία ενδιαφέροντος για να 
λαμβάνει e-mail alerts για σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντός του. 

Η αναζήτηση των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος θα μπορεί να είναι και μέσω πρόσβασης σε 
Ημερολόγιο (Calendar) και επιλογής σχετικής ημερομηνίας (οπότε θα παρουσιάζονται όλες οι 
εκδηλώσεις της επιλεγμένης ημερομηνίας). 

 

5. Νέα Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας/ Επικράτειας/ ΕΕ/ Διεθνώς 

Η παροχή των πληροφοριών αυτών θα γίνει μέσα από την ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων Νέων. 

Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να αναζητά νέα που τον αφορούν μέσω πολυκριτηριακής 
αναζήτησης, ενώ θα μπορεί να εγγραφεί σε (θεματική) κατηγορία ενδιαφέροντος για να 
λαμβάνει e-mail alerts για τα σχετικά νέα. 

 

6. Νέα άλλων διαδικτυακών τόπων 

Η παροχή των πληροφοριών αυτών θα γίνει μέσα από συνδέσμους (hyperlinks) σε σχετικούς 
ιστοχώρους. Η σχετική λίστα θα εμπλουτίζεται διαρκώς. 
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A3.3.2 Υποσύστημα Προσφοράς-Ζήτησης προϊόντων καλαθιού  

Η Πύλη ΔΕΝ θα υποστηρίζει σε καμία περίπτωση online αγοραπωλησίες. Θα αποτελέσει όμως 
έναν online μηχανισμό προσφοράς και ζήτησης αποσκοπώντας να αποτελέσει το 
‘διαμεσολαβητή’ για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών μεταξύ παραγωγών της Περιφέρειας 
και ενδιαφερομένων αγοραστών (από την Ελλάδα ή το εξωτερικό).  

1. Πληροφορίες προσφορών προϊόντων 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός θα μπορεί να εισάγει (στη Βάση Δεδομένων 
Προσφορών) μέσα από ηλεκτρονική φόρμα ειδικές προσφορές διάθεσης των προϊόντων του, 
ώστε να έρθουν σε επαφή (με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο) μαζί του οι ενδιαφερόμενοι 
αγοραστές. 

Ο κάθε χρήστης (παραγωγός) μπορεί επίσης να εγγραφεί σε υπηρεσία e-mail και/ή SMS alert 
για να λαμβάνει πληροφορίες για ενδιαφέρον αγοράς από υποψήφιους αγοραστές των 
προϊόντων της κατηγορίας που διαθέτει. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές θα είναι και 
διαδικτυακή. 

 

2. Αιτήματα ζήτησης προϊόντων 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής προϊόντων από το ‘Καλάθι της Πελοποννήσου’ θα μπορεί 
να εισάγει (στη Βάση Δεδομένων Ζήτησης) μέσα από ηλεκτρονική φόρμα σχετικά αιτήματα 
αγοράς προϊόντων, ώστε να έρθουν σε επαφή (με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο) μαζί του οι 
ενδιαφερόμενοι παραγωγοί. 

Ο κάθε χρήστης (αγοραστής) μπορεί επίσης να εγγραφεί σε υπηρεσία e-mail και/ή SMS alert 
για να λαμβάνει πληροφορίες για ειδικές προσφορές από παραγωγούς της κατηγορίας 
προϊόντων που ενδιαφέρεται. 
 

A3.3.3 Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Κέντρου Επενδύσεων Πρωτογενούς Τομέα 

1. Πληροφορίες για τον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια 

Οι πληροφορίες αυτές (στατιστικά, δείκτες κ.λπ.) θα συγκεντρωθούν στα πλαίσια του έργου 
και θα παρουσιαστούν μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία της Πύλης. Η επικαίροποιησή 
τους θα είναι συνεχής κατά τη διάρκεια της πιλοτικής-δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. 

 

2. Οδηγός επενδύσεων στον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια 

Για τους σκοπούς του έργου, θα αναπτυχθεί σχετικός Οδηγός επενδύσεων στον Πρωτογενή 
Τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων 
Πελοποννήσου. Ο Οδηγός αυτός θα επικαιροποιείται συνεχώς και θα είναι προσβάσιμος σε 
σχετική ιστοσελίδα αλλά και downloable από κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

3. Επενδυτικές ευκαιρίες στον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια 

Με ευθύνη της Περιφέρειας θα παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με επενδυτικές 
ευκαιρίες στον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ώστε να μπορεί να 
εκδηλώσει ενδιαφέρον ο κάθε ενδιαφερόμενος. Οι πληροφορίες αυτές θα αφορούν 
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χρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα από Ελλάδα και Ε.Ε, πρωτοβουλίες 
επενδύσεων από την Περιφέρεια κ.λπ. 

Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί σχετική Βάση Δεδομένων Επενδυτικών Ευκαιριών. 

 

4. Εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδύσεων στον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εκδηλώσει το (αρχικό) ενδιαφέρον του (μέσω σχετικής 
ηλεκτρονικής φόρμας) για επένδυση στον πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια 
θα έρχεται στη συνέχεια σε επαφή μαζί του για να διερευνήσει το ενδιαφέρον του και να τον 
καθοδηγήσει σχετικά στα επόμενα βήματά του. Επίσης ΑΝ και ΕΦΟΣΟΝ συμφωνηθεί με τον 
ενδιαφερόμενο θα ανακοινώνεται η σχετική πρόθεση επένδυσης στον κατάλογο 
επενδυτικών ευκαιριών που διατηρούνται στη Βάση Δεδομένων Επενδυτικών Ευκαιριών. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος επένδυσης θα καταχωρείται στην ίδια Βάση Δεδομένων. 

 

5. Αναζήτηση συνεταίρου-συνεργάτη 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εκδηλώσει το (αρχικό) ενδιαφέρον του (μέσω σχετικής 
ηλεκτρονικής φόρμας) για αναζήτηση συνεταίρου, συνεργάτη ή κάποιων υποδομών/πόρων 
σχετικά με δραστηριοποίηση του στον  πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια. Για παράδειγμα, 
μπορεί κάποιος υποψήφιος να εκδηλώσει ενδιαφέρον για εύρεση έκτασης Χ στρεμμάτων 
στην Υ περιοχή για εκτροφή σαλιγκαριών με σκοπό την  αγορά ή ενοικίαση ή 
συνεταιρισμό/συνεργασία κ.λπ. 

Η ηλεκτρονική υπηρεσία θα ανακοινώνει (εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος) τη σχετική 
αναζήτηση στην Πύλη. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί επίσης να εγγραφεί σε υπηρεσία e-mail 
και/ή SMS alert για να λαμβάνει αυτόματα πληροφορίες για ‘ταίριασμα’ της αναζήτησής του 
με άλλον ενδιαφερόμενο με συμπληρωματική αναζήτηση. 
 

A.3.4 Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Forum (eForum) ανάπτυξης-προώθησης προϊόντων 
καλαθιού  

1. Διαχείριση θεματολογίας forum 

Μέσα από την υπηρεσία αυτή θα είναι δυνατή η διαχείριση της θεματολογίας του e Forum για 
θέματα που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα στον Πρωτογενή Τομέα της 
Περιφέρειας. Η διαχείριση αυτή θα γίνεται σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους ώστε να 
υπάρξει δημόσιος διάλογος σε κρίσιμα σχετικά ζητήματα της Περιφέρειας. 

2. Συμμετοχή σε Forum 

Η συμμετοχή στην υπηρεσία αυτή θα αφορά αποκλειστικά και μόνο εγγεγραμμένους 
χρήστες στην Πύλη. Ο τρόπος συμμετοχής θα είναι ασύγχρονος: ο κάθε συμμετέχοντας κατά 
τη διάρκεια διεξαγωγής του συγκεκριμένου online διαλόγου θα μπορεί να συμμετέχει σε 
αυτόν με σχετικές αναρτήσεις (posts). 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ1-Π2Ζ



Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο  
«Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 
 

σελ. 45 από 75 
 

A.3.3.5Υποσύστημα Εξυπηρέτησης (HelpDesk) 

1. Κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης – τηλεδιάσκεψης με ενδιαφερόμενους 

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να είναι δυνατή η οnline συνομιλία μέσω τηλεφώνου, Chat ή 
teleconference με στέλεχος υποστήριξης (helpdesk)  για την παροχή πληροφοριών σχετικά με 
τη χρήση της υπηρεσίας. Επιπρόσθετα θα είναι δυνατός ο καθορισμός ραντεβού για 
τηλεδιάσκεψη για συγκεκριμένο θέμα που αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. 
ενδιαφέρον επένδυσης) με εξειδικευμένο στέλεχος της Περιφέρειας ή του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Πελοποννήσου. 

 

2. Υπηρεσία εβδομαδιαίου Newsletter 

Το εβδομαδιαίο newsletter θα αποτελεί μια σύνοψη όλων των νέων και λοιπών 
ενδιαφερόντων δραστηριοτήτων της Πύλης κάθε εβδομάδα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα 
μπορεί online νε εκφράσει το ενδιαφέρον του για λήψη του newsletter. Επίσης ανά πάσα 
στιγμή θα μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα αποδεκτών. Ο κατάλογος όλων των 
απεσταλμένων newsletter θα είναι προσβάσιμος σε ειδική ιστοσελίδα μέσω της υπηρεσίας 
αυτής (με δυνατότητα χρονολογικής αναζήτησης). 

 

3. Διαχείριση e-mail 
Η εφαρμογή αυτή θα επιτρέπει τη διαχείριση των μηνυμάτων και λοιπών ειδοποιήσεων e-
mail προς τους σχετικούς αποδέκτες. 

 

4. Διαχείριση SMS 

Η διαχείριση θα είναι εφικτή μέσω της ολοκλήρωσης σχετικού SMS gateway. Η αποστολή SMS 
alerts θα περιοριστεί μόνο στα ‘πολύ κρίσιμα’ επιχειρησιακά ζητήματα που ‘απαιτούν’ άμεση 
(αυτόματη) ενημέρωση. 

 

5. Διαχείριση αιτημάτων (επενδύσεων, συνεργασιών, πληροφοριών) 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα επιτρέπει τη διαχείριση των αιτημάτων και ειδικότερα την 
προώθησή τους στους σχετικούς αποδέκτες και την προώθηση των σχετικών απαντήσεων 
(όπου απαιτείται) στους ενδιαφερόμενους. 

 

6. Διαχείριση Χρηστών 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης όλων των χρηστών και των 
επιμέρους υποσυστημάτων. Τα είδη των χρηστών (ομάδες χρηστών, ρόλοι) του 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με βάση τα σχετικά επίπεδα πρόσβασης θα 
καθοριστούν στα πλαίσια της Μελέτης Εφαρμογής. Κατ’ ελάχιστο θα υπάρχουν τέσσερα (4) 
επίπεδα πρόσβασης: 

- Απλός χρήστης (χωρίς εγγραφή) 

- Εγγεγραμμένος Χρήστης 

- Διαχειριστής Περιεχομένου 

- Διαχειριστής Συστήματος 
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Ο τρόπος ταυτοποίησης και πιστοποίησης του κάθε χρήστη θα μπορεί να γίνεται με έναν από 
τους παρακάτω τρόπους (ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη): καταχώρηση προσωπικών 
στοιχείων ή όνομα χρήστη / μυστικός κωδικός ή μοναδικός αριθμός μίας χρήσης ή ψηφιακό 
πιστοποιητικό.  

Η υπηρεσία θα παρέχει όλη την κατάλληλη λειτουργικότητα για πλήρη ευελιξία και 
παραμετροποίηση. Επιπλέον θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα και οι διεπαφές για 
συνεργασία με τρίτα συστήματα που μπορούν να πιστοποιούν την εγκυρότητα των 
στοιχείων ενός χρήστη. 

 

7. Διεπαφές Διασύνδεσης με τρίτα συστήματα 

Οι σχετικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας αναφέρονται στην Ενότητα A.3.6. Δεν υπάρχει 
απαίτηση διασύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα της Περιφέρειας. 
 

A3.3.6 Άδειες Λογισμικού 

Οι άδειες χρήσης λογισμικού που θα πρέπει να προσφέρει ο Aνάδοχος αφορούν: 
 

Λειτουργικό Σύστημα Application Server 2 

Λειτουργικό Σύστημα Database Server 1 

Λειτουργικό Σύστημα Web Server 2 

Λογισμικό Web – Application Server 2 

Λογισμικό Database Server ≥1 

Antivirus Εξυπηρετητών 5 

SSL Certificate SSL, 128bit encryption 1 (για ένα έτος) 

 

A3.4 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών 

Δεδομένης της στρατηγικής για την ανάπτυξη του Κέντρου Δεδομένων Δημόσιας Διοίκησης 
για οικονομίες κλίμακας, στόχος είναι η φιλοξενία του έργου στις συγκεκριμένες υποδομές. 

Επειδή όμως σήμερα είναι σε φάση σχεδιασμού το παραπάνω Κέντρο Δεδομένων, στην 
παρούσα πράξη θα γίνει προμήθεια του εξοπλισμού και των απαραίτητων υποδομών υλικού 
προκειμένου να διατηρηθεί ένα επίπεδο αυτάρκειας σε περίπτωση καθυστέρησης διάθεσης 
των υποδομών του Κέντρου Δεδομένων Δημόσιας Διοίκησης για την παρούσα πράξη. 
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνει προηγμένο εξοπλισμό υπολογιστικής, 
αποθηκευτικής και δικτυακής ισχύος σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και απόδοσης 
καθώς το απαραίτητο λειτουργικό και λοιπό υποστηρικτικό λογισμικό.  
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Το τελευταίο πρέπει ούτως ή άλλως να το προμηθευτεί η Περιφέρεια στα πλαίσια της 
παρούσας πράξης καθώς ακόμη και στην περίπτωση χρήσης υποδομών του Κέντρου 
Δεδομένων Δημόσιας Διοίκησης το λογισμικό αυτό θα πρέπει να διατεθεί από το Φορέα. Το 
λογισμικό αυτό θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Να προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης μέσω του οποίου θα μπορούν οι 
διαχειριστές να εκτελούν όλες τις εργασίες και να παρακολουθούν την λειτουργία του. 

 Να προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης και διάφανης προς την λειτουργία επέκτασης 
των πόρων. 

 

A3.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού 

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνει προηγμένο εξοπλισμό υπολογιστικής, 
αποθηκευτικής και δικτυακής ισχύος σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και απόδοσης 
καθώς και το απαραίτητο λειτουργικό και λοιπό υποστηρικτικό λογισμικό. Το τελευταίο θα 
το προμηθευτεί και θα το διαθέσει η Περιφέρεια στα πλαίσια του παρόντος Έργου ακόμα και 
στην περίπτωση χρήσης υποδομών του Κέντρου Δεδομένων Δημόσιας Διοίκησης. 

 
Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Μονάδα Παρατηρήσεις 

1 Application Server 2 TMX 8 πυρήνες, 16GB μνήμη 
2 Database Server 1 TMX 8 πυρήνες, 16GB μνήμη 
3 Web Server 2 TMX 8 πυρήνες, 16GB μνήμη 
4 Storage-NAS 1 TMX 10Tb NAS – Εξωτερικό σύστημα δίσκων 

(RAW) 
5 Backup Storage 1 TMX Εξωτερική συσκευή λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας - LTO 4 ή ανώτερο (LTO 5) 

Αναλυτικές προδιαγραφές των λειτουργικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού υπάρχουν 
στους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης. 

A3.6 Διαλειτουργικότητα 

Σε επίπεδο τεχνολογίας, η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να αφορά την επικοινωνία με άλλα 
Πληροφοριακά Συστήματα και θα περιλαμβάνει:  

 
 Μια προκαθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης της πληροφορίας 

και των μεταδεδομένων).  
 Ένα προκαθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των πληροφοριών (πρωτόκολλα 

επικοινωνίας).  
 Ένα προκαθορισμένο τρόπο πρόσβασης στα δεδομένα.  
 Ένα προκαθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των δεδομένων (τεχνολογίες 

μεταδεδομένων, καταλόγους, κ.λπ.)  

 

Πιο συγκεκριμένα, για την πλήρη ‘πιστοποίηση’ των συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων στο 
‘Καλάθι της Πελοποννήσου’ απαιτείται η διαλειτουργικότητα του με: 
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Α. Υπηρεσίες Αυθεντικoποίησης που προσφέρουν άλλα συστήματα Δημόσιας Διοίκησης, όπως 
η σχετική υπηρεσία single-sign-on (SSO) της ΓΓΠΣ και η αντίστοιχη υπηρεσία που θα 
αναπτυχθεί στην Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ. 

Β.  Υπηρεσίες διασύνδεσης με το Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 
ΕΡΜΗΣ, καθώς το έργο σχετίζεται με διοικητικές διαδικασίες με γεωργικά προϊόντα (π.χ. 
πιστοποιήσεις) που θα πρέπει να προβληθούν στην προτεινόμενη Πύλη του ‘Καλαθιού της 
Πελοποννήσου’. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες σε μεγάλο βαθμό έχουν τεκμηριωθεί και 
μοντελοποιηθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ με βάση το Ελληνικό Πλαίσιο 
Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (http://www.e-gif.gov.gr). Με βάση αυτό 
κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη σχετικών διασυνδέσεων (web services) την Πύλης με το 
Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ προκειμένου να 
αυτοματοποιηθεί η πρόσβαση στην επικαιροποιημένη διαδικασία από τον ΕΡΜΗ. 

Σε κάθε περίπτωση η υποστήριξη της διαλειτουργικότητας συνδέεται άμεσα με τη χρήση, 
τόσο ανοικτών δεδομένων όσο και ανοικτών προτύπων, ενώ οι παραπάνω απαιτήσεις θα 
ικανοποιηθούν με την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του Πλαισίου 
Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

A3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Η πολυκαναλική προσέγγιση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάδειξης και παροχής των 
υπηρεσιών του Έργου. Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των υπηρεσιών θα παρέχεται μέσω 
τεχνολογίας Web. Επίσης θα γίνει χρήση της τεχνολογίας SMS για την ειδοποίηση/ ενημέρωση 
των τελικών χρηστών σε θέματα που τους αφορούν, ενώ θα υπάρχει και τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση των χρηστών. 

Βασικό κανάλι επικοινωνίας με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις θα αποτελούν και τα δίκτυα 
κοινωνικής δικτύωσης. Με τις πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις στους τρόπους που οι χρήστες 
αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν τον παγκόσμιο ιστό όπως τα portals κοινωνικής 
δικτύωσης τύπου Facebook και Twitter, αλλά και τη συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα συσκευών 
για πρόσβαση στον ιστό (π.χ. μέσω smartphones, pda’s, tablets), δημιουργείται η ανάγκη 
αξιοποίησης των Web 2.0 εφαρμογών. Επίσης, το περιεχόμενο που θα προσφέρεται θα 
πρέπει να προσαρμόζεται κατά περίπτωση (adaptive content), έτσι ώστε να βελτιστοποιείται 
η παροχή υπηρεσίας τόσο από πλευράς ταχύτητας, όσο και από πλευράς όγκου δεδομένων 
(bandwidth).  

Έτσι το Ηλεκτρονικό Καλάθι της Περιφέρειας θα μπορεί να δημιουργεί π.χ. Facebook 
Newsfeeds, Twitter Feeds και RSS feeds που θα προβάλουν ενεργά τις υπηρεσίες, μέσα στα 
δημοφιλή μέσα της εποχής με προσέγγιση ‘push’.  

Συνεπώς το Έργο θα στηρίζεται στην πολυκαναλικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών 
για να είναι όσο το δυνατόν αμεσότερη η πρόσβαση σε αυτές. 

 

 

 
Περιγραφή Υπηρεσίας Τρόποι Αλληλεπίδρασης Τερματικό Πρόσβασης 

Πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες 
προϊόντων / παραγωγών με πλούσιο πολυμεσικό 
υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Ενημέρωση για την πορεία και τις εξελίξεις της 
αγροτικής οικονομίας στην Περιφέρεια 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 
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Πελοποννήσου 

Ενημέρωση για όλο το πλαίσιο εξαγωγών της 
χώρας μας 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Ενημέρωση (και σχετικό ημερολόγιο) για όλες τις 
σχετικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, γιορτές κ.λπ. 
σχετικά με τα προϊόντα του ‘Καλαθιού της 
Πελοποννήσου’ 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Δυνατότητα εισαγωγής αιτήματος αναζήτησης 
επενδυτών,  συνεργατών,  υποψήφιων 
αγοραστών /εισαγωγέων στο εξωτερικό στον 
Πρωτογενή Τομέα 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Αυτόματη ενημέρωση (μέσω e-mail, SMS) για 
υποψήφιο επενδυτή, συνεργάτη, αγοραστή, για 
τα προϊόντα του παραγωγού (‘ταίριασμα’ του 
αιτήματος του με εκδήλωση ενδιαφέροντός τους) 

Web Browser, SMS PC, Laptop, Smartphone 

Δυνατότητα εισαγωγής ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
διάθεσης προϊόντων προς υποψήφιους 
αγοραστές (μη επιτρεπτή οποιαδήποτε 
αγοραπωλησία μέσω της Πύλης) 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Ηλεκτρονικό Forum για διευκόλυνση διαλόγου 
μεταξύ των παραγωγών 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Υποβολή αιτημάτων – προτάσεων σε Περιφέρεια Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Δυνατότητα καταγραφής προϊόντων σε σχετική 
Βάση Δεδομένων προϊόντων 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων μέσω 
γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Ενημέρωση για όλο το πλαίσιο εισαγωγών από τη 
χώρα μας 

Web Browser, SMS PC, Laptop, Smartphone 

Δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
εισαγωγή (αγορά) προϊόντων 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Δυνατότητα teleconference με αρμόδιο στέλεχος 
για αναζήτηση πληροφοριών  

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Δυνατότητα πολυκριτηριακής αναζήτησης 
προϊόντων/ παραγωγών 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Δυνατότητα εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος 
για επένδυση στον πρωτογενή τομέα στην 
Περιφέρεια 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Μηχανισμός διαχείρισης αιτημάτων – προτάσεων 
υποστήριξης και προώθησης προϊόντων 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

Συγκέντρωση (αναφορά) αιτημάτων επενδύσεων 
– συνεργασιών που αφορά τον Πρωτογενή Τομέα 
στην Περιφέρεια 

Web Browser PC, Laptop, Smartphone 

 

A3.8 Ανοιχτά δεδομένα 

Το παρόν Έργο και τα υπό ανάπτυξη συστήματα προβλέπουν την αξιοποίηση σύγχρονων 
τεχνολογιών για ανταλλαγή δεδομένων στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας (π.χ. 
αξιοποίηση XML, XSD κλπ). Σε σπάνιες (επιχειρησιακά) περιπτώσεις ανταλλαγής "scanned 
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information", το σύστημα θα μπορεί να δέχεται και να διαχειρίζεται αρχεία εγγράφων που 
ακολουθούν ελεύθερα χρησιμοποιούμενο πρότυπο ευρέως διαδεδομένο στην αγορά (π.χ. 
Pdf) καθώς επίσης και αρχεία σε μορφή που δεν απαιτεί εξειδικευμένο λογισμικό ανάγνωσης 
(π.χ. jpeg, tiff, bmp κ.λπ.). 
 
Η υιοθέτηση των παραπάνω προτύπων θα επιτρέψει τη ‘διάθεση’ και κατά συνέπεια 
αξιοποίηση των δεδομένων (περιεχομένου) της Πύλης σε τρίτους (π.χ. Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Προξενεία/ Πρεσβείες, Συνδέσμους Εξαγωγέων 
κ.λπ.). 
 
Στα πλαίσια της εφαρμογής θα αναπτυχθεί μια γνωσιακή βάση για τους αγρότες με αρχικά 
τουλάχιστον 50 άρθρα – εγγραφές με χρήση υλικού ποικίλης μορφής (κείμενο - εικόνα –video 
– animation κλπ), τα οποία θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών και μεθόδων 
που ενδιαφέρουν τον αγροτικό κόσμο. 
 
Επίσης στον οδηγό αγροτικών προϊόντων για τους πολίτες θα δημιουργηθούν αρχικά 50 
τουλάχιστον άρθρα με χρήση υλικού ποικίλης μορφής (κείμενο - εικόνα – video – animation 
κλπ), που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και πρακτικών οι οποίες είναι 
χαρακτηριστικά παραδείγματα Πελοποννησιακών  προϊόντων και μεθόδων. 
 
Τόσο η γνωσιακή βάση για τους αγρότες όσο και ο οδηγός αγροτικών προϊόντων θα 
εμπλουτίζονται διαρκώς με νέα άρθρα αφού ο κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει την δυνατότητα 
να δημοσιεύσει τα δικά του άρθρα καθιστώντας την πλατφόρμα μια δυναμική πύλη 
ανταλλαγής γνώσεων σχετικά τα Πελοποννησιακά αγροτικά προϊόντα και τις μεθόδους 
παραγωγής τους. 
 
Ολόκληρο το περιεχόμενο αυτό θα παρέχεται προς διάθεση στο ευρύ κοινό από σταθερό 
URL, χωρίς κανένα τεχνικό ή εμπορικό περιορισμό, εκτός του ότι θα πρέπει να γίνεται 
αναφορά στο δημιουργό. Για το λόγο αυτό η άδεια με την οποία θα διατίθενται τα δεδομένα 
από την εφαρμογή θα είναι η Creative Commons Αναφορά Δημιουργού. 
 
Όσον αφορά την προμήθεια του υλικού από το δημιουργό θα εξασφαλίζεται η σύμφωνη 
γνώμη του για τον τρόπο διάθεσης του περιεχομένου (απλή αναφορά σ’ αυτόν) , έτσι ώστε 
να μην τίθεται κάποιο ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων, αφού θα δίνει από την αρχή τη 
συγκατάθεση του. 
 
Για την υλοποίηση του έργου θα υιοθετηθεί η χρήση Ανοικτών Προτύπων (Open Standards). 
Οι τεχνολογίες ανοικτών προτύπων που θα χρησιμοποιηθούν (ή κάποιες άλλες ισοδύναμες 
κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης): 
 
o XML, που περιλαμβάνει βασική XML, XML schemas και XML parsers, για τη 
δόμηση/μορφοποίηση ανταλλασσόμενων δεδομένων. 
o SOAP (Simple Object Access Protocol), που αποτελεί ένα πρωτόκολλο (βασισμένο σε XML) 
για την ανταλλαγή δομημένης πληροφορίας μεταξύ εφαρμογών μέσω web-services. 
o WSDL (Web Services Description Languages), ένα XML schema, στην ουσία, για την 
περιγραφή των μηνυμάτων, λειτουργιών και τις αντιστοιχήσεις πρωτοκόλλων των web-
services. 
 
Μέσω της υιοθέτησης ανοικτών προτύπων αποφεύγεται η εξάρτηση από συγκεκριμένο 
τεχνολογικό πάροχο (vendor lock-in) ενώ ταυτόχρονα προάγεται η διαφάνεια του 
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συστήματος (εφ’ όσον ακριβώς λόγω της φύσης των προτύπων είναι δυνατή η πρόσβαση 
στις προδιαγραφές τους και ο έλεγχός τους) και γίνεται δυνατή η διαλειτουργικότητα 
(interoperability) με άλλα συστήματα που χρησιμοποιούν επίσης ανοιχτά πρότυπα. 
Προκειμένου επίσης να εξασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η ανεξαρτησία του 
συστήματος από συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις, η υιοθέτηση λύσεων οι οποίες 
στηρίζονται σε ανοικτά πρότυπα εγγυώνται πως αυτές μπορούν να αντικατασταθούν (σε 
περίπτωση που προκύψει τέτοια ανάγκη) από άλλες, χωρίς να επηρεαστεί η συνολική 
λειτουργικότητα του συστήματος. 

A3.9 Ανοικτά πρότυπα 

Η γενική φιλοσοφία των προτεινομένων συστημάτων ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για 
«Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα» (Open Systems). Ο 
όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και 
την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards), τα οποία διασφαλίζουν: 

- την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών εφαρμογών 
διαφορετικών προμηθευτών, 

- τη διαδικτυακή συνεργασία εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά 
συστήματα, 

- τη φορητότητα (portability) των εφαρμογών, 

- τη δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των μηχανογραφικών συστημάτων χωρίς αλλαγές 
στη δομή και τη φιλοσοφία, 

- την εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα κάτωθι: 

- Αρθρωτή ανάπτυξη των εφαρμογών 

- Χρήση διεθνών και εμπορικώς αποδεκτών προτύπων, όπως για παράδειγμα οι 
Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) για την τυποποιημένη επικοινωνία μεταξύ των 
υπολογιστικών συστημάτων. 

- Υλοποίηση συστήματος βασισμένη σε αρχιτεκτονική τουλάχιστον 3 επιπέδων (3-tier 
architecture), η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, το επίπεδο των πελατών (client tier), το 
επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (application / business logic tier) και το επίπεδο των 
δεδομένων (data tier). 

 

A3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να 
δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για την Ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος 
που προδιαγράφει το παρόν Έργο. 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος 
πρέπει να λάβει υπόψη του: 

o το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών 
δεδομένων Ν. 2472/97, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό 
τομέα Ν. 2774/99) 
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o τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ 

o τις βέλτιστες πρακτικές (best practice) στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ 
(best practices) 

o τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού 

 
Οι εφαρμογές θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να υποστηρίζουν τα κάτωθι: 
 

o Έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήματος, εφαρμογής, 
εγγράφων, βάσεων δεδομένων και αρχείων. 

o Ασφαλής διαχείριση, καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών 
πρόσβασης. 

o Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων που θα 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ταυτοποίησης και 
αυθεντικοποίησης. 

o Κεντρικό σύστημα διαχείρισης χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων. 

o Καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, 
βάσης δεδομένων και εφαρμογών. 

o Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων (data integrity). 

o Όσον αφορά τα δεδομένα, η διατήρησή τους θα γίνεται κάτω από υψηλές 
απαιτήσεις ασφάλειας τόσο στην αποθήκευση (λήψη τακτικών αντιγράφων ασφάλειας 
back-up, λειτουργία εναλλακτικής υποδομής) όσο και στη μεταφορά (χρήση 
πρωτοκόλλων με κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά κλπ). 

 

 

Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να 

δρομολογήσει κατάλληλες δράσεις για: 

 
o την ασφάλεια των Πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών 

o την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών 

o την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών 
δεδομένων 

o Εκπόνηση σχεδίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας καθημερινά σε  τοπικό 
δίσκο αλλά 

και σε απομακρυσμένο υπολογιστή με δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού. 

o Τη δημιουργία πλάνου μερικής ή ολικής επαναφοράς του συστήματος από 
τυχόν καταστροφές ή επιθέσεις. 

o Οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο για την αδιάλειπτη και εύρυθμη λειτουργία 
της εφαρμογής 
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Η πολιτική ασφάλειας θα προσδιοριστεί - με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο – από τον 
Ανάδοχο μέσα στο πλαίσιο της 1ης Φάσης υλοποίησης του έργου. Η πολιτική ασφάλειας θα 
περιλαμβάνει τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικές -διοικητικές διαδικασίες οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την επαρκή ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, μέσων 
και υποδομών. 

Ο Ανάδοχος θα αναλύσει τους κινδύνους που διατρέχει η εφαρμογή και θα εκπονήσει μελέτη 
Ασφάλειας με προτάσεις για το σύστημα, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

 
o IT Structure Analysis 

o Risk Analysis 

o Security Plan 

o Security Policy 

 

Όλες οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνονται στο πλάνο ενεργειών για την ασφάλεια του 
συστήματος που θα παραδοθεί από τον ανάδοχο στη Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

A3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

Το σχεδιαζόμενο σύστημα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που 
έχει για υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών 
υπηρεσιών που θα παρέχει. 
 
Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες 
χρηστών κι επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης 
λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο 
σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και 
εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν έργο. Η λογική/ λειτουργική 
πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή 
λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που 
επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν 
τις συναλλαγές τους με ευκολία. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην πρότασή του να περιγράψει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα 
ακολουθήσει για τον σχεδιασμό των συστημάτων/ υποσυστημάτων και εφαρμογών 
τεκμηριώνοντας έτσι τη συστηματική του προσέγγιση για διασφάλιση των παραπάνω αρχών. 

A3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να υιοθετούν 
την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους 
προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους 
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κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility 
Guidelines (WAI/WCAG). 
 
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμογών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών 
υπηρεσιών, είναι απαραίτητη η αναλυτική τεκμηρίωση από τον Ανάδοχο στη φάση της 
μελέτης εφαρμογής της εξασφάλισης της προσβασιμότητας βάσει διεθνών προτύπων και 
οδηγιών προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής.  
 
O μηχανισμός πλοήγησης του στις ψηφιακές υπηρεσίες θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί με 
τρόπο που να βοηθά όλους τους χρήστες να περιηγηθούν στις σελίδες του χωρίς να 
μπερδεύονται. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις του σχεδιασμού των εφαρμογών είναι τέτοιες 
που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, θα υλοποιηθεί μία έκδοση 
όλων των σελίδων η οποία θα είναι απόλυτα συμβατή με τις οδηγίες και θα δίνονται οι 
αντίστοιχοι σύνδεσμοι σε κάθε σελίδα (text only version). 

A3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 

Το έργο θα υλοποιηθεί σε εννιά (9) διακριτές φάσεις και συγκεκριμένα: 
ΦΑΣΗ 1: Διεξαγωγή Μελέτης Εφαρμογής  
ΦΑΣΗ 2: Ανάπτυξη και έλεγχος λειτουργίας επιμέρους εφαρμογών συστήματος 
ΦΑΣΗ 3: Συλλογή - ανάπτυξη περιεχομένου 
ΦΑΣΗ 4: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού  
ΦΑΣΗ 5: Ολοκλήρωση εφαρμογών - ενσωμάτωση περιεχομένου 
ΦΑΣΗ 6: Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών συστήματος 
ΦΑΣΗ 7: Πιλοτική και Δοκιμαστική λειτουργία τελικού συστήματος 
ΦΑΣΗ 8: Σχεδιασμός προβολής - δημοσιότητας  
ΦΑΣΗ 9: Υλοποίηση ενεργειών προβολής - δημοσιότητας 
 

 

A3.13.1   Φάση 1 - Διεξαγωγή Μελέτης Εφαρμογής 

Φάση Νο 1 Τίτλος Διεξαγωγή Μελέτης Εφαρμογής 

Μήνας Έναρξης Μ1 Μήνας Λήξης Μ2 

Στόχοι: 
Η αναλυτική περιγραφή (χωρίς τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου) του τελικού 
συστήματος και των υποσυστημάτων του σε επίπεδο αρχιτεκτονικής & αναλυτικού σχεδιασμού βάσει 
των απαιτήσεων των χρηστών και διαχειριστών. Η οργάνωση κρίσιμων ζητημάτων του 
έργου/συστήματος (παρεχόμενες υπηρεσίες/περιεχόμενο, διασυνδεσιμότητα, μετάπτωση δεδομένων, 
ασφάλεια κ.λπ.) 
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Περιγραφή Υλοποίησης: 
Αρχική δραστηριότητα αυτής της φάσης αποτελεί η ανάπτυξη του Σχεδίου Διαχείρισης και Ποιότητας 
Έργου. 
Κύρια δραστηριότητα της Α’ Φάσης του έργου και αφού γίνει η μελέτη και αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης, αποτελεί η εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής για τις επιμέρους εφαρμογές που θα 
αναπτυχθούν, στην οποία θα πρέπει να αναλύονται τα εξής: 
 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, 
 Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών των εφαρμογών, 
 Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων εφαρμογών (λειτουργικότητα, δυνατότητες, περιορισμοί κ.λπ.), 
 Αρχικός καθορισμός περιεχομένου και σχετικών πηγών, 
 Επίπεδα ελεγχόμενης πρόσβασης χρηστών, 
 Καθορισμός αρχιτεκτονικής διασυνδεόμενων συστημάτων  - εφαρμογών / Σχέδιο 

Διαλειτουργικότητας 
 Αναλυτικές προδιαγραφές του συστήματος διεπαφής χρήστη (user interface), 
 Καθορισμός επιπέδων αλληλεπίδρασης (interactivity) συστήματος - χρήστη και πλοήγησης 

(navigation), 
 Καθορισμός σεναρίων UAT (User Acceptance Tests) και πιλοτικής λειτουργίας  
 Καθορισμός διαδικασιών ελέγχων - αναφορών δοκιμαστικής λειτουργίας 
 Σχέδιο μετάπτωσης δεδομένων 
 Σχέδιο κατάρτισης / εκπαίδευσης στελεχών Φορέα 
 Μελέτη ασφάλειας συστημάτων - εφαρμογών 
 Μελέτη disaster recovery  
 Μεθοδολογία καταγραφής δεικτών απόδοσης του συνόλου της λύσης και των παρεχόμενων 

ψηφιακών υπηρεσιών 

Παραδοτέα: 

Π.1.1: Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) 

Π1.2: Μελέτη Εφαρμογής 

 

 

A3.13.2 Φάση 2 - Ανάπτυξη και έλεγχος λειτουργίας επιμέρους εφαρμογών συστήματος 

Φάση Νο 2 Τίτλος Ανάπτυξη και έλεγχος λειτουργίας επιμέρους 
εφαρμογών συστήματος 

Μήνας Έναρξης Μ3 Μήνας Λήξης Μ6 

Στόχοι: 

Η υλοποίηση των μεμονωμένων εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος και ο συστηματικός (και 
ανά πάσα στιγμή επαληθεύσιμος) έλεγχος ορθής λειτουργίας κάθε μεμονωμένης εφαρμογής του 
συστήματος. 

Περιγραφή Υλοποίησης: 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα πραγματοποιηθεί: 

 λεπτομερή ανάλυση (εξειδίκευση υλοποίησης) των λειτουργικών απαιτήσεων και ολοκλήρωση του 
λογικού και φυσικού σχεδιασμού των μεμονωμένων εφαρμογών του συστήματος 

 υλοποίηση (development/customisation)/ παραμετροποίηση (parameterisation)/ ελέγχου 
μεμονωμένης λειτουργίας (unit testing) των εφαρμογών (υπηρεσιών) του συστήματος 
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 εγκατάσταση, παραμετροποίηση & έλεγχο του λογισμικού συστήματος (operating system, clustering, 
RDBMS, application server, web server) για μεμονωμένη λειτουργία εφαρμογών. 

 

Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα λάβει χώρα: 

 δημιουργία σεναρίων ελέγχου των προς υλοποίηση/ παραμετροποίηση μεμονωμένων εφαρμογών 
(περιλαμβανομένου και του προσδιορισμού & δημιουργίας αντιπροσωπευτικού set δεδομένων για 
τον πλήρη έλεγχο μεμονωμένης λειτουργίας – unit testing - των επιμέρους εφαρμογών),  

 εκτέλεση των εν λόγω σεναρίων μεμονωμένου ελέγχου, 

 αποτύπωση των αποτελεσμάτων των εν λόγω ελέγχων και  

 υλοποίηση των διορθώσεων/ βελτιώσεων βάσει των αξιολογηθέντων ευρημάτων μεμονωμένων 
ελέγχων εφαρμογών του συστήματος. 

 

Τέλος, η φάση αυτή περιλαμβάνει πλήρης τεκμηρίωση των υποσυστημάτων (εφαρμογών). 

 

Παραδοτέα: 

Π2.1: Λογισμικό επιμέρους εφαρμογών συστήματος σε  ελεγμένη λειτουργική ετοιμότητα (τμηματική 
παραλαβή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) 

 
 

A.3.13.3 Φάση 3 - Συλλογή - ανάπτυξη περιεχομένου 

Φάση Νο 3 Τίτλος Συλλογή - ανάπτυξη περιεχομένου 

Μήνας Έναρξης Μ4 Μήνας Λήξης Μ6 

Στόχοι: 

Η συγκέντρωση, επεξεργασία και παραγωγή του αρχικού περιεχομένου της Πύλης. 

Περιγραφή Υλοποίησης: 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα γίνει η συλλογή και ανάπτυξη του απαιτούμενου περιεχομένου.  

Τα στάδια συλλογής περιεχομένου περιλαμβάνουν: 

 Τελικός καθορισμός περιεχομένου προς συλλογή  όπως π.χ. κατάλογος προϊόντων/παραγωγών 

 Εντοπισμός σχετικών πηγών δεδομένων 

 Συλλογή δεδομένων 

 Έλεγχος και αξιολόγηση (πληρότητας) δεδομένων 

 Διόρθωση-συμπλήρωση και επεξεργασία δεδομένων (αρχική έκδοση δεδομένων) 

 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα γίνει και ανάπτυξη του απαιτούμενου νέου (αρχικού) 
περιεχομένου τουλάχιστον 50 / κατηγορία και ειδικότερα: 

 Οδηγού Εξαγωγών Αγροτικών και Διατροφικών προϊόντων  

 Οδηγού Επενδύσεων στον Πρωτογενή Τομέα 

 Οδηγός (Διαδικασίες) λήψης πιστοποιητικού ποιότητας στον αγροτικό / διατροφικό τομέα 
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 Στοιχεία Πρωτογενούς Τομέα Περιφέρειας Πελοποννήσου  

 Ειδικές συμβουλές για επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα 

 Βέλτιστες πρακτικές σε Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 FAQs (Frequently Asked Questions) 

 Σχετικά Links (σε βέλτιστες πρακτικές σε λοιπή Ελλάδα και εξωτερικό, μελέτες, αναλύσεις κ.λπ.) 

  

Παραδοτέα: 

Π.3.1: Περιεχόμενο και κατάλογος πηγών περιεχομένου Πύλης 

 
 

A.3.13.4 Φάση 2 - Προμήθεια εξοπλισμού 

Φάση Νο 4 Τίτλος Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

Μήνας Έναρξης Μ7 Μήνας Λήξης Μ7 

Στόχοι: 

Η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του έργου σε 
Κέντρο Δεδομένων της Περιφέρειας. 

Περιγραφή Υλοποίησης: 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα πραγματοποιηθεί: 

 Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού (web servers, application servers, 
database servers, storage κ.λπ.) και λογισμικού αυτού (λειτουργικό σύστημα servers, SSL, λοιπό 
υποστηρικτικό λογισμικό π.χ. antivirus κ.λπ.) 

 Eγκατάσταση του εξοπλισμού σε Κέντρο Δεδομένων της Περιφέρειας  

 Έλεγχος λειτουργίας του εξοπλισμού 

 

 

Παραδοτέα: 

Π.4.1: Εγκατεστημένος περιφερειακός εξοπλισμός σε λειτουργική ετοιμότητα (τμηματική παραλαβή 
εξοπλισμού) 

Π4.2: Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (λειτουργικής & υποστηρικτικής) 
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A.3.13.5 Φάση 5 - Ολοκλήρωση εφαρμογών - ενσωμάτωση περιεχομένου 

Φάση Νο 5 Τίτλος Ολοκλήρωση εφαρμογών - ενσωμάτωση 
περιεχομένου 

Μήνας Έναρξης Μ8 Μήνας Λήξης Μ9 

Στόχοι: 
Η πλήρης ολοκλήρωση εφαρμογών και δεδομένων της υπηρεσίας, η εγκατάστασή τους στις υποδομές 
λειτουργίας και ο αρχικός έλεγχος της λειτουργίας τους ώστε να είναι έτοιμη η έναρξη της πιλοτικής 
λειτουργίας του έργου. 
 
Περιγραφή Υλοποίησης: 
H εν λόγω φάση ενοποίησης και διαλειτουργίας των εφαρμογών του συστήματος περιλαμβάνει : 
 το λογικό και φυσικό σχεδιασμό διεπαφών των ενοποιημένων εφαρμογών του συστήματος, 
 τη δημιουργία σεναρίων ελέγχου των ενοποιημένων και διαλειτουργούντων εφαρμογών (integration 

και interoperability testing), συμπεριλαμβανομένου και του προσδιορισμού και ενσωμάτωσης 
αντιπροσωπευτικού set δεδομένων για τον πλήρη έλεγχο ενοποιημένης λειτουργίας, 

 την εκτέλεση των εν λόγω σεναρίων ενοποιημένου ελέγχου, 
 την αποτύπωση των αποτελεσμάτων των εν λόγω ελέγχων και την υλοποίηση των διορθώσεων/ 

βελτιώσεων βάσει των αξιολογηθέντων ευρημάτων ενοποιημένων ελέγχων του συστήματος,  
 την κλιμάκωση των συνθηκών ελέγχου σε επίπεδο UAT (User Acceptance Testing) με ενεργή 

συμμετοχή κρίσιμης μάζας χρηστών σε τελική λειτουργικότητα (target functionality) του συστήματος 
με υποσύνολο των πραγματικών δεδομένων. 

 
Επίσης περιλαμβάνει: 
 τον έλεγχο & ρύθμιση (fine-tuning) του λογισμικού συστήματος (operating system, RDBMS, 

application server, web server, κ.λπ.) σε συνθήκες βέλτιστης ενοποιημένης λειτουργίας εφαρμογών του 
συστήματος, 

 την πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανεπτυγμένου περιεχομένου, 
 τη μετάπτωση δεδομένων, 
 την τεχνική τεκμηρίωση (technical documentation) αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού του ενοποιημένου 

συστήματος (ενδεικτικά, ER diagrams/ functional design) καθώς και των παραμετροποιήσεων έτοιμου 
λογισμικού (background technology) για τις ανάγκες του Φορέα του έργου, 

 την τεκμηρίωση χρήσης & διαχείρισης του συστήματος, για τελικούς χρήστες (user manuals), και ΤΠΕ 
(administration manuals) 

 
Παραδοτέα: 
Π.5.1: Τεύχη τεκμηρίωσης αρχιτεκτονικού και τεχνικού σχεδιασμού  συστήματος  
Π.5.2: Τεύχη τεκμηρίωσης χρήσης και διαχείρισης του συστήματος (user manuals, administration manuals) 
Π.5.3: Ενοποιημένο Λογισμικό εφαρμογών του συστήματος (με ενσωμάτωση του περιεχομένου) σε 
ελεγμένη και αποδεκτή από χρήστες λειτουργία και διαλειτουργικότητα 
Π.5.4: Πηγαίος Κώδικας και XML Schemas 
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A3.13.6 Φάση 6 - Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών συστήματος 

Φάση Νο 6 Τίτλος Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών 
συστήματος 

Μήνας Έναρξης Μ8 Μήνας Λήξης Μ10 

  

Στόχοι: 

Η εκπαίδευση των χρηστών της Πύλης για τη διενέργεια των UATs και τους ελέγχους πιλοτικής 
λειτουργίας καθώς και  των διαχειριστών των πληροφοριακών/εφαρμογών του συστήματος. 

Περιγραφή Υλοποίησης: 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα γίνει: 

Α. Εκπαίδευση κρισίμων χρηστών, για σκοπούς διενέργειας των UATs  (20 άτομα, 12 ώρες εκπαίδευσης)  

Β. Εκπαίδευση των διαχειριστών/παραγωγών περιεχομένου (10 άτομα, 20 ώρες εκπαίδευσης) και 

Γ.  Εκπαίδευση των στελεχών του helpdesk περιεχομένου (3 άτομα, 12 ώρες εκπαίδευσης) 

Δ. Εκπαίδευση των διαχειριστών των πληροφοριακών υποδομών/εφαρμογών του συστήματος (6 

άτομα, 30 ώρες εκπαίδευσης) 

Η εκπαίδευση θα γίνει στη έδρα της Περιφέρειας. 

Στόχος (ειδικά των εκπαιδεύσεων Β, Γ και Δ) είναι τα στελέχη της Περιφέρειας να αφομοιώσουν το 

σύνολο της ενσωματωμένης τεχνολογίας, ταυτόχρονα με την επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος 

ώστε ο Φορέας να είναι σε θέση αυτόνομα να λειτουργήσει και να αξιοποιήσει το σύνολο της υπηρεσίας. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες διαμόρφωσης εκπαιδευτικού 

πολυμεσικού (multimedia) υλικού, για σκοπούς σεμιναριακής αλλά και αυτό-εκπαίδευσης. Το υλικό θα 

είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του έργου και θα είναι κατά τέτοιο τρόπο ανεπτυγμένο ώστε να είναι 

επαναξιοποιήσιμο από τον Φορέα και τα στελέχη του, και μετά το πέρας του Έργου. 

Παραδοτέα: 

Π.6.1: Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής φύσης για κρίσιμους χρήστες (key users) 

Π.6.2: Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής φύσης για διαχειριστές/παραγωγούς περιεχομένου 

Π.6.3: Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής φύσης για στελέχη του helpdesk περιεχομένου 

Π.6.4: Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής φύσης για διαχειριστές πληροφοριακών υποδομών/εφαρμογών 

του συστήματος (system/application administrators) 

Π.6.5: Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων εκπαίδευσης 
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A3.13.7 Φάση 7 - Πιλοτική και Δοκιμαστική λειτουργία τελικού συστήματος 

Φάση Νο 7 Τίτλος Πιλοτική και Δοκιμαστική λειτουργία τελικού 
συστήματος 

Μήνας Έναρξης Μ11 Μήνας Λήξης Μ12 

Στόχοι: 
Η πιλοτική και (στη συνέχεια) δοκιμαστική λειτουργία της Πύλης για τη ρύθμιση βέλτιστης λειτουργίας 
(tuning) τελικού συστήματος σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίες. 

Περιγραφή Υλοποίησης: 

Η πιλοτική λειτουργία θα είναι 1-μήνα διάρκειας και θα έχει στόχο την καταγραφή / αξιολόγηση / 
προτεραιοποίηση / επιδιόρθωση / αποκατάσταση (τυχόν) επιχειρησιακών / τεχνικών αποκλίσεων 
λειτουργίας του συστήματος. 

H πιλοτική λειτουργία θα αφορά συγκεκριμένο αριθμό εγγεγραμμένων χρηστών και πρόσβαση στην 
Πύλη σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση (URL). Οι χρήστες αυτοί θα έχουν επιλεγεί και ενημερωθεί ένα 
(1) μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πιλοτικής λειτουργίας σηματοδοτεί και την προσωρινή παραλαβή του 
συστήματος. 

Η δοκιμαστική λειτουργία θα είναι 1-μήνα διάρκειας, ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της πιλοτικής 
λειτουργίας και έχει στόχο τον τελικό έλεγχο και αξιολόγηση της λειτουργίας του συνολικού έργου που 
σηματοδοτεί και την οριστική παραλαβή του συστήματος και του Έργου. 

Η πρόσβαση στην Πύλη κατά τη φάση δοκιμαστικής λειτουργίας θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους 
υποψήφιους χρήστες (με βάση το καθορισμένο επίπεδο πρόσβασης ανά επίπεδο χρήστη). 

 

Παραδοτέα: 

Π.7.1: Τελικό αποδεκτό σύστημα σε Πιλοτική λειτουργία. Προσωρινή παραλαβή τελικού συστήματος. 

Π.7.2: Τελικό σύστημα. Οριστική παραλαβή τελικού συστήματος  
Π.7.3: Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών σε λογισμικό και εξοπλισμό 
Π.7.4: Επικαιροποιημένα τεύχη τεκμηρίωσης χρήσης και διαχείρισης του συστήματος (user manuals, 
administration manuals) 

Π.7.5: Οργανωτικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη διαχείριση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ1-Π2Ζ



Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο  
«Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 
 

σελ. 61 από 75 
 

A.3.13.8 Φάση 8 - Σχεδιασμός προβολής - δημοσιότητας 

Φάση Νο 8 Τίτλος Σχεδιασμός προβολής - δημοσιότητας 

Μήνας Έναρξης Μ1 Μήνας Λήξης Μ3 

  

Στόχοι: 

Ο σχεδιασμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών προβολής-δημοσιότητας του έργου στους 
εμπλεκόμενους φορείς (εντός της Περιφέρειας) αλλά και στο ευρύτερο κοινό που αποτελούν 
δυνητικούς χρήστες του ‘Ηλεκτρονικού Καλαθιού της Πελοποννήσου’. 

Περιγραφή Υλοποίησης: 

Ο σχεδιασμός της προβολής-δημοσιότητας του έργου περιλαμβάνει: 
 Καθορισμός υποψηφίων αποδεκτών ενημέρωσης και σχετικών καναλιών  
 Σχεδιασμός διαδικτυακής προβολής (web marketing) της υπηρεσίας, της ένταξής της  σε κοινωνικά 

δίκτυα καθώς και της καταχώρησής της σε μηχανές αναζήτησης 
 Σχεδιασμός-προγραμματισμός ημερίδων ενημέρωσης  
 Σχεδιασμός-προγραμματισμός λοιπών μεθόδων προβολής-δημοσιότητος (Δελτία Τύπου, e-mail, 

κ.λπ.) 

 
Επιπρόσθετα στη φάση αυτή θα λάβει χώρα ο σχεδιασμός του λογοτύπου του έργου για έντυπη και 
ψηφιακή χρήση. 

Παραδοτέα: 
Π.8.1: Σχέδιο προβολής – δημοσιότητας έργου 
Π.8.2: Σχεδιασμός λογοτύπου του έργου 
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A3.13.9 Φάση 9 - Υλοποίηση ενεργειών προβολής - δημοσιότητας 

Φάση Νο 9 Τίτλος Υλοποίηση ενεργειών προβολής - 
δημοσιότητας 

Μήνας Έναρξης Μ4 Μήνας Λήξης Μ16 

  

Στόχοι: 

Η υλοποίηση του συνόλου των ενεργειών προβολής – δημοσιότητας. 

Περιγραφή Υλοποίησης: 

Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις προβολής και δημοσιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ 
ελάχιστο: 
 σχεδιασμό του λογοτύπου του έργου για έντυπη και ψηφιακή χρήση 
 διοργάνωση τριών (3) ενημερωτικών συναντήσεων σε στελέχη της Περιφέρειας για ενημέρωση για 

τους στόχους, το αντικείμενο και τις φάσεις υλοποίησης του Έργου (τον 1ο μήνα από την έναρξη του 
Έργου) 

 ενημέρωση μέσω (5 αποστολές)  e-mail   επιλεγμένων φορέων, οργανισμών και ατόμων για την 
λειτουργία της Πύλης και των υπηρεσιών της 

 διοργάνωση δύο (2) ημερίδων για την προβολή των αποτελεσμάτων του Έργου  
 δημοσίευση πέντε (5) Δελτίων Τύπου ενημέρωσης για την έναρξη και την πρόοδο υλοποίησης του 

Έργου 
 καταχώρηση της Πύλης και των υπηρεσιών της σε μηχανές αναζήτησης 
 ειδικές επιλεγμένες καταχωρήσεις σε δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου και σε 

κοινωνικά δίκτυα 

Η αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών προβολής θα αξιολογηθεί μέσα από 
τη μέτρηση της επισκεψιμότητας της Πύλης. 

 

Παραδοτέα: 
Π.9.1: Απολογιστική έκθεση δράσεων δημοσιότητας 
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Α1.2.6 Χρονοδιάγραμμα Έργου 

 
Μήνας - 

Φάση 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

A3.14 Πίνακας Παραδοτέων 

Τα ελάχιστα αναμενόμενα παραδοτέα του Έργου, συμπληρώνονται στον παρακάτω πίνακα. 
Για κάθε παραδοτέο, περιγράφεται ο τύπος του παραδοτέου αλλά και η ημερομηνία 
παράδοσης. 

Τα παραδοτέα μπορούν να αφορούν π.χ. σε αναφορές, μελέτες, ενδιάμεσες υπηρεσίες που 
διατίθενται παραγωγικά λειτουργικό υλικό, λογισμικό, (λειτουργικές) υπηρεσίες (ή/και 
(υπο)υπηρεσίες), ή και άλλους τύπους. 

Α/Α 

Παραδοτέου 
Τίτλος Παραδοτέου 

Τύπος 

Παραδοτέου2 
Μήνας Παράδοσης3 

Π1.1 Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας 
Έργου (ΣΔΠΕ) 

Μ Μ2 

Π1.2 Μελέτη εφαρμογής Μ Μ2 

Π2.1 Λογισμικό επιμέρους εφαρμογών 
συστήματος σε  ελεγμένη λειτουργική 

ετοιμότητα (τμηματική παραλαβή) 

Λ Μ6 

                                                             
2  Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υπ 
(Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 
3  Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας 
έναρξης) του Έργου 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) 

Π3.1 Περιεχόμενο και κατάλογος πηγών 
περιεχομένου Πύλης 

ΑΝ Μ6 

Π4.1 
Εγκατεστημένος περιφερειακός 

εξοπλισμός σε λειτουργική ετοιμότητα 
(τμηματική παραλαβή εξοπλισμού) 

Y Μ7 

Π4.2 Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης 
(λειτουργικής & υποστηρικτικής) 

ΑΛ Μ7 

Π5.1 Τεύχη τεκμηρίωσης αρχιτεκτονικού και 
τεχνικού σχεδιασμού  συστήματος 

ΑΝ Μ9 

Π5.2 
Τεύχη τεκμηρίωσης χρήσης και 

διαχείρισης του συστήματος (user 
manuals, administration manuals) 

ΑΝ Μ9 

Π5.3 

Ενοποιημένο Λογισμικό εφαρμογών 
του συστήματος (με ενσωμάτωση του 

περιεχομένου) σε ελεγμένη και 
αποδεκτή από χρήστες λειτουργία και 

διαλειτουργικότητα 

Σ Μ9 

Π5.4 Πηγαίος Κώδικας και XML Schemas ΑΛ Μ9 

Π6.1 
Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής 
φύσης για κρίσιμους χρήστες (key 

users) 
ΑΛ Μ10 

Π6.2 
Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής 

φύσης για διαχειριστές/παραγωγούς 
περιεχομένου 

ΑΛ Μ10 

Π6.3 
Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής 
φύσης για στελέχη του helpdesk 

περιεχομένου 
ΑΛ Μ10 

Π6.4 

Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναριακής 
φύσης για διαχειριστές 

πληροφοριακών 
υποδομών/εφαρμογών του 

συστήματος (system/application 
administrators) 

ΑΛ Μ10 

Π6.5 Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

εκπαίδευσης 
ΑΝ Μ10 

Π7.1 
Τελικό αποδεκτό σύστημα σε Πιλοτική 

λειτουργία. Προσωρινή παραλαβή 
τελικού συστήματος. 

Σ Μ12 

Π7.2 Τελικό σύστημα. Οριστική παραλαβή 
τελικού συστήματος 

Σ Μ12 

Π7.3 Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών 
σε λογισμικό και εξοπλισμό 

ΑΝ Μ12 

Π7.4 
Επικαιροποιημένα τεύχη τεκμηρίωσης 

χρήσης και διαχείρισης του συστήματος 
(user manuals, administration manuals) 

Υπ Μ12 

Π7.5 Οργανωτικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 
για τη διαχείριση των Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών 

Υπ Μ12 
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Π.8.1 Σχέδιο προβολής – δημοσιότητας έργου Μ Μ3 

Π.8.2 Σχεδιασμός λογοτύπου του έργου ΑΛ Μ3 

Π.9.1 Απολογιστική έκθεση δράσεων 
δημοσιότητας 

ΑΝ Μ16 

 

Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών  

A4.1 Μελέτη Εφαρμογής 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει Μελέτη Εφαρμογής του Έργου, η οποία θα αποτελέσει  το 
βασικό οδηγό υλοποίησης του Έργου. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει:  
 
 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, 
 Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ). Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα 

περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο θα πρέπει να αποτελούν ένα πρότυπο και 
ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές, 
διοικητικές και τεχνολογικές παράμετροι του έργου. Με βάση τα παραπάνω, τα 
περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές 
των οποίων ο σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο θα περιγράφεται αναλυτικά στην 
προσφορά του Αναδόχου: 
 Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου 

 Επικαιροποιημένο – αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου 

 Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων 

 Διασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας 

 Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών των εφαρμογών, 
 Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων εφαρμογών (λειτουργικότητα, δυνατότητες, 

περιορισμοί κ.λπ.), 
 Αρχικός καθορισμός περιεχομένου και σχετικών πηγών, 
 Επίπεδα ελεγχόμενης πρόσβασης χρηστών, 
 Καθορισμός αρχιτεκτονικής διασυνδεόμενων συστημάτων - εφαρμογών / Σχέδιο 

Διαλειτουργικότητας 
 Αναλυτικές προδιαγραφές του συστήματος διεπαφής χρήστη (user interface), 
 Καθορισμός επιπέδων αλληλεπίδρασης (interactivity) συστήματος - χρήστη και πλοήγησης 

(navigation), 
 Καθορισμός σεναρίων UAT (User Acceptance Tests) και πιλοτικής λειτουργίας  
 Καθορισμός διαδικασιών ελέγχων - αναφορών δοκιμαστικής λειτουργίας 
 Σχέδιο μετάπτωσης δεδομένων 
 Σχέδιο κατάρτισης / εκπαίδευσης στελεχών Φορέα 
 Μελέτη ασφάλειας συστημάτων - εφαρμογών 
 Μελέτη disaster recovery  

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ1-Π2Ζ



Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο  
«Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 
 

σελ. 66 από 75 
 

 Μεθοδολογία καταγραφής δεικτών απόδοσης του συνόλου της λύσης και των 
παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών 

A4.2 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Κατά τη διάρκεια του Έργου θα παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης στόχος των οποίων  

είναι τα στελέχη της Περιφέρειας να αφομοιώσουν το σύνολο της ενσωματωμένης 

τεχνολογίας, ταυτόχρονα με την επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος ώστε ο Φορέας να 

είναι σε θέση αυτόνομα να λειτουργήσει και να αξιοποιήσει το σύνολο της υπηρεσίας. 

 
Για την επίτευξη των στόχων επαρκούς εκπαίδευσης και διασφάλισης καλής λειτουργίας του 
συστήματος από τα στελέχη του Φορέα και της μέγιστης αποδοτικότητας της χρήσης του, θα 
πρέπει να υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:  
 
Α.  Εκπαίδευση κρισίμων χρηστών, για σκοπούς διενέργειας των UATs  (20 άτομα, 12 ώρες 

εκπαίδευσης)  

Β. Εκπαίδευση των διαχειριστών/παραγωγών περιεχομένου (10 άτομα, 20 ώρες 

εκπαίδευσης) και 

Γ.  Εκπαίδευση των στελεχών του helpdesk περιεχομένου (3 άτομα, 12 ώρες εκπαίδευσης) 

Δ. Εκπαίδευση των διαχειριστών των πληροφοριακών υποδομών/εφαρμογών του 

συστήματος (6 άτομα, 30 ώρες εκπαίδευσης) 

 
Στα πλαίσια των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες διαμόρφωσης 
εκπαιδευτικού πολυμεσικού (multimedia) υλικού, για σκοπούς σεμιναριακής αλλά και αυτό-
εκπαίδευσης. Το υλικό θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του έργου και θα είναι κατά 
τέτοιο τρόπο ανεπτυγμένο ώστε να είναι επαναξιοποιήσιμο από τον Φορέα και τα στελέχη 
του, και μετά το πέρας του Έργου. 
 
Οι προτεινόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης θα περιγράφονται στο Πλάνο Εκπαίδευσης, αρχικό 
σχέδιο του οποίου θα περιλαμβάνεται στην πρόταση του Ανάδοχου. Οι υπηρεσίες 
εκπαίδευσης θα παρασχεθούν στην έδρα της Περιφέρειας (Τρίπολη) και σε χώρο που θα 
υποδείξει ο Φορέας.  
 
Καθέναν από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς κύκλους θα πρέπει να παρακολουθούν 
επιλεγμένα στελέχη της ομάδας, αναλόγως του ρόλου που θα αναλάβουν κατά την 
παραγωγική λειτουργία.  
 
Θα γίνει μέριμνα επαρκούς διάχυσης της γνώσης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της 
χρήσης του Συστήματος ανεξαρτήτως συγκεκριμένων φυσικών προσώπων. 
 
Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι εξαντλητική σε βάθος και σε εύρος αντικειμένου έτσι ώστε ο 
εκπαιδευμένος να καταστεί σταδιακά επαρκής στα καθήκοντα χρήσης του όλου συστήματος. 
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Στην Τεχνική Προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προτείνει πρόγραμμα για τις 
υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται 
αναλυτικά στην Οικονομική Προσφορά του (βλ. πίνακα C.4.2). 

A4.3 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης θα πρέπει να διενεργηθούν δράσεις προβολής και 
δημοσιότητας του Έργου στους εμπλεκόμενους φορείς (εντός της Περιφέρειας) αλλά και στο 
ευρύτερο κοινό που αποτελούν δυνητικούς χρήστες του ‘Ηλεκτρονικού Καλαθιού της 
Πελοποννήσου’. Οι δράσεις αυτές οφείλουν να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν με σκοπό 
την πληρέστερη πληροφόρηση των πολιτών, σχετικά με το νέο λειτουργικό περιβάλλον, τη 
χρησιμότητα, καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη.  

 
Αναλυτικότερα, οι δράσεις θα πρέπει να στοχεύουν: 
 στην άμεση και έγκυρη πληροφόρηση του κοινού και των αρμοδίων φορέων  

 στην ενημέρωση, υποστήριξη και συντονισμό όλων των εμπλεκομένων για την ορθή 
λειτουργία του συστήματος 

 στην κινητοποίηση και δραστηριοποίηση των άμεσα και έμμεσα ωφελουμένων για 
συμμετοχή, χρήση, διάδοση και αξιοποίηση των πρακτικών οφελών. 

 

Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις προβολής και δημοσιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ 
ελάχιστο: 

 σχεδιασμό του λογοτύπου του έργου για έντυπη και ψηφιακή χρήση 
 διοργάνωση τριών (3) ενημερωτικών συναντήσεων σε στελέχη της Περιφέρειας για 

ενημέρωση για τους στόχους, το αντικείμενο και τις φάσεις υλοποίησης του Έργου 
(τον 1ο μήνα από την έναρξη του Έργου) 

 ενημέρωση μέσω (5 αποστολές)  e-mail   επιλεγμένων φορέων, οργανισμών και 
ατόμων για την λειτουργία της Πύλης και των υπηρεσιών της 

 διοργάνωση δύο (2) ημερίδων για την προβολή των αποτελεσμάτων του Έργου  
 δημοσίευση πέντε (5) Δελτίων Τύπου ενημέρωσης για την έναρξη και την πρόοδο 

υλοποίησης του Έργου 
 καταχώρηση της Πύλης και των υπηρεσιών της σε μηχανές αναζήτησης 
 ειδικές επιλεγμένες καταχωρήσεις σε δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου 

και σε κοινωνικά δίκτυα 

Η αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών προβολής θα αξιολογηθεί μέσα από τη 
μέτρηση της επισκεψιμότητας της Πύλης. 
 

A4.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας   

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία του συστήματος και των χρηστών κάτω 
από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα. 
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Η πιλοτική λειτουργία θα είναι ενός (1) μήνα διάρκειας και θα έχει στόχο την καταγραφή / 
αξιολόγηση / προτεραιοποίηση / επιδιόρθωση / αποκατάσταση (τυχόν) επιχειρησιακών / 
τεχνικών αποκλίσεων λειτουργίας του συστήματος. 

H πιλοτική λειτουργία θα αφορά συγκεκριμένο αριθμό εγγεγραμμένων χρηστών και 
πρόσβαση στην Πύλη σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση (URL). Οι χρήστες αυτοί θα έχουν 
επιλεγεί και ενημερωθεί ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πιλοτικής λειτουργίας σηματοδοτεί και την προσωρινή 
παραλαβή του συστήματος. 

Η δοκιμαστική λειτουργία θα είναι ενός (1) μήνα διάρκειας, ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της 
πιλοτικής λειτουργίας και έχει στόχο τον τελικό έλεγχο και αξιολόγηση της λειτουργίας του 
συνολικού έργου που σηματοδοτεί και την οριστική παραλαβή του συστήματος και του 
Έργου. 

Η πρόσβαση στην Πύλη κατά τη φάση δοκιμαστικής λειτουργίας θα είναι διαθέσιμη σε όλους 
τους υποψήφιους χρήστες (με βάση το καθορισμένο επίπεδο πρόσβασης ανά επίπεδο 
χρήστη). 

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν κατά την Πιλοτική και Δοκιμαστική Λειτουργία του 
Συστήματος θα περιλαμβάνουν: 

 Αποσφαλμάτωση των εφαρμογών  
 Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών  
 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες  
 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών  
 Συντήρηση λογισμικού και εφαρμογών  
 Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση.  
 Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισμικού  
 Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations και διεπαφών με άλλα 

συστήματα με τις νεότερες εκδόσεις.  
 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων 

των εγχειριδίων λογισμικού.  
 On the job training (Υποστήριξη χρηστών/ διαχειριστών καθ’ όλη την περίοδο της 

πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας)  
 Αξιολόγηση συστήματος  
 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Λειτουργίας Helpdesk.  
 On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν 

απευθείας και οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να 
προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου.  

 Υποστήριξη της λειτουργίας των Servers (backup / disaster recovery policy / security).  
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A4.5 Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας»  

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» θα έχουν διάρκεια ένα (1) έτος, 
μετά την οριστική παραλαβή του έργου, και αφορούν στο σύνολο του Έργου και παρέχονται 
δωρεάν.  

Κατά την Περίοδο Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:  

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας εφαρμογών 
 
1. Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) των εφαρμογών. Κατόπιν έγγραφης 

ειδοποίησης από το Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα 
προβλήματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (2 εργάσιμες ημέρες) από την 
αναγγελία, εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες 
παρεμβάσεις τρίτων.  

2. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση.  
3. Σε περίπτωση που η παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων της εφαρμογής, 

απαιτεί την παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού, τότε ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση 
του Φορέα Λειτουργίας.  

4. Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα 
συστήματα, κ.λπ., με τις νεώτερες εκδόσεις.  

5. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών, ή των επανεκδόσεων, ή τροποποιήσεων 
των εγχειριδίων εφαρμογής.  

 
 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Λειτουργίας Helpdesk.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου 
είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα την 
αποκατάσταση βλαβών.  
Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου 
Υποστήριξης (HelpDesk) το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς το Φορέα Λειτουργίας σε ώρες ΚΩΚ 
(09.00 - 17.00).  
Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα:  

1. Να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των βλαβών που αναφέρονται από το 
προσωπικό της Υπηρεσίας. Κάθε περιστατικό πρέπει να λαμβάνει ένα μοναδιαίο 
κλειδί αναφοράς και να καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία: 
o Υπηρεσία, είδος (εξοπλισμός, λογισμικό, εφαρμογή), περιγραφή βλάβης, ώρα 

αναγγελίας  
Η αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει, εναλλακτικά, με όλους τους παρακάτω 
τρόπους  
o Τηλέφωνο  
o e-mail  
o Fax  
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o ειδική web εφαρμογή, από την οποία θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστο, ο χρόνος 
έναρξης και λήξης του προβλήματος, η περιγραφή του και οι ενέργειες επίλυσης, 
καθώς και ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια.  

  On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν 
απευθείας και οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να 
προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου.  

 Αντιμετώπιση λαθών και σφαλμάτων στη λειτουργία του συστήματος.  
 Προσαρμογή της βάσης και της εφαρμογής που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του παρόντος 

Έργου σε νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από πιθανές τροποποιήσεις στην οργάνωση 
και τις λειτουργίες του Φορέα Λειτουργίας και σχετίζονται με το φυσικό αντικείμενο του 
παρόντος Έργου.  

 Αναβάθμιση του συστήματος για να λειτουργεί με τις νέες εκδόσεις του λειτουργικού 
συστήματος ή του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων ή application server, στα 
οποία βασίζεται το σύστημα.  

 Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα του συστήματος.  
 
Οι Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» του Συστήματος θα παρέχονται σε περιβάλλον 
Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (βλ. παρ Α4.6). 

 

A4.6 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το σύνολο του συστήματος παρέχοντας παράλληλα 
τις απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ώστε να τηρούνται τα ελάχιστα όρια 
διαθεσιμότητας που ορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι οι όροι που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο ισχύουν για την Περίοδο Δοκιμαστικής και Πιλοτικής Λειτουργίας του 
τελικού συστήματος καθώς και για τις περιόδους εγγύησης. 

 
Ορισμοί: 
 Κατηγορία Α – Λογισμικού ορίζεται ως το σύνολο των διακριτών μονάδων του 

λογισμικού, η εύρυθμη λειτουργία των οποίων στηρίζει τη λειτουργικότητα του 
συστήματος, δηλ. εφαρμογές, 

 ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 09:00 – 17:00 για τις εργάσιμες 
ημέρες. 

 ΕΩΚ (επιπλέον ώρες κάλυψης): Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 

 Χρόνος απόκρισης βλάβης /δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό 
διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την απόκριση της. Σημειώνεται ότι, ανά 
διακριτή μονάδα, ο Χρόνος απόκρισης βλάβης / δυσλειτουργίας προσμετράται αθροιστικά 
σε μηνιαία βάση. Ο χρόνος αυτός είναι : 

 έξι (6) ώρες από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της 
βλάβης/δυσλειτουργίας  (για την κατηγορία Α) ανεξαρτήτως αν η ανακοίνωση του 
προβλήματος πραγματοποιήθηκε εντός ή εκτός ΚΩΚ  
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Μη διαθεσιμότητα Μονάδας Κατηγορίας Α – Ρήτρες:  
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απόκρισης βλάβης /δυσλειτουργίας, επιβάλλεται στον 
Ανάδοχο ρήτρα ίση με : 

 0,005% επί του συμβατικού τιμήματος της μονάδας/τμήματος  που είναι εκτός 
λειτουργίας 

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή το ήμισυ 
του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 
 
Διευκρινίζεται ότι : 
-Ένα  σύστημα / υποσύστημα / υπηρεσία  θεωρείται ολικά μη διαθέσιμο/η εάν είναι μη 
διαθέσιμο έστω και ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας που παρέχει. 
-Η μη διαθεσιμότητα μιας μονάδας επιφέρει τη μη διαθεσιμότητα όλων των μονάδων του 
Συστήματος (εφαρμογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται στον 
προσδιορισμό της ρήτρας. 
 

Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

A5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος: 
 Έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το έργο, 

 Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που 
απορρέουν από την υλοποίηση παρόμοιων έργων και 

 Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός 
διαθέτει, 

υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική 
προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου. Η μεθοδολογία που θα 
προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, 
μεθόδους και πρότυπα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση 
& παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη 
στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση που θα 
ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες, κλπ.), τις 
διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό της 
Αναθέτουσας Αρχής, τις ενδεχόμενες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει με 
άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με το έργο σύγχρονες 
τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων, κ.λπ. 
 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες 
και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο απ' 
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αυτόν χρόνο. Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα ακολουθήσει το παρακάτω 
πλαίσιο: 
 

 Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των 
απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα, και ο 
προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών. 

 Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του 
έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την προτεινόμενη 
μεθοδολογία σε ότι αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης μελετών, ανάλυσης 
απαιτήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών, παροχής υπηρεσιών, κλπ, και τα 
εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών, οι 
κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας κτλ. 

 Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε επιμέρους 
δραστηριότητες, όπως αυτές αναφέρονται στις προδιαγραφές του έργου. 

 Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά 
προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού και την 
προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου. 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα 
απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και 
τα παραδοτέα του έργου. 

A5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του (Φάκελος 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής) ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την 
οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα έργου), 
με αναλυτική αναφορά του αντικείμενου και του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο. 
 
Στην καταγραφή της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του 
έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την 
απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την 
διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του 
έργου. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να 
επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από 
τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά την άρση της μη συμμόρφωσης με την 
αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της. 
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A5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του 
λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές 
εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους 
(ρόλοι / ομάδες έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου. 
 
Η εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας για την υλοποίηση του Έργου θα 
πρέπει να επιτευχθεί μέσω ενός αριθμού συμπληρωματικών ενεργειών οι οποίες σε πολλές 
περιπτώσεις συμπίπτουν χρονικά. Οι ενέργειες αυτές θα πραγματοποιηθούν από τον 
Ανάδοχο και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 
• Το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τον ακριβή 

καθορισμό του τι απαιτείται, από ποιον και των προτύπων με τα οποία εκτελούνται οι 
εργασίες για την υλοποίηση του Έργου, 

• Την ανάπτυξη μίας ομαδικής προσέγγισης για την αναθεώρηση και βελτίωση των 
εργασιών υλοποίησης του Έργου,  

• Τον περιοδικό έλεγχο ποιότητας για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των 
εσωτερικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη των στόχων απόδοσης. 

 
Οι παραπάνω ενέργειες θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στην Τεχνική του 
Προσφορά (Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ)) και να το οριστικοποιήσει κατά 
τη διάρκεια της Μελέτης Εφαρμογής. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας θα προβλέπει 
δέσμευση του αναδόχου για όρια τα ανοχών στην ποιότητα, στην πληρότητα και στην 
χρονική απόκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 

A5.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων 

Η Διαχείριση Κινδύνων συνεπάγεται τη λήψη μέτρων τήρησης προτύπων ποιότητας και  
αντιμετώπισης κρίσεων. 

Ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει να παρουσιάσει ένα πλήρες και 
λειτουργικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων που να περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά σημεία:  
 
 
 Tην μεθοδολογία, τα εργαλεία και τις πηγές των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για 

την διαχείριση των κινδύνων στο Έργο.  
 Τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκομένου στο Έργο αναφορικά με την 

διαχείριση των κινδύνων.  
 Τις χρονικές φάσεις ή σημεία ελέγχου στο Έργο που θα γίνεται ή θα επικαιροποιείται η 

ανάλυση κινδύνων.  
 Την κατηγοριοποίηση των κινδύνων, και τους τρόπους ποιοτικής ή ποσοτικής ανάλυσης 

και εκτίμησης του κάθε κινδύνου.  
 Τον τρόπο επικοινωνίας των κινδύνων με τους εμπλεκόμενους στο Έργο. 
 Τους προτεινόμενους τρόπους αντιμετώπισης κάθε κινδύνου ανάλογα με την κατηγορία, 

την πιθανότητα εμφάνισης και τις επιπτώσεις στην υλοποίηση του Έργου.  
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A5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας 
συστημάτων και Έργου 

Η ΕΠΠΕ γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων του έργου μετά τη 
συμβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού σταδίου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του 
ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η 
ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα.  
Για την σηματοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας 
παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτημα παραλαβής, με το οποίο διαβιβάζει 
αναφορά πεπραγμένων  και εργασιών, έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα των άυλων 
παραδοτέων που αφορούν μελέτες, ψηφιακά δεδομένα, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια κ.λπ. 
 
Για την παραλαβή του κάθε σταδίου του έργου η ΕΠΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 
ιδιαιτερότητες – πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας / 
αρτιότητας των παραδοτέων, μέσω: 
• Ανασκόπησης και αξιολόγησης μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων 

και  υλικού τεκμηρίωσης. 
• Διενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιμέρους προϊόντα και λειτουργικά υποσύνολα 

του πληροφοριακού συστήματος. 
 
Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της 
Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών 
ημερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων 
αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών 
μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να 
πραγματοποιηθεί έως 2 φορές.  
 
Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την 
ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει τις 
παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα 
παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά.  Το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο 
υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων σταδίων. Η 
διαδικασία παραλαβής κάθε σταδίου δε δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν 
ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων. 
 
Οριστική Παραλαβή. Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται μέσα 
σε ένα μήνα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας με την 
σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, 
ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το 
εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα 
συναφθεί. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Β1.  Γενικές Πληροφορίες 

Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό. 

Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό 
περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-
2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου  
ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 369404. 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», 
του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) 
και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή). 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα 
βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα 
τον ενάριθμο κωδικό Πράξης  (ΣΑ) 2012ΕΠΟ2680021 ΕΠ0268. 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Πεντακοσίων Οχτώ Χιλιάδων 
Τριακοσίων Ενενήντα Τριών Ευρώ € 508,393.00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 
413.327,64 - ΦΠΑ (23%): € 95.065,36) και συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες εγγύησης καλής 
λειτουργίας για ένα έτος.  

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ): 
 Διεύθυνση έδρας:  Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ 22100  
 Τηλέφωνο: 2713 601190   
 Fax: 2713 601173 
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Δ/νση Φορέα Υλοποίησης : Μαινάλου & Σέκερη 37 

 Τηλέφωνο: 2710 237410   
 Fax: 2710 234492 
 Ε-mail : mapostolakis@mou.gr & spiropko@gmail.com 

   Πληροφορίες: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Αποστολάκης Μιχάλης 
& Κώστας Σπυρόπουλος 

Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

O Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις: 

1. της Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 
Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον 
Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων). 

2. την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 
14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 
43804/ΕΥΘΥ2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009) και την αριθ. Πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ1212/2010 
(ΦΕΚ 1088/Β/2010). 

3.  Την αριθ. 152.264/Ψ.Σ.1746-Β/16.10.2013 σύμφωνη  γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.                                  
«Ψηφιακής Σύγκλισης « για τη συγκεκριμένη προκήρυξη. 

4. το ν. 3783/2009  «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» 

5. το Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄50/97) «Προστασία ατόμου από επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 (ΦΕΚ α 
133/2006) «Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες» και ο Ν.3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που 
παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή 
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων 
δικτύων επικοινωνιών , χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή 
ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις. 

6. το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007»  

7. του ΠΔ 60/2007 (Οδηγία 2004/18/ΕΚ) «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως έχει 
τροποποιηθεί δυνάμει της Οδηγίας 2005/51 ΕΚ.  
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8. του Κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007. 

9. τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007  «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν 
προκειμένω και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή 
συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 
60/2007 

10. του Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών 
θεμάτων», 

11. του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

12. του Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131 28.6.2006, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 

13. του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις», 

14. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3. 

15. του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267, 3/12/2007) άρθρο 25 παράγραφος 1 

16. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας 
εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών 
υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης». 

17. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

18. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267, 3/12/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013». 

19. την αριθ. 151.835/Ψ.Σ.6067-Α2 Απόφαση Ένταξης της πράξης στα πλαίσια, του 
Άξονα Προτεραιότητας «02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του  Ε.Π. 
«Ψηφιακή Σύγκλιση  

20. Την υπ’ αρίθ. 2358/30.12.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου που αφορά στην έγκριση διεξαγωγής του διαγωνισμού, των όρων 
και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

21. Την υπ’ αρίθ. 26689/ΔΕ-3370/13.06.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας  & Ναυτιλίας «Περί έγκρισης ένταξης της πράξης με κωδ. MIS 
369404 στο ΠΔΕ , στη ΣΑΕΠ 026/8 με κωδικό 2012ΕΠΟ2680021 με προϋπολογισμό 
508.393,00 (ποσό σε ευρώ)  

Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 
 
1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις                        

15 /01 /2014. 
2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

στις 15 /01 /2014. 
3. Στον ελληνικό τύπο στις 15/ 01 /2014 όπου και δημοσιεύθηκε στις  20 /01 /2014. 
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Καταχωρήθηκε επίσης  και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση : www.gov.gr στις 20 
/01/2014. 

 

Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 12/03/2014 και ώρα  14: 00  
από την Αναθέτουσα Αρχή /Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας 
Πελοποννήσου – Μαινάλου & Σέκερη 37 – 221 00 Τρίπολη).  
 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής /Δ-νση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως 
είτε με ταχυμεταφορική (courier). 
 
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 
παράδοσή της. 
 
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 
στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη 
διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που 
θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ’ 
αυτής. 
 
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 
Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα 
περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού 
με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση 
http://www.ppel.gov.gr και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης 
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μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να 
συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με 
τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, 
τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε η Αναθέτουσα 
Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την 
περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή 
διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο 
πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή 
τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 
της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 28/02/2014. Η Αναθέτουσα Αρχή / Δ-νση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε 
όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους 
όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 
 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: mapostolakis@mou.gr & 
spiropko@gmail.com, χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους 
υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και 
γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν 
υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του 
διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί 
ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του 
διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική 
μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Δικαιολογητικά 

Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 
σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες 
με την Ε.Ε. ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 
κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή 
την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών 

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 0 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.3 Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής 
 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 0 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής 
 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών 

ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 
 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 
 Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο 

Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή 
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 
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α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις 

 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της 

 Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε 
περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων. 

Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, 
θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», 
συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική 
τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 
1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το 
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που 
έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο 
οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 

ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις 
οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 
Α: 

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο 
πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο 
άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτικής 
διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 
αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης 
ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού, προπτωχευτικής διαδικασίας 
εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών 
φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας 
και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις 
φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς ή της κατάθεσής της στο 
ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο 
Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό 
επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και 
το ειδικό επάγγελμα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 
σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών 
ημερών από τη σχετική πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους 
δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 25 του Ν3614/2007. 

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του 
υποψηφίου αναδόχου (σημ.: εφόσον 
πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι 
εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον 
πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, 

ΝΑΙ   
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εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), 
καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι 
μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 
τους ή της κατάθεσής στης στο ταχυδρομείο:  
i.  Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 
43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή 
ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια 
του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 
την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για την νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 
1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα. 

2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα. 

Γ: 
1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας 
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  
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3.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα: 
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ 

στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή 
απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του 
νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το 
καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση 
που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά 
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 
ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι 

σήμερα τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να 
καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει 
επιπλέον να καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα 
τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με 
την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους 
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

ΝΑΙ   
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προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή 
του Μέλους:  

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  
 στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 
 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη 

δυνατή  σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει 
κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο 
σύνολο της Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις 
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του 
Έργου 

 να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία 
επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση 
του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η 
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός 
του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει 
να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να 
συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους 
παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), 
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 
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1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το 
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που 
έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 
στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) 
περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 

ΝΑΙ   
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πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 
Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το 
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την 
ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

ΝΑΙ   
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υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού.  

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 1   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 
και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

ΝΑΙ   

                                                             
1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω 
Αντιπροσώπου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 
Μητρώου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις 
της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη 
δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου 
Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 2   

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 
του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 

                                                             
2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω 
Αντιπροσώπου. 
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Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
 
 
 
 
 
 

Β2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και 
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 
1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και 
τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκίνηση διαδικασίας 
θέσης σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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10. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε υπό 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου 
και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

13. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά  την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
έκδοσης μετά  την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

15. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 
και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και 
τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 
καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

ΝΑΙ   

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκίνηση διαδικασίας 
θέσης σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 
Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο 
να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 

ΝΑΙ   
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δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

14. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

15. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού 

NAI   

16. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 3   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

                                                             
3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω 
Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή 
διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από 
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών 
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων 
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκίνηση διαδικασίας 
θέσης σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε  
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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11. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 
Μητρώου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις 
της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν 
στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν 
προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές 
για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

13. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης 
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης 
μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

15. 
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση 
του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
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υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό 
φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

 

 
 

Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

2. Οι  ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (αρ 21 παρ 4 ν.4111/13) 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 
1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του 
Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της Σύμβασης. 

2. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, ανεξάρτητα από το ποσοστό που 
κατέχει το κάθε Μέλος στην Ένωση/Κοινοπραξία. 

3. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της 
ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 
πράξη. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 
μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, 
τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα 
Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει 
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και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η 
δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη 
θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. 
Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν 
να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά 
τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 
 
 
 
 
 

Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με 
ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του 
φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
 

α) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 
 
1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 

χρήσεων (2010, 2011, 2012) μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του 
υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 
χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του 
προϋπολογισμού του Έργου. 

1.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων (2010, 2011, 2012), σε περίπτωση που υποχρεούται στην 
έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου 
εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

 
β) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 
1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα 

οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, 
στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη 
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συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να :  
  διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική μεθοδολογία στον 

τομέα της διαχείρισης έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού 
και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, ασφάλειας 
συστημάτων, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής. 

  διαθέτει στην οργανωτική του δομή, οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, 
Μονάδες, Υπηρεσίες) με αρμοδιότητα την Διαχείριση Έργων, την 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, και την Τεχνική Υποστήριξη 
Συστημάτων Πληροφορικής, ή ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες 
που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες του κύκλου ζωής ενός Έργου 
πληροφορικής  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου 
Αναδόχου: 
- επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια 

εξυπηρέτησης,  
- τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 
- προϊόντα και υπηρεσίες  
- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί  

με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες 
καλύπτουν την ανωτέρω Ελάχιστη Προϋπόθεση Συμμετοχής. 

1.2 Περιγραφή των μέτρων, ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελματικών 
πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω, παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει επί ποινή 
αποκλεισμού πιστοποιητικό ISO 9001 εν ισχύ στις παραπάνω υπηρεσίες . 

1.3 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, 
τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και 
τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που 
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να 

αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   
 

2. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία όσον αφορά την ανάπτυξη και 
εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, υπηρεσιών 
εκπαίδευσης και την επί τω έργω υποστήριξη και παραγωγική λειτουργία 
(υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) 
πληροφορικών συστημάτων 
Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση, σε τουλάχιστο δύο (2) 
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αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο, έργα, τα τελευταία πέντε (5) έτη, επιτυχώς. 
Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο, από 
πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, με το προκηρυσσόμενο, 
σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, μεθοδολογιών και αρχιτεκτονικής 
υλοποίησης, τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις 
φάσεις του κύκλου ζωής του. 
Η επιτυχής υλοποίηση του έργου αποδεικνύεται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
ή ανάλογο πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας 
Αρχής, ή δήλωση ιδιώτη (σε περίπτωση ιδιώτη πελάτη). 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

2.1  Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο 
υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη (2013, 2012, 2011, 2010, 
2009) και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. 
 
 
Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός ο υποψήφιος 
Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση σε 2 αντίστοιχα με το 
προκηρυσσόμενο, έργα, τα τελευταία 5 έτη, με επιτυχία. 
 
Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο : 
 
-Ανάπτυξης  διαδικτυακών υπηρεσιών προβολής προϊόντων, που περιλαμβάνει 
υπηρεσίες τουλάχιστον τρίτου επιπέδου, δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα  
 
 
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 
ακόλουθο υπόδειγμα: 
Α/
Α 

ΠΕΛΑ-
ΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑ-
ΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕ
-ΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 
(από – 
έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑ 
ΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟ-

ΡΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 
(προϋπολο

γισμός) 

ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗ
ΡΙΩΣΗΣ 
(τύπος 

& 
ημ/νία 

         

 
Όπου: 
- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 
- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της 

ολοκλήρωσης ή του επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως 
πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, 
δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της διαθέσιμης υπηρεσίας 
κοκ 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ1-Π2Ζ



Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο  
«Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 
 

σελ. 33 από 66 
 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει 
συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από 
τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και 
όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.  

 
Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο είναι σε ακριβή 
αντιστοιχία με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να 
παρουσιάζεται αναλυτικά. Επίσης, άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν την 
τεχνική εμπειρία του Υποψηφίου Αναδόχου στο υπό ανάθεση Έργο μπορούν να 
αναλυθούν στην Τεχνική Προσφορά.  
 
Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της 
ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους 
προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 
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3. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να 
φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης 
εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας . Συγκεκριμένα 
απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 
- το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από 

υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%). 
- ως μέλος της Ομάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου 

(project manager), άτομο με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα 10 
τελευταία έτη, σε Διαχείριση Έργων ΤΠΕ, που θα είναι κάτοχος διπλώματος 
στην Πληροφορική. 

-  Ως μέλος της Ομάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Αναπληρωτή Υπευθύνου 
Έργου άτομο με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα 5 τελευταία 
έτη, σε Διαχείριση Έργων ΤΠΕ, που θα είναι κάτοχος διπλώματος στην 
Πληροφορική 

- να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, 
επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία -που αποκτήθηκε τα 
5 τελευταία έτη- η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση έργων ΤΠΕ. 
Ειδικότερα να περιλαμβάνει: 
(1)  Ένα μέλος της ομάδας έργου ειδικό σε Βάσεις Δεδομένων με τουλάχιστον 

2ετή εμπειρία και πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφές με την Πληροφορική 
(2)  Ένα μέλος της ομάδας έργου ειδικό σε Web Development με τουλάχιστον 

2ετή εμπειρία και πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφές με την Πληροφορική 
Ο Υπεύθυνος της ομάδας εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) έτη 
τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ενός (1) 
τουλάχιστον αντίστοιχου  έργου. 
 
 
 
 
 
 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της 
ανωτέρω προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην 
Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα 
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
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3.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

Α/
Α 

Εταιρία (σε 
περίπτωση 

Ένωσης 
Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην 
Ομάδα Έργου - 

Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης 

Ανθρωπο
μήνες 

Ποσοστ
ό 

συμμετο
χής* (%) 

      

      

     
 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    
 

3.2  
Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/
Α 

Επωνυμία 
Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην 
Ομάδα Έργου – 
Θέση στο σχήμα 

υλοποίησης 

Ανθρωπο
μήνες 

Ποσο-
στό 

συμμετ
οχής*(

%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    
 

3.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/
Α 

Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας 
Έργου 

Ρόλος στην 
Ομάδα Έργου – 
Θέση στο σχήμα 

υλοποίησης 

Ανθρωπο
μήνες 

Ποσο-
στό 

συμμετο
χής* (%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   
*ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια 
των συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.1, 
3.2, 3.3) 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να 
καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή 
Υπεύθυνης Δήλωσης. 
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3.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει 
του υποδείγματος στο Μέρος C της Διακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται 
ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα 
επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά με τις απαιτήσεις που 
αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που προτείνετε να συμμετέχει στην 
ομάδα Έργου . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να 
τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
λήψη του σχετικού αιτήματος. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει 
την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία 
δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 
- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης 
/ Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, 

4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της 
χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας 
του. 

5. Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής i και ii 
ανωτέρω, από τρίτους, σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 (παράγραφος 3) 
του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – εντός του 
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του 
τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου 
τους αναγκαίους πόρους. 

6. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 
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Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου 
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). 
 
Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι Είκοσι Πέντε 
Χιλιάδες Τετρακόσια Δέκα Εννέα Ευρώ και Εξήντα Πέντε Λεπτά, € 25.419,65. 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο 
τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα 
με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν 
επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 
νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα 
που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και 
έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από 
τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες 
σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το 
Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει -προ 
της υπογραφής της Σύμβασης- την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β4.1.6, οπότε η Εγγύηση 
Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής μετά την 
έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής. 

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) 
τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και 
επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της 
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους η εγγύηση 
συμμετοχής που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, 
μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην 
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την 
παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς 
προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή, σε περίπτωση 
απόρριψης του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή. 
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6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει 
και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας. 

Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό 
έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι 
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 
(courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για 
πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά το 
άρθρο Β1.5 της παρούσας Διακήρυξης ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η 
ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 
Αναθέτουσας αρχής όπου γίνεται και χρονοσήμανση. 
 
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. 
 
Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην 
Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 
Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 
Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να 
περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 
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Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 
 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 
Β2.3. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη 
σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.2. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.3. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 
 
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 
 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Τεχνική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο, 
- ένα (1) αντίγραφο, 
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των 

τεχνικών φυλλαδίων, 
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 
 
Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι 
δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα 
στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. 
Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
να έχει διαστάσεις οι οποίες είναι διαχειρίσιμες από πλευράς φύλαξης και ανάγνωσης 
πχ. πλάτους 60 εκ. x 80 εκ. 

Οικονομική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο, 
- ένα (1) αντίγραφο, 
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), 
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων 

Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 13/03 /2014 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου 
Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην 
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι 
στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα 
και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη 
και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και 
αποδεχόμεθα», κ.λπ. 
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Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν 
ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά 
στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό 
φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε 
να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 
επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, 
των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. Και ότι έχει 
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 
όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται 
από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 

Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές 
και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται 
στις παραγράφους: 

 Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 
  0 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής,  
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  Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής. 

Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει τα παρακάτω σε σειρά: 

1.  Αντίληψη του προσφέροντος για το έργο Σύμφωνα με 
παραγράφους: 

1.1. Αντικείμενο, στόχοι & κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του 
έργου  

Α1, Α2 

1.2. Κατανόηση του περιβάλλοντος του Έργου  Α1, Α2 

2.  Γενικές Αρχές  

2.1. Ασφάλεια A3.10 

2.2. Διαλειτουργικότητα Α.3.6 

2.3. Πολυκαναλική διάθεση  A3.7 

2.4. Ανοιχτά δεδομένα A3.8 

2.5. Ανοιχτά πρότυπα Α.3.9 

2.6. Ευχρηστία και προσβασιμότητα A3.11, A3.12 

3.  Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης  

3.1. Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική Α.3.2 

3.2. Εξοπλισμός (Υλικό - Έτοιμο Λογισμικό) 
Α.3.3.6, Α.3.5 
και  
Γ.1.8, Γ.1.9 

4.  Εφαρμογές – Υποσυστήματα  

4.1. Υποσύστημα Ενημέρωσης  Α.3.3.1, 
Γ1.7.1,Γ1.7.6 

4.2. Υποσύστημα Προσφοράς-Ζήτησης προϊόντων καλαθιού Α.3.3.2, Γ1.7.2, 
Γ1.7.6 

4.3. Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Κέντρου Επενδύσεων 
Πρωτογενούς Τομέα  

Α.3.3.3, Γ1.7.3, 
Γ1.7.6 

4.4. Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Forum ανάπτυξης-προώθησης 
προϊόντων καλαθιού 

Α.3.3.4 Γ1.7.4, 
Γ1.7.6 

4.5. Υποσύστημα Εξυπηρέτησης (HelpDesk) Α.3.3.5 Γ1.7.5, 
Γ1.7.6 

5.  Υπηρεσίες  

5.1. Μελέτη Εφαρμογής A.4.1  

5.2. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης A.4.2  

5.3. Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης A.4.3  
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5.4. Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας   A.4.4  

5.5. Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» A.4.5  

6.  Ομάδα Έργου & Μεθοδολογία Υλοποίησης - Υποστήριξης  

6.1. Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης επιμέρους 
φάσεων – παραδοτέων 

A3.13, A.3.14 

6.2. Προτεινόμενο σχήμα Διοίκησης Έργου Α.5 

7.  Πίνακες Συμμόρφωσης  
Σύμφωνα με 
Γ.1.7 έως και 
Γ1.10 

8.  
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 
Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο 
απόρριψης της Προσφοράς. 

Σύμφωνα με 
Γ.1.11 έως και 
Γ1.13 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει: 

- τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά 
φυλλάδια, κ.λπ.) 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του 
υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 
παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που 
σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί 
συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. 
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί 
προδιαγραφή που υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που 
υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα 
με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα 
αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού 
στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 
προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης 
της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της 
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Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 
κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή 
του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 
υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 
στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται 
αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες 
πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, 
κ.λπ.). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 
στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από 
τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο 
σχετικό όρο. 

Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος 
πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. C.4). 

Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές παρέχονται 
από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο 
υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους 
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς. 

Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται 
στην παράγραφο Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

Β3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες 
από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που 
ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και 
μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά  ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια 

Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής 
κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται 
όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα 
διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Β3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα 
εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό 
με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος 
θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική 
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Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού 
τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 
προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε 
περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο 
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με 
μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 
τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους 
για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους 
τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Β4.  Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών 

Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 

Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους. 
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Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται 
και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα 
καταχώρησης. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

1. Ανοίγονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι 
Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφονται και σφραγίζονται από 
την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών με την 
ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διατίθεται. 

2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή 
φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται 
σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την 
αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται. 

3. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει μόνο ως προς την 
αριθμητική πληρότητα και εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα 
δικαιολογητικών) τα δικαιολογητικά Συμμετοχής. Ανάλογα με τον αριθμό και 
τον όγκο των δικαιολογητικών η αρμόδια Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το 
περιεχόμενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής – κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόμενη 
συνεδρίαση. 

4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συμμετοχής μέσω της εξέτασης 
του περιεχομένου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή εισηγείται 
στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, 
και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή 
του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η 
ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους 
υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά 
Συμμετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών 
Προσφορών επαναφέρονται στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγιση 
τους, όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συμμετοχή στο διαγωνισμό (βάσει 
των δικαιολογητικών Συμμετοχής) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 
απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες 
Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
Συμμετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 
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6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται 
και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική 
διατρητική μηχανή της Αναθέτουσα Αρχή, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

7. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές 
και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο 
αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους 
Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και 
ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών 
Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική 
Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών 
Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην 
αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι 
Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί. 

9. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, 
μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια 
συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση 
αυτών με ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσα Αρχή. 

10. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε 
κλειστή συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των 
διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια 
αξιολόγησης το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, από τον οποίο προκύπτει 
ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. 

11. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του 
γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.  

12. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή  σε κλειστές συνεδριάσεις, εντός των χρονικών ορίων που έχουν 
καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της. 

13. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι 
λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους 
υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το 
περιεχόμενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. 
Η εξέταση των Προσφορών χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της 
Αναθέτουσα Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης.  
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14. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

15. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρμόδια 
Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) όμοια αντίτυπα. 

Σημείωση: 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

 το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, 
 οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται 
στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, 
σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών 
από την με απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση. 

Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη Προσφορά. 

Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 
παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν 
έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 
ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 
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- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς 
με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = (70) * ( Βi / Βmax ) + (30) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και 
τη βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο 
της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα. 

Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών  

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια 
Αξιολόγησης». Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120 
βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 
-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / 

προδιαγραφές [απαράβατοι όροι], 
-  αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι 

όροι] και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις 
υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο 
στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε 
Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συντελεστής 
βαρύτητας (%) 

1 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (55%) 

1.1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά 
Χαρακτηριστικά Λύσης 

15% 

1.2 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών  Λογισμικού  10% 

1.3 Χαρακτηριστικά Ολοκλήρωσης και Οριζόντιων Υπηρεσιών 10% 

1.4 Τεχνική Λύση και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας  10% 

1.5 Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας, Πολυκαναλικής Διάθεσης, 
Ανοιχτών Δεδομένων, Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 

10% 

2 Προδιαγραφές Υπηρεσιών (25%) 

2.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης / Ευαισθητοποίησης 5% 

2.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας   5% 

2.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών 15% 

3 Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου (20%) 

3.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα, 
Χρονοδιάγραμμα)  

15% 

3.2 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 5% 

ΣΥΝΟΛΟ 100 
 

Ομάδα Κριτηρίων 1: Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης  

Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης 

Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων για την 
αρχιτεκτονική καθώς και τα τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της λύσης. Θα 
αξιολογηθούν οι πλατφόρμες ανάπτυξης και τα έτοιμα πακέτα που θα προσφερθούν.  

Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Λογισμικού 

Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών για το λογισμικό 
εφαρμογών που απαιτούνται. Θα αξιολογηθεί ο βαθμός πληρότητας του λογισμικού 
που θα προσφερθεί και θα εξεταστεί κατά πόσο η λύση ενσωματώνει χαρακτηριστικά 
που διασφαλίζουν τις λειτουργικές ενότητες που περιγράφονται στη διακήρυξη.  
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Χαρακτηριστικά Ολοκλήρωσης και Οριζόντιων Υπηρεσιών 

Θα αξιολογηθεί ο βαθμός ολοκλήρωσης της λύσης στις επιχειρησιακές και 
τεχνολογικές διαστάσεις του έργου καθώς και των οριζόντιων υπηρεσιών που θα 
προσφερθούν.  

Τεχνική Λύση και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας 

Θα αξιολογηθεί ο βαθμός επάρκειας της προσφερόμενης τεχνικής λύσης και τα 
χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας, σε ότι αφορά κυρίως στις υπηρεσίες 
ολοκλήρωσης με τις υφιστάμενες υποδομές και διεργασίες και στη διασφάλιση της 
διαλειτουργίας με τα κεντρικά συστήματα αλλά και με τρίτα συστήματα. 

Κάλυψη Προδιαγραφών Ασφάλειας, Πολυκαναλικής Διάθεσης, Ανοιχτών Δεδομένων, 
Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 

Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των προδιαγραφών ασφάλειας, πολυκαναλικής 
διάθεσης, ανοικτών δεδομένων, ευχρηστίας και προσβασιμότητας.  

Ομάδα Κριτηρίων 2: Προδιαγραφές υπηρεσιών  

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης / Ευαισθητοποίησης, Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας, 
Υποστήριξης και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών 

Θα αξιολογηθούν ο βαθμός επάρκειας της ποιότητας (έκταση, είδος, καταλληλότητα, 
διακριτότητα, διαθεσιμότητα) των υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλον τον κύκλο 
ζωής του έργου, σε ότι αφορά την εκπαίδευση / ευαισθητοποίηση, την πιλοτική και 
παραγωγική λειτουργία, την υποστήριξη και τήρηση επιπέδου υπηρεσιών.  

 

Ομάδα Κριτηρίων 3: Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα) και 
Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου 

Έμφαση θα δοθεί στην πληρότητα των μεθοδολογιών που θα ακολουθήσει ο 
Ανάδοχος όσον αφορά την Οργάνωση Υλοποίησης του Έργου καθώς και την 
μεθοδολογική προσέγγιση του Αναδόχου όσον αφορά στη Διοίκηση και Υλοποίηση 
του Έργου, σε αντιστοιχία με καταξιωμένα πρότυπα. Οι μεθοδολογίες θα πρέπει να 
παρουσιάζουν αναλυτικά τις ενέργειες που θα εκτελεστούν και να τις αντιστοιχούν σε 
διακριτές φάσεις. Οι φάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης θα πρέπει να 
ταυτίζονται με τα βήματα που προδιαγράφει η μεθοδολογία υλοποίησης ενώ ο 
χρονοπρογραμματισμός τους θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός σε σχέση με τις 
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απαιτήσεις του έργου και τη λύση που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 
Εξετάζεται κατά πόσο το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό και η 
διάρθρωσή του εξυπηρετεί τους στόχους του έργου σε συνέπεια ή μη με τη 
προτεινόμενη μεθοδολογία.  

Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:  

- το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ.  

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου 
Αναδόχου. 

 

 

Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της 
Αξιολόγησης των Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των είκοσι 
(20) ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. Β2.4), προκειμένου αυτά 
να ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται 
σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο 
Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από 
την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή 
γίνεται διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη 
διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική 
και οικονομική Προσφορά. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο 
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του 
απόφαση και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η 
απόφασή του. 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ1-Π2Ζ



Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο  
«Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 
 

σελ. 54 από 66 
 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να 
υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την 
υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της 
πρόσκλησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά 
λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής 
του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο στον τελικό 
Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

Β4.2 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα 
Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β2.2. 
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε 

υποχρέωσης της παρ. Β2.3. 
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής της παρ. 0. 
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 
8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από 

την ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το 
σύνολο της προσφερόμενης λύσης. 

10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
στο διαγωνισμό. 

11. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των 
ζητούμενων υπηρεσιών/προϊόντων. 

12. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά (δηλαδή είναι μικρότερη από το 85% 
του προϋπολογισμού του έργου): Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα 
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ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της 
Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής 
υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό 
τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία / 
καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 
Προσφορά θα απορρίπτεται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του  π.δ. 60 
του 2007. 

13. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους 
σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία , σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των 
αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

14. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των 
Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 

15. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής 
Προσφοράς χωρίς τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με 
τιμές. 

16. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή της αυτοτέλειας έκαστου σταδίου αξιολόγησης προσφορών, 
προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα.  

Β4.3 Προσφυγές 

Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ 

αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης 

υποβάλλονται σύμφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173). 

Β4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται 
κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής. Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 
ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία την κοινοποίηση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους ενδιαφερομένους (λοιπούς 
υποψηφίους).  
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Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται 
σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή  να επαναλάβει τον 
Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 
(i)  για παράτυπη διεξαγωγή,  
(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  
(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 

έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 
ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Β5. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης 

Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές 

τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται 
από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των 
παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που 
δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, 
θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η 
Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης 
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή 
της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού 
τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

5. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί 
να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή η Εγγύηση 
Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η 
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Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά 
κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου 
και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσα 
Αρχή. 

6. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα  
7. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 

Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής 
Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. η 
εγγύηση συμμετοχής που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης 
έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην 
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση 
της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ή 
του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του 
προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή. 

8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον 
προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας. Επίσης, η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Σύμβασης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, 
μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης 
προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση 
Προκαταβολής.  

9. Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση 
εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, 
έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και 
καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει 
αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

10. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 
συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών 
της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου 
δημοσίων συμβάσεων. 
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Β5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η πληρωμή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις χρηματοροές από το 
φορέα χρηματοδότησης και το ταμειακό υπόλοιπο του Έργου και σύμφωνα με τον 
παρακάτω τρόπο : 
 

α) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την Φάση 1 
«Διεξαγωγή Μελέτης Εφαρμογής» του Έργου 
β) Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την Φάση 5  
«Ολοκλήρωση εφαρμογών - ενσωμάτωση περιεχομένου» του Έργου 
γ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό  (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική 
παραλαβή του Έργου 

 
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
Ο ανωτέρω τρόπος πληρωμής δύναται να τροποποιηθεί για τις ανάγκες του Έργου 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου 
που θα έχει παραληφθεί. 
 
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Β5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, 
εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι 
δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Β5.4 Περίοδος Εγγύησης  

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγμα 
Γ.1.5), η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% του συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση Προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης (ενός 
έτους), το παραπάνω ποσοστό (1,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά 
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μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την 
Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του 
Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη 
με τρόπο και σε χρόνο ανάλογα με τα όσα περιγράφονται. 

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Β5.5 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου 
αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 

παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: 
 ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που 

καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην 
οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

 ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη 
περίπτωση.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί 
μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από 
τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας 
Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερημένης 
μεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ 
λογισμικού. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο Β5.5. 

3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσα Αρχή 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 

5. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται 
στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς 
μεταθέσεις. 
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6. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων 
ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του 
Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

7. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα 
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από την 
επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα 
καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

8. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 
τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί 
μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι 
ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, 
αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

9. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της 
Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι 
ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

10. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 
κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 
αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

Β5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό 
πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο 
καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις 
στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις 
απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται με τη Μελέτη 
Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του 
Έργου. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 
αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη 
της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες 
σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
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ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή 
της. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει 
ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 
πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 
Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο 
με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από 
την αντικατάσταση. 

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από 
αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα 
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων 
μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 
συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Λειτουργίας. 

8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 
Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε 
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά 
συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η 
Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το 
συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
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καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 
ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν 
την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του 
ποσού της Σύμβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται 
από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα 
Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 
Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και 
σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 
άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

14.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 
Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση 
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά 
είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη 
των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, 
εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που 
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απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να 
συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός 
αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 
διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των 
ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπονται στη Σύμβαση. 

16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι 
οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό 
προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου 
λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του 
κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την 
υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού 
λογισμικού με νέες εκδόσεις. 

17. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες 
προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 
(άρθρα 2 - 10) (σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού 
υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση 
Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της 
εκπαίδευσης). 

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις 
στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου. 

Β5.7 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και 
η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / 
υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με 
σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 
Αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να 
δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι 
στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις 
οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος. 
 
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
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Β5.8 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για 
διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να 
τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  
 
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
Ειδικότερα:  
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε 

ουδείς τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας– υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να 
μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη 
δική του έγκριση. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν 
είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από 
τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και 
πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον 
δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων 
του με τα συμφέροντα της Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει με τη λήξη της 
Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν 
την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και 
του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και 
στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία 
αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν 
αφορούν το Έργο. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που 
αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για 
την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του 
Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, και στα άτομα που ορίζονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των 
τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και 
ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 
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5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και 
συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των 
παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. 
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο 
την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία 
που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή 
πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον 
αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η 
εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του 
Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, 
ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση 
της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της 
διαιτησίας. 

Β5.9 Πνευματικά δικαιώματα 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με 
το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται 
και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα 
παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του 
Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην 
κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε 
ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 
έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 
 
Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα 
παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 
παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή οι 
οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν όλες 
τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων 
της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και 
μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ1-Π2Ζ



Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο  
«Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 
 

σελ. 66 από 66 
 

μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του 
Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της 
σύμβασης. 

Β5.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 
 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 
τα δικαστήρια Τριπόλεως, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το 
Κοινοτικό δίκαιο. 
 
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο 
μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα 
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

Γ1.2  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ 22100  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ ................ για ευρώ  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … 
ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό της …………… με αντικείμενο: …… σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη 
συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
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αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα ή άλλο 
φορέα έκδοσης εγγυητικής επιστολής : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και 
της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την 
Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ1-Π2Ζ



Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο  
«Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

σελ. 6 από 72 
 
 

 

Γ1.3  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ 22100  

  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ................ για ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 
……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

……μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της  …………. με αντικείμενο: …… 
συνολικής αξίας …….. μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
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Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και 
της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την 
Τράπεζά μας.  

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Γ1.4  Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ 22100  

  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ................ για ευρώ. ...................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός 
…………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με 
αριθμό................... και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού της …………. για εκτέλεση του έργου: …..  συνολικής αξίας 
.................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ ......................... πλέον τόκων επί 
της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, 
σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή 
Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών 
άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η εγγύησή μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Γ1.5  Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίπολη, Πλατεία Εθν. Μακαρίου, ΤΚ 22100  

  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία 
του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. 
συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη 
της Αναθέτουσα Αρχή 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες 
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και 
της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την 
Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Επώνυμο:  Όνομα:  
 
Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  
 
Ημερομηνία 
Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 
Τηλέφωνο:  e-mail:  
Fax:    
    
Διεύθυνση Κατοικίας:    
    
    
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, 
σχήμα διοίκησης Έργου) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος1 και Καθήκοντα 
στο Έργο (ή Θέση) 

Απασχόληση στο 
Έργο 
Περίοδος 
(από – έως) ΑΜ2 

 
 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 
 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 
 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

                                                             
1  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κ.λπ. 
2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα 
ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου 
απασχόλησης στο έργο. 
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Πίνακες Συμμόρφωσης 

Γ1.7  Λειτουργικές Ενότητες Πληροφοριακού Συστήματος 

Γ1.7.1 Υποσύστημα Ενημέρωσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.  Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο Α.3.3.1 
της παρούσης 

ΝΑΙ   

2.  Η πλατφόρμα θα υλοποιείται μέσω ενός 
συστήματος διαχείρισης περιεχομένου 
(CMS). 

ΝΑΙ   

3.  Σύστημα διαχείρισης το οποίο θα 
επιτρέπει στους χρήστες της πλατφόρμας 
( διαχειριστές – παραγωγούς) τη 
συγγραφή, τη διαγραφή, τη διόρθωση και 
την ενεργοποίηση των ενημερωτικών 
τεκμηρίων σύμφωνα με την παράγραφο 
Α3.3.1. 

ΝΑΙ   

4.  Βάση Δεδομένων Προϊόντων που θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

 Ονομασία προϊόντος 

 Είδος προϊόντος 

 Ονομασία παραγωγού (σύνδεση με 
Βάση Δεδομένων Παραγωγών) 

 Είδος τυποποίησης/ πιστοποίησης 

 Περιγραφή προϊόντος 

 Σχετικό πολυμεσικό υλικό 
(φωτογραφίες, βίντεο) 

 Περιοχή παραγωγής κ.λπ. 

 

Η αρχική εισαγωγή των δεδομένων θα 
γίνει σε συνεργασία με αρμόδια στελέχη 
της Περιφέρειας, το Σύνδεσμο 
Εξαγωγέων Πελοποννήσου και τους 
λοιπούς συνδέσμους 
δραστηριοποιούμενων. Από τη φάση 
πιλοτικής λειτουργίας θα είναι δυνατή η 
εισαγωγή στοιχείων (μέσα από σχετική 
ηλεκτρονική φόρμα) από Παραγωγούς. Η 

≥ 50 
τεκμήρια  
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σχετική διαδικασία θα καθοριστεί στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου. 
 

5.  Η εμφάνιση των προϊόντων θα είναι 
μέσω: 

 Πολυκριτηριακής αναζήτησης 

 Γεωγραφικής αναζήτησης σε 
συνδυασμό με κριτήρια αναζήτησης 

Για το σκοπό αυτό (απεικόνιση των 
δεδομένων γεωγραφικής προέλευσης 
των προϊόντων) θα χρησιμοποιηθούν τα 
web services (API) της πλατφόρμας 
Google Maps ή άλλης ισοδύναμης αυτής 
 

ΝΑΙ   

6.  Βάση Δεδομένων Παραγωγών  που θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

 Ονομασία παραγωγού 

 Προϊόντα Παραγωγού (σύνδεση με 
Βάση Δεδομένων Προϊόντων) 

 Περιοχή/εγκαταστάσεις παραγωγής 

 Σχετικό πολυμεσικό υλικό 
(φωτογραφίες, βίντεο)  

 Στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ. 

 

Η αρχική εισαγωγή των δεδομένων θα 
γίνει σε συνεργασία με αρμόδια στελέχη 
της Περιφέρειας, το Σύνδεσμο 
Εξαγωγέων Πελοποννήσου και τους 
λοιπούς συνδέσμους 
δραστηριοποιούμενων. Από τη φάση 
πιλοτικής λειτουργίας θα είναι δυνατή η 
εισαγωγή στοιχείων (μέσα από σχετική 
ηλεκτρονική φόρμα) από 
Εμπόρους/Παραγωγούς. Η σχετική 
διαδικασία θα καθοριστεί στα πλαίσια 
υλοποίησης του έργου. 

 

≥ 50 
τεκμήρια 

  

7.  Η εμφάνιση των παραγωγών θα είναι 
μέσω: 

 Πολυκριτηριακής αναζήτησης 

 Γεωγραφικής αναζήτησης σε 
συνδυασμό με κριτήρια αναζήτησης 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ1-Π2Ζ



Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο  
«Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

σελ. 16 από 72 
 
 

Για το σκοπό αυτό (απεικόνιση των 
δεδομένων γεωγραφικής προέλευσης 
των προϊόντων) θα χρησιμοποιηθούν τα 
web services (API) της πλατφόρμας 
Google Maps ή άλλης ισοδύναμης αυτής. 

 
8.  Βάση Δεδομένων Τεκμηρίωσης 

(Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) μέσω της 
οποίας θα είναι δυνατή η καταχώρηση 
και αναζήτηση οποιουδήποτε 
υποστηρικτικού κειμένου. 

Τα κείμενα αυτά θα είναι τριών (3) 
κατηγοριών: 

 Κείμενα (π.χ. στρατηγική στον 
Αγροτικό Τομέα) της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

 Κείμενα που θα εντοπιστούν σε 
πηγές Τρίτων (π.χ. βέλτιστες 
πρακτικές) 

 Κείμενα που θα αναπτυχθούν στα 
πλαίσια του έργου (π.χ. FAQs 
εξαγωγών από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου) 

 

Επίσης μέσω διαλειτουργικότητας (web 
services) θα αξιοποιηθεί από το 
Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ, κάθε 
πληροφορία που σχετίζεται με 
διοικητικές διαδικασίες με γεωργικά 
προϊόντα (π.χ. πιστοποιήσεις) που θα 
πρέπει να προβληθούν στην Πύλη. 

 

≥ 50 
τεκμήρια 

  

9.  Βάση Δεδομένων Εκδηλώσεων που θα 
αναπτυχθεί για τους σκοπούς του έργου. 

Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να εγγραφεί 
σε (θεματική) κατηγορία ενδιαφέροντος 
για να λαμβάνει e-mail alerts για σχετικές 
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος του. 

Η αναζήτηση των εκδηλώσεων 
ενδιαφέροντος θα μπορεί να είναι και 
μέσω πρόσβασης σε Ημερολόγιο 
(Calendar) και επιλογής σχετικής 
ημερομηνίας (οπότε θα παρουσιάζονται 

≥ 50 
τεκμήρια 
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όλες οι εκδηλώσεις της επιλεγμένης 
ημερομηνίας). 

 
10.  Βάσης Δεδομένων Νέων. 

Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να αναζητά 
νέα που τον αφορούν μέσω 
πολυκριτηριακής αναζήτησης, ενώ θα 
μπορεί να εγγραφεί σε (θεματική) 
κατηγορία ενδιαφέροντος για να 
λαμβάνει e-mail alerts για τα σχετικά νέα. 

 

≥ 50 
τεκμήρια 

  

11.  Νέα άλλων διαδικτυακών τόπων 

Η παροχή των πληροφοριών αυτών θα 
γίνει μέσα από συνδέσμους (hyperlinks) 
σε σχετικούς ιστοχώρους. Η σχετική 
λίστα θα εμπλουτίζεται διαρκώς. 

 

≥ 50 
τεκμήρια 

  

 

Γ1.7.2 Υποσύστημα Προσφοράς-Ζήτησης προϊόντων καλαθιού  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.  Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο Α.3.3.2 
της παρούσης 

ΝΑΙ   

2.  Πληροφορίες προσφορών προϊόντων 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός θα 
μπορεί να εισάγει (στη Βάση Δεδομένων 
Προσφορών) μέσα από ηλεκτρονική 
φόρμα ειδικές προσφορές διάθεσης των 
προϊόντων του, ώστε να έρθουν σε 
επαφή (με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο) 
μαζί του οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές. 
 

≥ 50 
τεκμήρια 

  

3.  Ο κάθε χρήστης (παραγωγός) μπορεί 
επίσης να εγγραφεί σε υπηρεσία e-mail 
και/ή SMS alert για να λαμβάνει 
πληροφορίες για ενδιαφέρον αγοράς 
από υποψήφιους αγοραστές των 
προϊόντων της κατηγορίας που διαθέτει. 
Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές θα 
είναι και διαδικτυακή. 
 

ΝΑΙ   
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4.  Ο κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής 
προϊόντων από το ‘Καλάθι της 
Πελοποννήσου’ θα μπορεί να εισάγει 
(στη Βάση Δεδομένων Ζήτησης) μέσα 
από ηλεκτρονική φόρμα σχετικά 
αιτήματα αγοράς προϊόντων, ώστε να 
έρθουν σε επαφή (με φυσικό ή 
ηλεκτρονικό τρόπο) μαζί του οι 
ενδιαφερόμενοι παραγωγοί. 
 

≥ 50 
τεκμήρια 

  

5.  Ο κάθε χρήστης (αγοραστής) μπορεί 
επίσης να εγγραφεί σε υπηρεσία e-mail 
και/ή SMS alert για να λαμβάνει 
πληροφορίες για ειδικές προσφορές από 
παραγωγούς της κατηγορίας προϊόντων 
που ενδιαφέρεται. 
 

ΝΑΙ   

 

Γ1.7.3 Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Κέντρου Επενδύσεων Πρωτογενούς Τομέα 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.  Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο Α.3.3.3 
της παρούσης 

ΝΑΙ   

2.  Πληροφορίες για τον Πρωτογενή Τομέα 
στην Περιφέρεια 

Οι πληροφορίες αυτές (στατιστικά, 
δείκτες κ.λπ.) θα συγκεντρωθούν στα 
πλαίσια του έργου και θα παρουσιαστούν 
μέσα από τη συγκεκριμένη υπηρεσία της 
Πύλης. Η επικαιροποίησή τους θα είναι 
συνεχής κατά τη διάρκεια της πιλοτικής-
δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. 
 

≥ 50 
τεκμήρια 

  

3.  Οδηγός επενδύσεων στον Πρωτογενή 
Τομέα στην Περιφέρεια 

Για τους σκοπούς του έργου, θα 
αναπτυχθεί σχετικός Οδηγός 
επενδύσεων στον Πρωτογενή Τομέα 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε 
συνεργασία με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων 
Πελοποννήσου. Ο Οδηγός αυτός θα 
επικαιροποιείται συνεχώς και θα είναι 
προσβάσιμος σε σχετική ιστοσελίδα αλλά 

ΝΑΙ   
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και downloadable από κάθε 
ενδιαφερόμενο. 
 

4.  Επενδυτικές ευκαιρίες στον Πρωτογενή 
Τομέα στην Περιφέρεια 

Με ευθύνη της Περιφέρειας θα 
παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με 
επενδυτικές ευκαιρίες στον Πρωτογενή 
Τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
ώστε να μπορεί να εκδηλώσει 
ενδιαφέρον ο κάθε ενδιαφερόμενος. Οι 
πληροφορίες αυτές θα αφορούν 
χρηματοδοτούμενα επενδυτικά 
προγράμματα από Ελλάδα και Ε.Ε, 
πρωτοβουλίες επενδύσεων από την 
Περιφέρεια κ.λπ. 

Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί 
σχετική Βάση Δεδομένων Επενδυτικών 
Ευκαιριών. 
 

≥ 50 
τεκμήρια 

  

5.  Εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδύσεων 
στον Πρωτογενή Τομέα στην Περιφέρεια 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να 
εκδηλώσει το (αρχικό) ενδιαφέρον του 
(μέσω σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας) 
για επένδυση στον πρωτογενή Τομέα 
στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια θα 
έρχεται στη συνέχεια σε επαφή μαζί του 
για να διερευνήσει το ενδιαφέρον του και 
να τον καθοδηγήσει σχετικά στα 
επόμενα βήματά του. Επίσης ΑΝ και 
ΕΦΟΣΟΝ συμφωνηθεί με τον 
ενδιαφερόμενο θα ανακοινώνεται η 
σχετική πρόθεση επένδυσης στον 
κατάλογο επενδυτικών ευκαιριών που 
διατηρούνται στη Βάση Δεδομένων 
Επενδυτικών Ευκαιριών. 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος επένδυσης 
θα καταχωρείται στην ίδια Βάση 
Δεδομένων. 
 

≥ 50 
τεκμήρια 

  

6.  Αναζήτηση συνεταίρου-συνεργάτη 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να 
εκδηλώσει το (αρχικό) ενδιαφέρον του 
(μέσω σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας) 
για αναζήτηση συνεταίρου, συνεργάτη ή 

≥ 50 
τεκμήρια 
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κάποιων υποδομών/πόρων σχετικά με 
δραστηριοποίηση του στον  πρωτογενή 
Τομέα στην Περιφέρεια. Για παράδειγμα, 
μπορεί κάποιος υποψήφιος να εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για εύρεση έκτασης Χ 
στρεμμάτων στην Υ περιοχή για εκτροφή 
σαλιγκαριών με σκοπό την  αγορά ή 
ενοικίαση ή συνεταιρισμό/συνεργασία 
κ.λπ. 

Η ηλεκτρονική υπηρεσία θα ανακοινώνει 
(εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος) 
τη σχετική αναζήτηση στην Πύλη. Ο 
ενδιαφερόμενος θα μπορεί επίσης να 
εγγραφεί σε υπηρεσία e-mail και/ή SMS 
alert για να λαμβάνει αυτόματα 
πληροφορίες για ‘ταίριασμα’ της 
αναζήτησής του με άλλον ενδιαφερόμενο 
με συμπληρωματική αναζήτηση. 
 

 

Γ1.7.4 Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Forum ανάπτυξης-προώθησης προϊόντων 
καλαθιού  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.  Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο Α.3.3.4 
της παρούσης 

ΝΑΙ   

2.  Διαχείριση θεματολογίας forum 

Μέσα από την υπηρεσία αυτή θα είναι 
δυνατή η διαχείριση της θεματολογίας 
του eForum για θέματα που αφορούν 
την επιχειρηματική δραστηριότητα στον 
Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας. Η 
διαχείριση αυτή θα γίνεται σε 
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους 
ώστε να υπάρξει δημόσιος διάλογος σε 
κρίσιμα σχετικά ζητήματα της 
Περιφέρειας. 
 

≥ 50 
τεκμήρια 

  

3.  Συμμετοχή σε Forum 

Η συμμετοχή στην υπηρεσία αυτή θα 
αφορά αποκλειστικά και μόνο 
εγγεγραμμένους χρήστες στην Πύλη. Ο 
τρόπος συμμετοχής θα είναι 

≥ 50 
τεκμήρια 
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ασύγχρονος: ο κάθε συμμετέχοντας 
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
συγκεκριμένου online διαλόγου θα 
μπορεί να συμμετέχει σε αυτόν με 
σχετικές αναρτήσεις (posts). 
 

 

Γ1.7.5 Υποσύστημα Εξυπηρέτησης (HelpDesk) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.  Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο Α.3.3.5 
της παρούσης 

ΝΑΙ   

2.  Κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης – 
τηλεδιάσκεψης με ενδιαφερόμενους 
Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να είναι 
δυνατή η οnline συνομιλία μέσω 
τηλεφώνου, Chat ή teleconference με 
στέλεχος υποστήριξης (helpdesk) τόσο 
για την παροχή πληροφοριών σχετικά με 
τη χρήση της υπηρεσίας. Επιπρόσθετα θα 
είναι δυνατός ο καθορισμός ραντεβού για 
τηλεδιάσκεψη για συγκεκριμένο θέμα 
που αφορά επιχειρηματική 
δραστηριότητα (π.χ. ενδιαφέρον 
επένδυσης) με εξειδικευμένο στέλεχος 
της Περιφέρειας ή του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Πελοποννήσου 

ΝΑΙ   

3.  Υπηρεσία εβδομαδιαίου Newsletter 

Το εβδομαδιαίο newsletter θα αποτελεί 
μια σύνοψη όλων των νέων και λοιπών 
ενδιαφερόντων δραστηριοτήτων της 
Πύλης κάθε εβδομάδα. Ο κάθε 
ενδιαφερόμενος θα μπορεί online νε 
εκφράσει το ενδιαφέρον του για λήψη 
του newsletter. Επίσης ανά πάσα στιγμή 
θα μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα 
αποδεκτών. Ο κατάλογος όλων των 
απεσταλμένων newsletter θα είναι 
προσβάσιμος σε ειδική ιστοσελίδα μέσω 
της υπηρεσίας αυτής (με δυνατότητα 
χρονολογικής αναζήτησης). 
 

ΝΑΙ   

4.  Διαχείριση e-mail ΝΑΙ   
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Η εφαρμογή αυτή θα επιτρέπει τη 
διαχείριση των μηνυμάτων και λοιπών 
ειδοποιήσεων e-mail προς τους σχετικούς 
αποδέκτες. 

 
5.  Διαχείριση SMS 

Η διαχείριση θα είναι εφικτή μέσω της 
ολοκλήρωσης σχετικού SMS gateway. Η 
αποστολή SMS alerts θα περιοριστεί μόνο 
στα ‘πολύ κρίσιμα’ επιχειρησιακά 
ζητήματα που ‘απαιτούν’ άμεση 
(αυτόματη) ενημέρωση. 
 

ΝΑΙ   

6.  Διαχείριση αιτημάτων (επενδύσεων, 
συνεργασιών, πληροφοριών) 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα επιτρέπει 
τη διαχείριση των αιτημάτων και 
ειδικότερα την προώθησή τους στους 
σχετικούς αποδέκτες και την προώθηση 
των σχετικών απαντήσεων (όπου 
απαιτείται) στους ενδιαφερόμενους. 
 

ΝΑΙ   

7.  Διαχείριση Χρηστών 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει τη 
δυνατότητα διαχείρισης όλων των 
χρηστών και των επιμέρους 
υποσυστημάτων. Τα είδη των χρηστών 
(ομάδες χρηστών, ρόλοι) του 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος με βάση τα σχετικά επίπεδα 
πρόσβασης θα καθοριστούν στα πλαίσια 
της Μελέτης Εφαρμογής. Κατ’ ελάχιστο 
θα υπάρχουν τέσσερα (4) επίπεδα 
πρόσβασης: 

- Απλός χρήστης (χωρίς εγγραφή) 

- Εγγεγραμμένος Χρήστης 

- Διαχειριστής Περιεχομένου 

- Διαχειριστής Συστήματος 

 

Ο τρόπος ταυτοποίησης και 
πιστοποίησης του κάθε χρήστη θα μπορεί 
να γίνεται έναν από τους παρακάτω 
τρόπους (ανάλογα με την ιδιότητα του 
χρήστη): καταχώρηση προσωπικών 

ΝΑΙ   
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στοιχείων ή όνομα χρήστη / μυστικός 
κωδικός ή μοναδικός αριθμός μίας 
χρήσης ή ψηφιακό πιστοποιητικό.  

Η υπηρεσία θα παρέχει όλη την 
κατάλληλη λειτουργικότητα για πλήρη 
ευελιξία και παραμετροποίηση. Επιπλέον 
θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα και 
οι διεπαφές για συνεργασία με τρίτα 
συστήματα που μπορούν να πιστοποιούν 
την εγκυρότητα των στοιχείων ενός 
χρήστη. 
 

8.  Διεπαφές Διασύνδεσης με τρίτα 
συστήματα 

Οι σχετικές απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας αναφέρονται στην 
Ενότητα A.3.6. Δεν υπάρχει απαίτηση 
διασύνδεσης με πληροφοριακά 
συστήματα της Περιφέρειας. 
 

ΝΑΙ   

 

 

 

Γ1.7.6 Γενικές απαιτήσεις της εφαρμογής 

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

1.  Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις 
που περιγράφονται στην 
παράγραφο Α.3. της παρούσης 

ΝΑΙ   

2.  H εφαρμογή να υλοποιηθεί σε 
εργαλεία ανάπτυξης με χρήση 
ανοιχτών προτύπων και χρήση 
εργαλείων ανοιχτού κώδικα 
(open source), ώστε να μην 
απαιτείται επιπλέον αγορά 
λογισμικού για να εγκατασταθεί 
και να μπορεί να τροποποιηθεί 
και να χρησιμοποιηθεί 
μελλοντικά. 

ΝΑΙ   
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3.  Να είναι ανεξάρτητη από το 
λειτουργικό  σύστημα 
(υποστηριζόμενη τόσο από 
Windows όσο και Linux) 

ΝΑΙ   

4.  Να υποστηρίζονται όλοι οι κοινά 
χρησιμοποιούμενοι 
φυλλομετρητές ιστού, κατ 
΄ελάχιστο οι Internet Explorer, 
Firefox και Chrome 

ΝΑΙ   

5.  Όλες οι λειτουργίες της 
εφαρμογής 
(πλοήγησης – διαχείρισης – 
ανανέωσης περιεχομένου) να 
γίνονται μέσω ενός 
φυλλομετρητή ιστού χωρίς να 
απαιτείται η ύπαρξη 
επιπρόσθετου λογισμικού 

ΝΑΙ   

6.  Μηχανισμός ορισμού και 
διαχείρισης για Χρήστες  

ΝΑΙ   

7.  Υποστήριξη ταυτόχρονης 
πρόσβασης πολλών χρηστών 
(multi user) στο περιβάλλον 
διαχείρισης. Δυνατότητα 
ταυτόχρονης λειτουργίας της 
εφαρμογής στο περιβάλλον 
διαχείρισης από περισσότερους 
του ενός χρήστες, σε 
διαφορετικούς σταθμούς 
εργασίας. 

>= 1000 
ταυτόχρονων 
συνδέσεων 

  

8.  Να είναι πολυκαναλική με 
έμφαση στη διάθεση της μέσω 
κινητού τηλεφώνου ή άλλων 
έξυπνων συσκευών, χωρίς να 
είναι απαραίτητη η εγκατάσταση 
εξειδικευμένης εφαρμογής στην 
έξυπνη συσκευή. 

Κατ΄ ελάχιστον 
διάθεση 
μέσω Η/Υ, 
κινητού 
τηλεφώνου, 
tablet  

 

  

9.  Εικαστικός σχεδιασμός (web 
design) στηριγμένος στα μοτίβα 
χρηστικότητας του web 

ΝΑΙ   

10.  Η εφαρμογή θα έχει δυνατότητα 
γεωαναφοράς έτσι ώστε ο 
επισκέπτης να γνωρίζει επ’ 
ακριβώς τον τόπο προέλευσης 
των αγροτικών προϊόντων για τα 
οποία ενδιαφέρεται. 

ΝΑΙ   

11.  Δυνατότητα ενσωμάτωσης  και 
προβολής υλικού ποικίλης 
μορφής σύμφωνα με τα πιο 
διαδεδομένα format. 

Κατ ελάχιστον 
θα 
πρέπει να 
υποστηρίζονται 
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Τα αρχεία αυτά θα πρέπει ο 
χρήστης της εφαρμογής να 
μπορεί να τα ενσωματώσει σε 
κάθε ανάρτηση 

τα 
εξής: 
Σε αρχεία 
κειμένου, 
πινάκων και 
παρουσιάσεων: 
pdf, 
doc, docx, xls, 
xlsx, 
rtf, txt, odp, 
ods, odt 
Σε αρχεία 
εικόνας: 
jpeg, tiff, bmp, 
png, 
gif 
Σε αρχεία ήχου: 
mp3,wav, 
Σε αρχεία video: 
mpeg4, avi, flv, 
wmv 

12.  Υποστήριξη προτύπων και στυλ 
για την προκατασκευή του 
περιβάλλοντος διεπαφής σε κάθε 
υποσύστημα με βάση τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις της 
εφαρμογής 

ΝΑΙ   

13.  Η εφαρμογή θα πρέπει κατά το 
σχεδιασμό να υιοθετεί την αρχή 
του «Σχεδιάζοντας για Όλους» 
εντάσσοντας προϋποθέσεις και 
όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ 
για άτομα με αναπηρία 
βασιζόμενες σε διεθνώς 
αναγνωρισμένους κανόνες τις 
οδηγίες  προσβασιμότητας W3C 
και συγκεκριμένα στα Web 
Content Accessibility Guidelines 
(WAI/WCAG) επίπεδο 
προσβασιμότητας ΑΑ. 

ΝΑΙ   

14.  
Δυναμικό περιβάλλον 
παρουσίασης με αυτόματη 
μετάφραση των κειμένων  με 
δυνατότητα εύκολης μελλοντικής 
επέκτασης, δια μέσου των ιδίων 
προτύπων σελίδων και όχι με 
δημιουργία νέων. 

Κατ΄ ελάχιστο 
στις παρακάτω 

γλώσσες: 
Αγγλικά, 

Γερμανικά, 
Γαλλικά, 

Ισπανικά και 
Ρωσικά 

  

15.  Ύπαρξη μηχανισμού αναζήτησης ΝΑΙ   
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που θα μπορεί να εκτείνεται σε 
όλο το εύρος της εφαρμογής 

16.  Παρουσίαση συχνά τιθεμένων 
ερωτήσεων (FAQ) για κάθε 
υποσύστημα 

ΝΑΙ   

17.  Όλα τα συστήματα που 
αποτελούν αντικείμενο του έργου 
(πχ. web, application, database 
servers κοκ) θα μπορούν να 
φιλοξενηθούν μελλοντικά και 
στις υποδομές ιδιωτικού νέφους 
(private cloud) του νέου Κέντρου 
Δεδομένων της Δημόσιας 
Διοίκησης στην ΚτΠ ΑΕ. Το 
datacenter αυτό, θα δίνει 
εικονικές υποδομές με την λογική 
του IaaS (Infrastructure as a 
Service). Ως εκ τούτου, οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι, θα πρέπει 
να σχεδιάσουν τις προτάσεις τους 
με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα 
συστήματα που θα 
δημιουργηθούν να δύναται 
υποχρεωτικά να λειτουργούν σε 
εικονικούς εξυπηρετητές (virtual 
machines) στην υποδομή που θα 
προσφέρει μελλοντικά  το 
Δημόσιο . 

ΝΑΙ   

18.  Εκπόνηση σχεδίου λήψης 
αντιγράφων ασφαλείας στο 
τοπικό δίσκο αλλά και σε 
απομακρυσμένο υπολογιστή με 
δυνατότητα 
χρονοπρογραμματισμού 

ΝΑΙ   

19.  Εκπόνηση σχεδίου άμεσης 
αποκατάστασης από 
καταστροφές (disaster recovery 
plan). 

ΝΑΙ   

20.  Επαναφορά του συστήματος από 
τυχόν καταστροφές ή επιθέσεις. 

≤ 24 ώρες   

21.  Θα υποστηρίζει την 
κατηγοριοποιημένη 
δημιουργία και διαχείριση 
περιεχομένου 
δομημένου με την μορφή 
κατηγοριών, 
υποκατηγοριών . 

ΝΑΙ   

22.  Στα άρθρα θα υποστηρίζεται η 
αυτόματη ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση τους σε 

ΝΑΙ   
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δεδομένες χρονικές περιόδους, 
23.  Για τη σύνταξη των άρθρων θα 

χρησιμοποιείται ενσωματωμένος 
κειμενογράφος που θα 
ακολουθεί τα πρότυπα WYSIWYG 
– (What You See 
Is What You Get), και ο οποίος θα 
έχει διευρυμένες λειτουργίες 
όπως εισαγωγή εικόνων, 
πινάκων, αρχείων ποικίλου 
περιεχομένου κλπ. 

ΝΑΙ   

24.  Η εισαγωγή των άρθρων θα 
μπορεί να γίνει είτε 
μέσα από το περιβάλλον 
διαχείρισης είτε και 
χωρίς ο αρθρογράφος να εισέλθει 
σε αυτό. 

ΝΑΙ   

25.  Ελεγχόμενη δημοσίευση 
περιεχομένων (ο 
επισκέπτης) θα μπορεί να 
αποθηκεύει / τοποθετεί 
περιεχόμενο στο σύστημα, αλλά η 
δημοσίευση θα 
γίνεται από προκαθορισμένους 
χρήστες του 
συστήματος. 

ΝΑΙ   

26.  Τα άρθρα μέσω των ιδιοτήτων 
τους θα 
τοποθετούνται αυτόματα σε 
προκαθορισμένες 
θέσεις, θα μετακινούνται, θα 
αρχειοθετούνται και 
θα διαγράφονται. 

ΝΑΙ   

27.  Για την προβολή των άρθρων η 
πλατφόρμα  ενημέρωσης θα δίνει 
την δυνατότητα δημιουργίας 
δομών μενού επιλογών. Κάθε 
επιλογή στο μενού 
θα δύναται να αντιστοιχηθεί σε 
ένα άρθρο, μια 
υποκατηγορία ή μια κατηγορία. 
Ανάλογα με το που έχει 
αντιστοιχηθεί η συγκεκριμένη 
επιλογή θα προβάλλεται το 
άρθρο ή το σύνολο των άρθρων. 

ΝΑΙ   

28.  Στη γνωσιακή βάση του τμήματος 
ενημέρωσης αγροτών απαιτείται 
σε πρώτη φάση η δημιουργία 
άρθρων – εγγραφών με χρήση 
υλικού ποικίλης 

ΝΑΙ   
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μορφής (κείμενο - εικόνα – video – 
animation κλπ) 
τα οποία θα καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα πρακτικών και μεθόδων 
που ενδιαφέρουν τον αγροτικό 
κόσμο. Η θεματολογία των 
άρθρων αναφέρεται στην 
παράγραφο Α1.2.5 

29.  Ενημέρωση της γνωσιακής βάσης 
με το νομοθετικό πλαίσιο που 
αφορά τις ασκούμενες αγροτικές 
δραστηριότητες 

ΝΑΙ   

30.  Στον οδηγό αγροτικών προϊόντων 
απαιτείται σε πρώτη φάση η 
δημιουργία με χρήση υλικού 
ποικίλης μορφής (κείμενο - εικόνα 
– video – animation κλπ) που 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
προϊόντων και πρακτικών οι 
οποίες να είναι χαρακτηριστικά 
παραδείγματα Πελοποννησιακών  
προϊόντων και μεθόδων. Η 
θεματολογία των 
άρθρων αναφέρεται στην 
παράγραφο Α1.2.5 

ΝΑΙ   

 
 
 
 

Γ1.8  Πίνακες Εξοπλισμού 

Γ1.8.1 Application Server  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    
1.    Να αναφερθεί ο Τύπος – 

Κατασκευαστής 
ΝΑΙ   

2.  Αριθμός μονάδων 2   
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    

3.  Processor 2.80 GHz ή 
λειτουργικά ισοδύναμος   

ΝΑΙ   

4.  Ταχύτητα επεξεργαστή ≥2.80 GHz   
5.  Αριθμός επεξεργαστών 1 processor (8 cores)   
6.  Αναβάθμιση επεξεργαστή Upgradeable to 2 

processors  
  

 ΜΝΗΜΗ    
7.  Εσωτερική μνήμη cache ≥ 8 MB (1 x 8 MB) Level 

3 cache 
  

8.  Μνήµη DDR3 Registered 
(RDIMM) 

  

9.  Τυπική μνήμη 16 GB Standard Memory   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

10.  Front side bus επεξεργαστή 1333 MHz Front Side Bus   
11.  Μέγιστη μνήμη 144 GB (18 x 8 GB) for 

Registered Memory 
configurations 

  

12.  Υποδοχές μνήμης 18 DIMM slots   
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ    

13.  Εσωτερικές μονάδες 2 hard disk drives   
14.  Ταχύτητα μονάδας σκληρού 

δίσκου 
≥ 7200 rpms   

15.  Cache ≥ 64 MB   
16.  Ελεγκτής αποθήκευσης 512MB with BBWC   
17.  Υποδοχές επέκτασης Up to 6   
18.  Μονάδα ευέλικτης μονάδας 

δίσκου 
None Standard   

19.  Οπτικές μονάδες DVD RW drive   
20.  Εσωτερικές Συνδέσεις Clear CMOS switch    

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    
21.  Μορφή 2U Rack   
22.  Διασύνδεση δικτύου Two Dual Port 

Multifunction Gigabit 
Server Adapters (four 

ports total) with TCP/IP 
Offload Engine, 

including support for 
Accelerated iSCSI 

  

23.  Εξωτερικές θύρες I/O Serial - 1; Pointing Device 
(Mouse) - 1; Graphics - 1; 
Keyboard - 1; VGA - 2 (1 
front, 1 back); Network 

RJ-45 - 2; remote 
management port - 1; SD 
slot - 1; USB 2.0 ports - 5 
total (2 front, 2 back, 1 

internal) 

  

24.  Υποδοχές επέκτασης >=6   
25.  Τύπος τροφοδοτικού (2) 750W Hot Plug 

Power Supplies 
  

26.  Απαιτήσεις ισχύος 100 to 240 VAC, 50 to 60 
Hz 

  

27.  Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα 

Microsoft® Windows® 
Server; Microsoft® 
Windows® Server 
Hyper-V; Red Hat 

Enterprise Linux (RHEL); 
Red Hat Enterprise 
Linux Virtualization; 

SUSE Linux Enterprise 
Server (SLES); SUSE 

Linux Enterprise Server 
with XEN; Oracle 

Enterprise Linux (OEL); 
Solaris; NetWare; 
VMware; HP Citrix 

Essentials for XenServer 
ή άλλο ισοδύναμο 

  

28.  Πρότυπα συμμόρφωσης ACPI 2.0 Compliant; PCI 
2.2 Compliant; WOL 
Support; Microsoft® 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Logo certifications; USB 
2.0 Support 

29.  Διαχείριση ασφάλειας Power-on password; 
Keyboard password; 

Diskette drive control; 
Diskette boot control; 

Parallel and serial 
interface control; 
Administrator's 

password 

  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    
30.  Προεγκατεστημένο λειτουργικό 

σύστημα σε Ελληνικό γραφικό 
περιβάλλον που να συνοδεύεται 
από την άδεια χρήσης του και το 
επίσημο CD/DVD εγκατάστασης 

ΝΑΙ   

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    
31.  Εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία στο προβλεπόμενο 
σημείο 

ΝΑΙ   

32.  Έλεγχος καλής λειτουργίας ΝΑΙ   
33.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

προσφέρει τον αναγκαίο 
εξοπλισμό και εξαρτήματα για 
την θέση του συστήματος σε 
παραγωγική λειτουργία (π.χ. 
καλώδια, connectors κ.λ.π) 

ΝΑΙ   
 

34.  ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1 έτος   

 

Γ1.8.2 Database Server 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    
35.    Να αναφερθεί ο Τύπος – 

Κατασκευαστής 
ΝΑΙ   

36.  Αριθμός μονάδων 1   
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    

37.  Processor 2.80 GHz ή 
λειτουργικά ισοδύναμος   

ΝΑΙ   

38.  Ταχύτητα επεξεργαστή ≥2.80 GHz   
39.  Αριθμός επεξεργαστών 1 processor (8 cores)   
40.  Αναβάθμιση επεξεργαστή Upgradeable to 2 

processors  
  

 ΜΝΗΜΗ    
41.  Εσωτερική μνήμη cache ≥ 8 MB (1 x 8 MB) Level 

3 cache 
  

42.  Μνήµη DDR3 Registered 
(RDIMM) 

  

43.  Τυπική μνήμη 16 GB Standard Memory   
44.  Front side bus επεξεργαστή 1333 MHz Front Side Bus   
45.  Μέγιστη μνήμη 144 GB (18 x 8 GB) for 

Registered Memory 
configurations 

  

46.  Υποδοχές μνήμης 18 DIMM slots   
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ    
47.  Εσωτερικές μονάδες 2 hard disk drives   
48.  Ταχύτητα μονάδας σκληρού 

δίσκου 
≥ 7200 rpms   

49.  Cache ≥ 64 MB   
50.  Ελεγκτής αποθήκευσης 512MB with BBWC   
51.  Υποδοχές επέκτασης Up to 6   
52.  Μονάδα ευέλικτης μονάδας 

δίσκου 
None Standard   

53.  Οπτικές μονάδες DVD RW drive   
54.  Εσωτερικές Συνδέσεις Clear CMOS switch    

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    
55.  Μορφή 2U Rack   
56.  Διασύνδεση δικτύου Two Dual Port 

Multifunction Gigabit 
Server Adapters (four 

ports total) with TCP/IP 
Offload Engine, 

including support for 
Accelerated iSCSI 

  

57.  Εξωτερικές θύρες I/O Serial - 1; Pointing Device 
(Mouse) - 1; Graphics - 1; 
Keyboard - 1; VGA - 2 (1 
front, 1 back); Network 

RJ-45 - 2; remote 
management port - 1; SD 
slot - 1; USB 2.0 ports - 5 
total (2 front, 2 back, 1 

internal) 

  

58.  Υποδοχές επέκτασης >=6   
59.  Τύπος τροφοδοτικού (2) 750W Hot Plug 

Power Supplies 
  

60.  Απαιτήσεις ισχύος 100 to 240 VAC, 50 to 60 
Hz 

  

61.  Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα 

Microsoft® Windows® 
Server; Microsoft® 
Windows® Server 
Hyper-V; Red Hat 

Enterprise Linux (RHEL); 
Red Hat Enterprise 
Linux Virtualization; 

SUSE Linux Enterprise 
Server (SLES); SUSE 

Linux Enterprise Server 
with XEN; Oracle 

Enterprise Linux (OEL); 
Solaris; NetWare; 
VMware; HP Citrix 

Essentials for XenServer 
ή άλλο ισοδύναμο 

  

62.  Πρότυπα συμμόρφωσης ACPI 2.0 Compliant; PCI 
2.2 Compliant; WOL 
Support; Microsoft® 

Logo certifications; USB 
2.0 Support 

  

63.  Διαχείριση ασφάλειας Power-on password; 
Keyboard password; 

Diskette drive control; 
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Diskette boot control;  
Parallel and serial 
interface control; 
Administrator's 

password 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    

64.  Προεγκατεστημένο λειτουργικό 
σύστημα σε Ελληνικό γραφικό 
περιβάλλον που να συνοδεύεται 
από την άδεια χρήσης του και το 
επίσημο CD/DVD εγκατάστασης 

ΝΑΙ   

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    
65.  Εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία στο προβλεπόμενο 
σημείο 

ΝΑΙ   

66.  Έλεγχος καλής λειτουργίας ΝΑΙ   
67.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

προσφέρει τον αναγκαίο 
εξοπλισμό και εξαρτήματα για 
την θέση του συστήματος σε 
παραγωγική λειτουργία (π.χ. 
καλώδια, connectors κ.λ.π) 

ΝΑΙ   
 

68.  ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1 έτος   

 

Γ1.8.3 Web Server 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    
69.    Να αναφερθεί ο Τύπος – 

Κατασκευαστής 
ΝΑΙ   

70.  Αριθμός μονάδων 2   
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ    

71.  Processor 2.80 GHz ή 
λειτουργικά ισοδύναμος   

ΝΑΙ   

72.  Ταχύτητα επεξεργαστή ≥2.80 GHz   
73.  Αριθμός επεξεργαστών 1 processor (8 cores)   
74.  Αναβάθμιση επεξεργαστή Upgradeable to 2 

processors  
  

 ΜΝΗΜΗ    
75.  Εσωτερική μνήμη cache ≥ 8 MB (1 x 8 MB) Level 

3 cache 
  

76.  Μνήµη DDR3 Registered 
(RDIMM) 

  

77.  Τυπική μνήμη 16 GB Standard Memory   
78.  Front side bus επεξεργαστή 1333 MHz Front Side Bus   
79.  Μέγιστη μνήμη 144 GB (18 x 8 GB) for 

Registered Memory 
configurations 

  

80.  Υποδοχές μνήμης 18 DIMM slots   
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ    

81.  Εσωτερικές μονάδες 2 hard disk drives   
82.  Ταχύτητα μονάδας σκληρού 

δίσκου 
≥ 7200 rpms   

83.  Cache ≥ 64 MB   
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84.  Ελεγκτής αποθήκευσης 512MB with BBWC   
85.  Υποδοχές επέκτασης Up to 6   
86.  Μονάδα ευέλικτης μονάδας 

δίσκου 
None Standard   

87.  Οπτικές μονάδες DVD RW drive   
88.  Εσωτερικές Συνδέσεις Clear CMOS switch    

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    
89.  Μορφή 2U Rack   
90.  Διασύνδεση δικτύου Two Dual Port 

Multifunction Gigabit 
Server Adapters (four 

ports total) with TCP/IP 
Offload Engine, 

including support for 
Accelerated iSCSI 

  

91.  Εξωτερικές θύρες I/O Serial - 1; Pointing Device 
(Mouse) - 1; Graphics - 1; 
Keyboard - 1; VGA - 2 (1 
front, 1 back); Network 

RJ-45 - 2;  remote 
management port - 1; SD 
slot - 1; USB 2.0 ports - 5 
total (2 front, 2 back, 1 

internal) 

  

92.  Υποδοχές επέκτασης >=6   
93.  Τύπος τροφοδοτικού (2) 750W Hot Plug 

Power Supplies 
  

94.  Απαιτήσεις ισχύος 100 to 240 VAC, 50 to 60 
Hz 

  

95.  Συμβατά λειτουργικά 
συστήματα 

Microsoft® Windows® 
Server; Microsoft® 
Windows® Server 
Hyper-V; Red Hat 

Enterprise Linux (RHEL); 
Red Hat Enterprise 
Linux Virtualization; 

SUSE Linux Enterprise 
Server (SLES); SUSE 

Linux Enterprise Server 
with XEN; Oracle 

Enterprise Linux (OEL); 
Solaris; NetWare; 
VMware; HP Citrix 

Essentials for XenServer 
ή άλλο ισοδύναμο 

  

96.  Πρότυπα συμμόρφωσης ACPI 2.0 Compliant; PCI 
2.2 Compliant; WOL 
Support; Microsoft® 

Logo certifications; USB 
2.0 Support 

  

97.  Διαχείριση ασφάλειας Power-on password; 
Keyboard password; 

Diskette drive control; 
Diskette boot control;  

Parallel and serial 
interface control; 
Administrator's 

password 
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    
98.  Προεγκατεστημένο λειτουργικό 

σύστημα σε Ελληνικό γραφικό 
περιβάλλον που να συνοδεύεται 
από την άδεια χρήσης του και το 
επίσημο CD/DVD εγκατάστασης 

ΝΑΙ   

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    
99.  Εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία στο προβλεπόμενο 
σημείο 

ΝΑΙ   

100.  Έλεγχος καλής λειτουργίας ΝΑΙ   
101.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

προσφέρει τον αναγκαίο 
εξοπλισμό και εξαρτήματα για 
την θέση του συστήματος σε 
παραγωγική λειτουργία (π.χ. 
καλώδια, connectors κ.λπ) 

ΝΑΙ   
 

102.  ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1 έτος   

 

Γ1.8.4 Storage-NAS 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    
103.    Να αναφερθεί ο Τύπος – Κατασκευαστής ΝΑΙ   
104.  Αριθμός μονάδων 1   

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    
105.  Να μπορεί να εγκατασταθεί σε standard 

server rack της αγοράς το οποίο να μπορεί 
να φιλοξενήσει και επιπλέον servers και 
switches 

NAI   

106.  Θήκη – 2U Chassis    
107.  Hot swappable δίσκους NAI   
108.  Να υποστηρίζει διατάξεις προστασίας 

δεδομένων RAID 5 και RAID 6 
NAI   

109.  Να μπορεί να επεκτείνεται σε 
χωρητικότητα με την προσθήκη επιπλέον 
hot-swap δίσκων 

NAI   

110.  Μέγιστο πλήθος υποστηριζόμενων δίσκων <=12   
111.  Υποστήριξη Δίσκων τύπου SATA II NAI   
112.  Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα 

προσφερόμενου συστήματος μετά από 
διάταξη RAID-5 

>=10TB   

113.  Να προσφέρεται λογισμικό διαχείρισης με 
γραφικό interface 

NAI   

114.  Να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας Point-
intime copy 

ΝΑΙ   

115.  Δυνατότητα authentication με Active 
Directory/Windows Domain και SSL 

   

116.  Δυνατότητα redundant power supply ΝΑΙ   
117.  Δυνατότητα Gbit Ethernet port με load 

balancing και failover 
ΝΑΙ   

118.  Η προτεινόμενη λύση να υποστηρίζει την 
σύνδεση με τους υφιστάμενους servers 
μέσω τεχνολογίας NAS ή SAN Gateway και 

ΝΑΙ   
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μέσω του υφιστάμενου δικτύου της 
Περιφέρειας. 

119.  Πιστοποίηση CE και RoHS ΝΑΙ ΝΑΙ   
120.  Να αναφερθούν λοιπά κατασκευαστικά 

standards 
ΝΑΙ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γ1.8.5 Backup Storage 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    
121.    Να αναφερθεί ο Τύπος – Κατασκευαστής ΝΑΙ   
122.  Αριθμός μονάδων 1   

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

123.  Εξωτερική Συσκευή Λήψης αντιγράφων 
ασφαλείας – LTO 4 ή ανώτερο (LTO 5) 

ΝΑΙ   

124.  Σύστημα διαχείρισης αντιγράφων 
ασφαλείας: υποστήριξη 
αυτοματοποιημένης κρυπτογράφησης 
ολόκληρων Disk Volumes σε συνεργασία με 
Trusted Platform Module (TPM) του H/W, 
και δυνατότητα δημιουργίας κεντρικού 
σχήματος αντιγράφων ασφαλείας (backup) 
των απαιτούμενων κωδικών ασφαλείας 
(passwords) για την λειτουργία της 
κρυπτογράφησης σε συνεργασία με 
κεντρική υπηρεσία καταλόγου συμβατή με 
LDAP 

ΝΑΙ   

 
 

Γ1.9  Πίνακες Συστημικού Λογισμικού  

Γ1.9.1 Λογισμικό Application Server 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

125.  Άδειες χρήσης 2   
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126.  Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοσή του NAI   

127.  Να προσφερθεί στην τελευταία σταθερή έκδοσή 
του  NAI   

128.  Πλήρης υποστήριξη του μοντέλου δικτύωσης TCP/IP NAI   

129.  Να υποστηρίζει ευκολία στη διαχείριση με 
ενσωματωμένο λογισμικό NAI   

130.  Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης NAI   

131.  Υποστήριξη κρυπτογράφησης συστήματος αρχείων 
(file system)  ΝΑΙ 

  

132.  Υποστήριξη των πρωτοκόλλων IPv4, IPv6, 
DHCP,NTP, LDAP ΝΑΙ   

133.  Να έχει ενσωματωμένο μηχανισμό αυτόματης 
ενημέρωσης μέσω internet ΝΑΙ   

134.  Να έχει ενσωματωμένο λογισμικό προστασίας 
απομακρυσμένων συνδέσεων (firewall) 

NAI   

135.  Υποστήριξη ανταλλαγής αρχείων με άλλα 
λειτουργικά συστήματα. Να αναφερθούν 

NAI   

136.  Υποστήριξη εγκατάστασης τους ως ιδεατή μηχανή 
(virtual machines). Να αναφερθούν οι τεχνολογίες 
virtualization που υποστηρίζει.  

NAI   

137.  Δυνατότητα δημιουργίας πολλών χρηστών NAI   

138.  Δυνατότητα διαχωρισμού των χρηστών σε 
διαχειριστές και απλούς χρήστες 

NAI   

 

Γ1.9.2 Λογισμικό Web Server 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

139.  Άδειες χρήσης 2   

140.  Να αναφερθεί το λογισμικό του Εξυπηρετητή 
Διαδικτυακών Εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθεί. ΝΑΙ   

141.  Να αναφερθούν τα Version & release του Εξυπηρετητή 
Διαδικτυακών Εφαρμογών ΝΑΙ   

142.  Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του 
Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών. ΝΑΙ   

143.  Το λογισμικό του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών 
Εφαρμογών πρέπει να είναι συμβατό με το 
λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί. 

ΝΑΙ 
  

144.  Υποστήριξη HTTP 1.1 πρωτοκόλλου, HTTPS, SSL/TLS ΝΑΙ   

145.  Υποστήριξη HTTP Authentication με access control lists ΝΑΙ   

146.  Εξυπηρέτηση στατικού, και δυναμικού περιεχομένου ΝΑΙ   

147.  Υποστήριξη: 
ΧML Web Services 
CGI ή/και ASP ή/και PHP 

ΝΑΙ 
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148.  Παραμετροποιήσιμος μηχανισμός HTTP logging ΝΑΙ   

 

Γ1.9.3 Λογισμικό Database Server 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

149.  Άδειες Χρήσης ≥1   

150.  Να αναφερθούν το όνομα – Έκδοση – Χρονολογία 
διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού. ΝΑΙ   

151.  Ο τύπος των αδειών χρήσης που θα προσφερθούν 
πρέπει να επιτρέπουν τυχόν μελλοντική αναβάθμιση 
των συστημάτων Η/W του έργου που θα 
‘φιλοξενήσουν’ το εν λόγω λογισμικό.  

ΝΑΙ 
  

152.  Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης  πρέπει να 
επιτρέπουν  στον φορέα την μελλοντική επέκταση / 
παραμετροποίηση / τροποποίηση των 
προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών 
καθώς και την ανάπτυξη νέων. 

ΝΑΙ 

  

153.  Πλήρης υποστήριξη του Unicode 
(συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών). Πλήρης 
υποστήριξη της UTF-8 κωδικοποίησης. 

ΝΑΙ 
  

154.  Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και 
διαχείρισης, με τις παρακάτω δυνατότητες: (α) 
διαχείριση βάσεων (π.χ. start, stop, recovery κλπ.), (β) 
διαχείριση αντικειμένων της βάσης (π.χ. χρηστών, 
πινάκων, views, stored procedures κλπ), (γ) συλλογή 
και ανάλυση στατιστικών στοιχείων χρήσης και 
επίδοσης, (δ) tuning, (δ) έλεγχος γεγονότων και 
χρονοπρογραμματισμός διαχειριστικών εργασιών 
Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες διαχείρισης 
 

ΝΑΙ 

  

155.  Δυνατότητες περιορισμού χρήσης πόρων. ΝΑΙ   

156.  Να αναφερθούν οι δυνατότητες ελέγχου (auditing) για 
επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο 
πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα. 

ΝΑΙ 
  

157.  Το προσφερόμενο σύστημα ΒΔ θα πρέπει να 
υποστηρίζει τον ορισμό ρόλων / δικαιωμάτων 
χρηστών και να περιορίζει την πρόσβαση στα 
δεδομένα σύμφωνα με αυτά 

ΝΑΙ 
  

158.  Να περιγραφεί ο τρόπος ολοκλήρωσης τους 
συστήματος ΒΔ με τις υπόλοιπες εφαρμογές του 
έργου όσον αφορά στην πιστοποίηση και 
διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών 

ΝΑΙ 
  

159.  Χρησιμοποίηση του συνόλου της RAM του 
συστήματος. ΝΑΙ   

160.  Να αναφερθούν οι διατιθέμενες μέθοδοι οργάνωσης 
των δεδομένων. ΝΑΙ   

161.  Υποστήριξη declarative referential integrity controls ΝΑΙ   

162.  Υποστήριξη stored procedures ΝΑΙ   

163.  Υποστήριξη database triggers ΝΑΙ   

164.  Να περιγραφεί ο τρόπος διαχείρισης των deadlocks. ΝΑΙ   

165.  Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της Β.Δ. ΝΑΙ   
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(backup) – να περιγραφούν οι δυνατότητες του 
προσφερόμενου λογισμικού. 

166.  Μηχανισμός ανάκαμψης (recovery) της ΒΔ από 
αποτυχίες διασφαλίζοντας την διαθεσιμότητα και 
ακεραιότητα των δεδομένων της βάσης – να 
περιγραφούν οι δυνατότητες του προσφερόμενου 
λογισμικού. 

ΝΑΙ 
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Γ1.10  Υπηρεσίες 

 

Γ1.10.1 Μελέτη Εφαρμογής 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

167. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην 
παράγραφο Α.4.1 της παρούσης 

ΝΑΙ   

168. Η Μελέτη Εφαρμογής θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να 
περιλαμβάνει: 
-Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 
-Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ) 

ΝΑΙ   

169. Σχέδιο Διαχείρισης και Ποιότητας Έργου (ΣΔΠΕ).  
Οι διαδικασίες και μηχανισμοί που θα περιγράφονται 
αναλυτικά στο Σχέδιο θα πρέπει να αποτελούν ένα 
πρότυπο και ολοκληρωμένο σύνολο, προσαρμοσμένο στις 
ιδιαιτερότητες που θέτουν οι οργανωτικές, διοικητικές και 
τεχνολογικές παράμετροι του έργου. Με βάση τα 
παραπάνω, τα περιεχόμενα του ΣΔΠΕ θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να αναφέρονται στις ακόλουθες περιοχές των 
οποίων ο σκοπός, η δομή και το περιεχόμενο θα 
περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του Αναδόχου: 
-Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου 
-Επικαιροποιημένο – αναλυτικό χρονοδιάγραμμα Έργου 
-Εκτίμηση - Διαχείριση Κινδύνων 
-Διασφάλιση – Έλεγχος Ποιότητας 
-Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών των εφαρμογών, 
-Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων εφαρμογών 
(λειτουργικότητα, δυνατότητες, περιορισμοί κ.λπ.), 
-Αρχικός καθορισμός περιεχομένου και σχετικών πηγών, 
-Επίπεδα ελεγχόμενης πρόσβασης χρηστών, 
-Καθορισμός αρχιτεκτονικής διασυνδεόμενων συστημάτων     
εφαρμογών / Σχέδιο Διαλειτουργικότητας 
-Αναλυτικές προδιαγραφές του συστήματος διεπαφής 
χρήστη (user interface), 
-Καθορισμός επιπέδων αλληλεπίδρασης (interactivity) 
συστήματος - χρήστη και πλοήγησης (navigation), 
-Καθορισμός σεναρίων UAT (User Acceptance Tests) και 
πιλοτικής λειτουργίας  
-Καθορισμός διαδικασιών ελέγχων - αναφορών 
δοκιμαστικής λειτουργίας 
-Σχέδιο μετάπτωσης δεδομένων 
-Σχέδιο κατάρτισης / εκπαίδευσης στελεχών Φορέα 
-Μελέτη ασφάλειας συστημάτων - εφαρμογών 
-Μελέτη disaster recovery  
-Μεθοδολογία καταγραφής δεικτών απόδοσης του 
συνόλου της λύσης και των παρεχόμενων ψηφιακών 
υπηρεσιών 

ΝΑΙ   
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Γ1.10.2 Υπηρεσίες Συλλογής, Επεξεργασίας, Ανάπτυξης Περιεχομένου 

 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

170. 
Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα γίνει η 
συλλογή και ανάπτυξη του απαιτούμενου 
περιεχομένου.  

Τα στάδια συλλογής περιεχομένου περιλαμβάνουν: 

 Τελικός καθορισμός περιεχομένου προς 
συλλογή  όπως π.χ. κατάλογος 
προϊόντων/παραγωγών 

 Εντοπισμός σχετικών πηγών δεδομένων 

 Συλλογή δεδομένων 

 Έλεγχος και αξιολόγηση (πληρότητας) 
δεδομένων 

 Διόρθωση-συμπλήρωση και επεξεργασία 
δεδομένων (αρχική έκδοση δεδομένων) 

 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής 
θα γίνει και ανάπτυξη του απαιτούμενου νέου 
(αρχικού) περιεχομένου και ειδικότερα: 

 Οδηγού Εξαγωγών Αγροτικών και 
Διατροφικών προϊόντων  

 Οδηγού Επενδύσεων στον Πρωτογενή 
Τομέα 

 Οδηγός (Διαδικασίες) λήψης 
πιστοποιητικού ποιότητας στον αγροτικό 
/ διατροφικό τομέα 

 Στοιχεία Πρωτογενούς Τομέα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου  

 Ειδικές συμβουλές για επενδύσεις στον 
Πρωτογενή Τομέα 

 Βέλτιστες πρακτικές σε Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

 FAQs (Frequently Asked Questions) 

 Σχετικά Links (σε βέλτιστες πρακτικές σε 
λοιπή Ελλάδα και εξωτερικό, μελέτες, 
αναλύσεις κ.λπ.) 

 

Κατ’ 
ελάχιστο 

50 
/κατηγορία 
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Γ1.10.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

171. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο Α.4.2 της 
παρούσης 

ΝΑΙ   

172. Κατ’ ελάχιστο: 
 
-Εκπαίδευση κρισίμων χρηστών, για σκοπούς 
διενέργειας των UATs  (20 άτομα, 12 ώρες 
εκπαίδευσης)  
-Εκπαίδευση των διαχειριστών/παραγωγών 
περιεχομένου (10 άτομα, 20 ώρες εκπαίδευσης) και 
-Εκπαίδευση των στελεχών του helpdesk 
περιεχομένου (3 άτομα, 12 ώρες εκπαίδευσης) 
-Εκπαίδευση των διαχειριστών των 
πληροφοριακών υποδομών/εφαρμογών του 
συστήματος (6 άτομα, 30 ώρες εκπαίδευσης) 
 

ΝΑΙ   

173. O Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες 
διαμόρφωσης εκπαιδευτικού 
πολυμεσικού (multimedia) υλικού, για 
σκοπούς σεμιναριακής αλλά και αυτό-
εκπαίδευσης. Το υλικό θα είναι 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες του έργου 
και θα είναι κατά τέτοιο τρόπο 
ανεπτυγμένο ώστε να είναι 
επαναξιοποιήσιμο από τον Φορέα και τα 
στελέχη του, και μετά το πέρας του 
Έργου. 
 

ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1,5 
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑΣ 

  

174. Οι προτεινόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης 
θα περιγράφονται στο Πλάνο 
Εκπαίδευσης, αρχικό σχέδιο του οποίου 
θα περιλαμβάνεται στην πρόταση του 
Ανάδοχου. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα 
παρασχεθούν στην έδρα της Περιφέρειας 
(Τρίπολη) και σε χώρο που θα υποδείξει ο 
Φορέας.  
 

ΝΑΙ   

175. Καθέναν από τους παραπάνω 
εκπαιδευτικούς κύκλους θα πρέπει να 
παρακολουθούν επιλεγμένα στελέχη της 
ομάδας, αναλόγως του ρόλου που θα 
αναλάβουν κατά την παραγωγική 
λειτουργία.  
 

ΝΑΙ   
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Θα γίνει μέριμνα επαρκούς διάχυσης της 
γνώσης, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνέχιση της χρήσης του Συστήματος 
ανεξαρτήτως συγκεκριμένων φυσικών 
προσώπων. 
 
Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι 
εξαντλητική σε βάθος και σε εύρος 
αντικειμένου έτσι ώστε ο 
εκπαιδευόμενος να καταστεί σταδιακά 
επαρκής στα καθήκοντα χρήσης του 
όλου συστήματος. 
 

176. Στην Τεχνική Προσφορά του ο 
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
προτείνει πρόγραμμα για τις υπηρεσίες 
εκπαίδευσης που θα προσφέρει, το 
κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται 
αναλυτικά στην Οικονομική Προσφορά 
του (βλ. πίνακα Γ.1.12). 
 

ΝΑΙ   

 

Γ1.10.4 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

177. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην 
παράγραφο Α.4.3 της παρούσης 

ΝΑΙ   

178. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης θα πρέπει να 
διενεργηθούν δράσεις προβολής και 
δημοσιότητας του Έργου στους εμπλεκόμενους 
φορείς (εντός της Περιφέρειας) αλλά και στο 
ευρύτερο κοινό που αποτελούν δυνητικούς 
χρήστες του ‘Ηλεκτρονικού Καλαθιού της 
Πελοποννήσου’. Οι δράσεις αυτές οφείλουν να 
σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν με σκοπό την 
πληρέστερη πληροφόρηση των πολιτών, 
σχετικά με το νέο λειτουργικό περιβάλλον, τη 
χρησιμότητα, καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη. 

 
Αναλυτικότερα, οι δράσεις θα πρέπει να 

ΝΑΙ   
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στοχεύουν: 
-στην άμεση και έγκυρη πληροφόρηση του 
κοινού και των αρμοδίων φορέων  

-στην ενημέρωση, υποστήριξη και 
συντονισμό όλων των εμπλεκομένων για 
την ορθή λειτουργία του συστήματος 

-στην κινητοποίηση και δραστηριοποίηση 
των άμεσα και έμμεσα ωφελουμένων για 
συμμετοχή, χρήση, διάδοση και αξιοποίηση 
των πρακτικών οφελών. 

 
179. 

Οι δράσεις προβολής και δημοσιότητας θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

-σχεδιασμό του λογοτύπου του έργου για 
έντυπη και ψηφιακή χρήση 

-διοργάνωση τριών (3) ενημερωτικών 
συναντήσεων σε στελέχη της Περιφέρειας 
για ενημέρωση για τους στόχους, το 
αντικείμενο και τις φάσεις υλοποίησης του 
Έργου (τον 1ο μήνα από την έναρξη του 
Έργου) 

-ενημέρωση μέσω (5 αποστολές)  e-mail   
επιλεγμένων φορέων, οργανισμών και 
ατόμων για την λειτουργία της Πύλης και 
των υπηρεσιών της 

-διοργάνωση δύο (2) ημερίδων για την 
προβολή των αποτελεσμάτων του Έργου  

-δημοσίευση πέντε (5) Δελτίων Τύπου 
ενημέρωσης για την έναρξη και την πρόοδο 
υλοποίησης του Έργου 

-καταχώρηση της Πύλης και των υπηρεσιών 
της σε μηχανές αναζήτησης 

-ειδικές επιλεγμένες καταχωρήσεις σε 
δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης του 
διαδικτύου και σε κοινωνικά δίκτυα 

Η αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών 
υπηρεσιών προβολής θα αξιολογηθεί μέσα από 
τη μέτρηση της επισκεψιμότητας της Πύλης. 
 

ΝΑΙ   
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Γ1.10.5 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

180. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην 
παράγραφο Α.4.4 της παρούσης 

ΝΑΙ   

181. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίζει τη 
λειτουργία του συστήματος και των χρηστών 
κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 
εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη 
διαθεσιμότητα. 
Η πιλοτική λειτουργία θα είναι ενός (1) μήνα 
διάρκειας και θα έχει στόχο την καταγραφή / 
αξιολόγηση / προτεραιοποίηση / επιδιόρθωση / 
αποκατάσταση (τυχόν) επιχειρησιακών / 
τεχνικών αποκλίσεων λειτουργίας του 
συστήματος. 

 

ΝΑΙ   

182. 
H πιλοτική λειτουργία θα αφορά συγκεκριμένο 
αριθμό εγγεγραμμένων χρηστών και πρόσβαση 
στην Πύλη σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση 
(URL). Οι χρήστες αυτοί θα έχουν επιλεγεί και 
ενημερωθεί ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν την 
έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας. 
 

ΝΑΙ   

183. 
Η δοκιμαστική λειτουργία θα είναι ενός (1) μήνα 
διάρκειας, ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της 
πιλοτικής λειτουργίας και έχει στόχο τον τελικό 
έλεγχο και αξιολόγηση της λειτουργίας του 
συνολικού έργου που σηματοδοτεί και την 
οριστική παραλαβή του συστήματος και του 
Έργου. 

Η πρόσβαση στην Πύλη κατά τη φάση 
δοκιμαστικής λειτουργίας θα είναι διαθέσιμη σε 
όλους τους υποψήφιους χρήστες (με βάση το 
καθορισμένο επίπεδο πρόσβασης ανά επίπεδο 
χρήστη). 
 

ΝΑΙ   

184. 
Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν κατά την 
Πιλοτική και Δοκιμαστική Λειτουργία του 
Συστήματος θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: 

-Αποσφαλμάτωση των εφαρμογών  

ΝΑΙ   
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-Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη 
χρηστών  
-Συλλογή παρατηρήσεων από τους 
χρήστες  
-Διόρθωση / Διαχείριση λαθών  
-Συντήρηση λογισμικού και εφαρμογών  
-Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ 
δυσλειτουργιών και αποκατάσταση.  
-Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων 
εκδόσεων λογισμικού  
-Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων 
των customizations και διεπαφών με 
άλλα συστήματα με τις νεότερες 
εκδόσεις.  
-Παράδοση αντιτύπων όλων των 
μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή 
τροποποιήσεων των εγχειριδίων 
λογισμικού.  
-On the job training (Υποστήριξη 
χρηστών/ διαχειριστών καθ’ όλη την 
περίοδο της πιλοτικής και δοκιμαστικής 
λειτουργίας)  
-Αξιολόγηση συστήματος  
-Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω 
Λειτουργίας Helpdesk.  
-On site υποστήριξη. Όταν τα 
αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν 
να επιλυθούν απευθείας και οριστικά 
από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης 
(Helpdesk), πρέπει να προωθούνται σε 
ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την 
απαιτούμενη λύση επιτόπου.  
-Υποστήριξη της λειτουργίας των Servers 
(backup / disaster recovery policy / 
security).  
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Γ1.10.6 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

185. Να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην 
παράγραφο Α.4.5 της παρούσης 

ΝΑΙ   

186. Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης «Καλής 
Λειτουργίας» θα έχουν διάρκεια κατ’ελάχιστο 
ένα (1) έτος, μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου, και αφορούν στο σύνολο του Έργου και 
παρέχονται δωρεάν. 

ΝΑΙ   

187. Κατά την Περίοδο Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 
θα παρέχονται κατ΄ ελάχιστο οι εξής υπηρεσίες:  

-Διασφάλιση καλής λειτουργίας εφαρμογών 
 
1. Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας 

(bugs) των εφαρμογών. Κατόπιν 
έγγραφης ειδοποίησης από το Φορέα 
Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επιλύει τα 
προβλήματα εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος (2 εργάσιμες ημέρες) από 
την αναγγελία, εφόσον αυτά δεν έχουν 
προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες 
παρεμβάσεις τρίτων.  

2. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ 
δυσλειτουργιών και αποκατάσταση.  

3. Σε περίπτωση που η παράδοση και 
εγκατάσταση νέων εκδόσεων της 
εφαρμογής, απαιτεί την παράδοση και 
εγκατάσταση νέων εκδόσεων έτοιμου 
λογισμικού, τότε ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να τις πραγματοποιήσει 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Φορέα 
Λειτουργίας.  

4. Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των 
customizations, διεπαφών με άλλα 
συστήματα, κ.λπ., με τις νεώτερες 
εκδόσεις.  

5. Παράδοση αντιτύπων όλων των 
μεταβολών, ή των επανεκδόσεων, ή 
τροποποιήσεων των εγχειριδίων 
εφαρμογής.  

ΝΑΙ   
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-Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω 
Λειτουργίας Helpdesk.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα 
τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι 
ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα 
απαιτούμενα χρονικά διαστήματα την 
αποκατάσταση βλαβών.  
Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η 
οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου 
Υποστήριξης (HelpDesk) το οποίο θα είναι 
διαθέσιμο προς το Φορέα Λειτουργίας σε ώρες 
ΚΩΚ (09.00 - 17.00).  
 

188. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:  

1. Να καταγράφει τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία των βλαβών που αναφέρονται 
από το προσωπικό της Υπηρεσίας. Κάθε 
περιστατικό πρέπει να λαμβάνει ένα 
μοναδιαίο κλειδί αναφοράς και να 
καταγράφεται τουλάχιστον η εξής 
πληροφορία: 
o Υπηρεσία, είδος (εξοπλισμός, 

λογισμικό, εφαρμογή), περιγραφή 
βλάβης, ώρα αναγγελίας  

Η αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει, 
εναλλακτικά, με όλους τους παρακάτω 
τρόπους  
o Τηλέφωνο  
o e-mail  
o Fax  
o ειδική web ή άλλη εφαρμογή, από 

την οποία θα καταγράφονται κατ’ 
ελάχιστο, ο χρόνος έναρξης και λήξης 
του προβλήματος, η περιγραφή του 
και οι ενέργειες επίλυσης, καθώς και 
ο υπεύθυνος για κάθε ενέργεια.  

  On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα 
προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν 
απευθείας και οριστικά από το πρώτο 
επίπεδο παρέμβασης (Helpdesk), πρέπει να 
προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν 
την απαιτούμενη λύση επιτόπου.  

ΝΑΙ   
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 Αντιμετώπιση λαθών και σφαλμάτων στη 
λειτουργία του συστήματος.  

 Προσαρμογή της βάσης και της εφαρμογής 
που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του 
παρόντος Έργου σε νέες απαιτήσεις που 
προκύπτουν από πιθανές τροποποιήσεις 
στην οργάνωση και τις λειτουργίες του 
Φορέα Λειτουργίας και σχετίζονται με το 
φυσικό αντικείμενο του παρόντος Έργου.  

 Αναβάθμιση του συστήματος για να 
λειτουργεί με τις νέες εκδόσεις του 
λειτουργικού συστήματος ή του συστήματος 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων ή application 
server, στα οποία βασίζεται το σύστημα.  

 Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν 
αλλαγές στη λειτουργικότητα του 
συστήματος.  

 
189. Οι Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» του 

Συστήματος θα παρέχονται σε περιβάλλον 
Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών κατ’ελάχιστο 
σύμφωνα με παρ Α4.6 

   

 
 

 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των 
απαιτούμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος στην Οικονομική του Προσφορά. Για την οικονομική αξιολόγηση των 
προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ. 

Γ1.11  Πληροφοριακό Σύστημα 

Γ1.11.1 Εξοπλισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    
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Γ1.11.2 Έτοιμο Λογισμικό  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

 

Γ1.11.3 Εφαρμογή/ές 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ    

Γ1.11.4 Υπηρεσίες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       
       
       

ΣΥΝΟΛΟ      

Γ1.11.5 Άλλες δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       
       
       

ΣΥΝΟΛΟ     
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Γ1.12  Εκπαίδευση χρηστών 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
[€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       
       

ΣΥΝΟΛΟ    
 

Γ1.13  Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Εξοπλισμός (Πίνακας Γ1.11.1)    

2 Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας 
Γ1.11.2)    

3 Εφαρμογή/ές (Πίνακας Γ1.11.3)    
4 Υπηρεσίες (Πίνακας Γ1.11.4    
5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας Γ1.11.5)    
 ΣΥΝΟΛΟ C4.1    

1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας 
Γ1.12)    

 ΣΥΝΟΛΟ Γ1.13    
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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Γ1.14  Σχέδιο Σύμβασης 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ..........................................  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  
«Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας 

Πελοποννήσου» 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ …………… € ΜΕ ΦΠΑ 23% 
 

Συμβατικό τίμημα (χωρίς ΦΠΑ): ………. 

Κωδικός MIS369404                                                                                                                               
ΣΑΕ: EΠO268 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 72262000 
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Στη ................. σήμερα την …../../2012, ημέρα …………., μεταξύ αφενός της .................... 
που εδρεύει στην ..............εκπροσωπείται νόμιμα από τον ..................... και στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η 
εταιρεία με την επωνυμία ………………………. που εδρεύει στ… 
………………………………….. εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. …………………………. 
και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
Σε συνέχεια του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή με την ……………….. απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και 
κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την …………………. απόφαση κατακύρωσης («η 
Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονικό 
Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου», 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης. 
 
 
1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο 
παρόν άρθρο: 
  
Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την 
Αναθέτουσα Αρχή ή την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την 
υλοποίηση του Έργου. 
 
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή 
οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων 
των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 
 
Έργο: Το έργο όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Προκήρυξη και στο 
εγκεκριμένο ΤΔΠΠ. 
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  
 
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 
 

Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠE): ομάδα προσώπων που ορίζεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   και την εκπροσωπεί 
στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τη Σύμβαση και έχει την ευθύνη για την 
επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των 
Παραδοτέων του Έργου. 
 
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα 
παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
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Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από 
την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 
 
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που 
αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που 
ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού 
διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της 
πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 
 
Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα 
μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί 
με τα παραρτήματά της 
 
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.  
 
Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το παρόν έργο έχει σαν στόχο την προβολή και προώθηση των προϊόντων του 
‘Καλαθιού της Πελοποννήσου’ στην Ελλάδα και (κυρίως) στο εξωτερικό. Στην 
υπηρεσία θα μπουν οι περιγραφές όλων των προϊόντων του πρωτογενή τομέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχουν ενταχθεί (ή αναμένεται να ενταχθούν στα 
πλαίσια του έργου) στο ‘Καλάθι της Πελοποννήσου’, αλλά και γενικότερα κάθε 
καινοτόμο ‘παράγωγο’ προϊόν (π.χ. φυτικά καλλυντικά) όπως και κάθε άλλο προϊόν 
που σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα και μπορεί η παρουσία του να ενισχύσει το 
καλάθι.  

Στόχος είναι το προτεινόμενο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα να αποτελέσει 
την Πύλη του Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ιδίως στο 
εξωτερικό, αναπτύσσοντας της επιχειρηματικότητα, δίνοντας ώθηση στις εξαγωγές 
και ενισχύοντας την οικονομία της Περιφέρειας. 

Οι λεπτομέρειες σχετικές με το αντικείμενο του έργου καθορίζονται από το 
Τεύχος Διακήρυξης και την Προσφορά του Αναδόχου. 
 
 

Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην 
Ελληνική γλώσσα.  Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα 
έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) 
που τα συνοδεύει. 
 
Άρθρο 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Σύμφωνα με : 
 
- την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων 
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έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος 
ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 
της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων). 

-   την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 
14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 
43804/ΕΥΘΥ2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009) και την αριθ. Πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ1212/2010 
(ΦΕΚ 1088/Β/2010). 

-     Την     αριθ. 152.264/Ψ.Σ.1746-Β/16.10.2013            σύμφωνη    γνώμη   της       Ε.Υ.Δ. Ε.Π.                                    
      «Ψηφιακής Σύγκλισης « για τη συγκεκριμένη προκήρυξη. 
-   το ν. 3783/2009  «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» 
-     το Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄50/97) «Προστασία ατόμου από επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 (ΦΕΚ α 
133/2006) «Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες» και ο Ν.3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που 
παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή 
διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων 
επικοινωνιών , χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή 
εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις. 

- το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007»  

-  το ΠΔ 60/2007 (Οδηγία 2004/18/ΕΚ) «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως έχει 
τροποποιηθεί δυνάμει της Οδηγίας 2005/51 ΕΚ, 

-  το Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών 
θεμάτων», 

- το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

- το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις», 

-  του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», (ΦΕΚ 15/Α/2007) 

- το Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ»,  

- το Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3 

- της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας 
εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών 
υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης». 
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- της ΚΥΑ Π1/2830/7/8/2001 (ΦΕΚ 1093Β/21/8/2001) εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ 
προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο ΕΠ «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» 

- το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 
του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

- το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267, 3/12/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013». 

- την με κωδικό MIS 369404 Απόφαση Ένταξης της πράξης στα πλαίσια, του Άξονα 
Προτεραιότητας «02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του  Ε.Π. «Ψηφιακή 
Σύγκλιση  

- το φάκελο του έργου (Τεχνικό Δελτίο, Απόφαση Ένταξης, Διακήρυξη, Αποφάσεις 
Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου). 

- τον προσυμβατικό έλεγχο της Σύμβασης 

 

Άρθρο 5. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

 
Κατά την ιεράρχηση της νομικής ισχύος των κειμένων, το κείμενο της σύμβασης 
κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών, πλην όμως σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και 
δεσμεύει με τους όρους τους οποίους περιέχει τόσο  το Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ, που 
διενεργεί το διαγωνισμό, όσο και τους διαγωνιζόμενους. Τυχόν παράβαση ουσιώδους 
όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την 
συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού 
επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης. Οι όροι της σύμβασης οφείλουν 
να είναι σύμφωνοι με την απόφαση ένταξης, τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη 
δημοπράτησης. Εφαρμοστέο δε σε κάθε περίπτωση είναι και το κοινοτικό δίκαιο. 
 
Άρθρο 6. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 
Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή 
τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 
 
Για την Αναθέτουσα Αρχή:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : ________    
Τηλέφωνο :  ________ 
e-mail : ________ 
 
Για τον Ανάδοχο:  ……………………………… 
……………………………………… 
Ταχ.κωδ.:…………… – ΠΟΛΗ  …………….. 
Τηλ………………..   fax: …………………… 
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Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει 
την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της. 
 
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα 
είναι γραπτή. 
 
Άρθρο 7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
7.1 Η  ΕΠΠΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση και της 

ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της. 
7.2 Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική 

του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά. 
7.3 Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να 

εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε εκπρόσωπο 
ή εκπροσώπους της, της άσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την 
ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτής,  την αντικατάσταση εκπροσώπου ή 
εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση, απαιτούν 
την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν 
αποτελέσματα μόνο μετά την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον 
Ανάδοχο. 

 
Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της ΕΠΠΕ προς τον 
Ανάδοχο, στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τα 
Έγγραφα της ΕΠΠΕ. Παρ’ όλα αυτά: 
α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της ΕΠΠΕ παραλείψει να αρνηθεί την παραλαβή 
κάποιου Παραδοτέου, η ΕΠΠΕ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την 
παραλαβή αυτή και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων ή ατελειών του  
β) η ΕΠΠΕ δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο των 
Εγγράφων του εκπροσώπου της. 

 
Άρθρο 8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για 
διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να 
τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 
Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής (Φορέα Λειτουργίας). 

Ειδικότερα:  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε 
ουδείς τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, 
αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή)– υπερκείμενος ή 
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υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς 
την προηγούμενη δική του έγκριση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες 
και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής ή/ και 
του Φορέα Λειτουργίας. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν 
είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα 
Λειτουργίας ή την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό 
πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για 
τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του 
με τα συμφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με 
τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και 
αφορούν στο Φορέα Λειτουργίας ή / και την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη 
σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση 
και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του 
Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα 
αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 
προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση 
και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα Λειτουργίας και στα άτομα που 
ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, 
ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα 
υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με 
τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση 
υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων 
εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με 
το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω 
ζημίας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που 
τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή 
πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά 
φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα 
δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, 
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα 
μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 
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Άρθρο 9. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
9.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος 

αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους 
της Σύμβασης, σε Τράπεζα ή προμηθευτή της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της ΣΔΣ του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). Εκχώρηση-μεταβίβαση της σύμβασης 
θα συντελείται μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης 
τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/ 
συναίνεση της αναθέτουσας Αρχής. Η τελευταία θα γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση-
μεταβίβαση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.  

9.2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη 
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 
Άρθρο 10. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 
10.1 Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους 

υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί 
προσδιοριζόμενο τμήμα. 

10.2 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

10.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και 
παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

10.4 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή 
και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / 
υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με 
σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη 
της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και 
προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να 
αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες 
εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε 
κατάλληλος. 
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

10.5 Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του με αυτόν, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος 
ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση 
της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο 
Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την 
ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με 
την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των 
κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. H Αναθέτουσα Αρχή 
οφείλει να απαντήσει εντός 10 (δέκα) ημερών για τη συμφωνία ή μη αναφορικά με 
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την αλλαγή του υπεργολάβου. Αν δεν απαντήσει ο Ανάδοχος μπορεί να 
προχωρήσει στην αλλαγή του υπεργολάβου.  

10.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 
υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου 
που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό 
διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των 30 ημερών. Ο 
αντικαταστάτης θα πληροί τα κριτήρια που θέτει η Διακήρυξη του παρόντος 
έργου. 

10.7 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, με προηγούμενη όχληση είκοσι (20) 
εργασίμων ημερών να ζητήσει από τον Ανάδοχο να ματαιώσει τη συγκεκριμένη 
υπεργολαβία εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος και εφόσον ο Ανάδοχος 
δεν προβεί στη ματαίωση αυτή, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για 
αθέτηση της Σύμβασης. 

 
 
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
Άρθρο 11. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου. 
 
Άρθρο 12. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
12.1 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, 

σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή 
της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς 
να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

12.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου 
με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 
Σύμβασης. 

 
Άρθρο 13. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
 
13.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους 

τους χώρους υλοποίησης του έργου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε 
περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της 
Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. 

13.2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και 
ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε 
ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων 
όπου εκτελείται το Έργο. 

13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη 
υπάρχουσες υποδομές της που έχουν συνάφεια με το Έργο. 

 
Άρθρο 14. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 
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Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου 
να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα 
πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει 
στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 
 
 
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Άρθρο 15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
15.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του 

με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 

15.2 Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνουν την υποχρέωση 
συμμόρφωσης στις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 
Άρθρο 16. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης  για τον εξοπλισμό και τις 
εφαρμογές, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
1. To Χρονικό διάστημα (σε χρόνια) για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν 

συντήρησης) του εξοπλισμού και του λογισμικού μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας). Τόσο ο εξοπλισμός του 
συστήματος που προσφέρεται όσο και το λογισμικό θα πρέπει να καλύπτεται από 
ένα (1) χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης). Ο 
χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του έργου. Όσον αφορά στο είδος και στο αναμενόμενο επίπεδο 
παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της εγγύησης, ισχύουν οι ίδιοι όροι που 
καθορίζονται και στο Τεύχος Διακήρυξης και την Προσφορά του Αναδόχου . 

2.     Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος,οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

 Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών 

 Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού 

 Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών 
(bugs). Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τη Περιφέρεια, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός τριών (3) ημερών από την 
αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες 
παρεμβάσεις τρίτων 

 Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού συστήματος 
και εφαρμογών. 

 Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή 
τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού 
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 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού 
και των εφαρμογών, η οποία πρέπει να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής 
λειτουργίας της Περιφέρειας. 

Αναλυτικά ισχύουν οι ίδιοι όροι που καθορίζονται και στο Τεύχος Διακήρυξης 
και την Προσφορά του Αναδόχου 

 
Άρθρο 17. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
 
17.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση 
που καλύπτει το 10% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της 
συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής κατά τρεις (3) μήνες τουλάχιστον 
και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση 
των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

 
17.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για την καλή λειτουργία του Εξοπλισμού και του Λογισμικού Εφαρμογών κατά το 
χρονικό διάστημα της δωρεάν συντήρησής του (περίοδος εγγύησης), ο Ανάδοχος 
υποχρεούται, μετά την οριστική παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος 
της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συμβατικής του αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και με 
χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τη συμβατική  περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) 
μήνες. 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της 
περιόδου εγγύησης.  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο 
νομικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους 
ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.  Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των μελών της ένωσης 

 
 
Άρθρο 18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
18.1 Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα 

παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, 
φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. 
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Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 
18.2 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 

εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για 
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να 
προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους 
υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε 
ελάττωμα του εξοπλισμού. 

18.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το 
προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μεριμνά  όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν 
το ίδιο. 

 
Άρθρο 19. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
 
19.1 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από 

την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών 
σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά. 

19.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική ζημία 
που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των 
προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

19.3 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας 
το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με 
την εκ μέρους του αποδεδειγμένη αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 20. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
20.1 Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης, ο 

Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτομερές 
πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι 
δραστηριότητες του Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
τους. 

20.2 Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος 
υποχρεούται εντός …………………. ημερών ήτοι μέχρι την ……………………,  
να έχει ολοκληρώσει το σύνολο του έργου, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 
δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας και περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα: 
α) τη σειρά κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις 

επιμέρους δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους χρονικών 
διαστημάτων υλοποίησης. 

β) τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών 
προϊόντων του Έργου 

γ) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη  
εξάρτηση μεταξύ των επί μέρους δραστηριοτήτων του Έργου 

δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η ΕΠΠΕ 
Η έγκριση του προγράμματος από την ΕΠΠΕ δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
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20.3 Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση 
της ΕΠΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το 
πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το 
αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς 
έγκριση. 

 
Άρθρο 21. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
21.1 Ο Ανάδοχος παρέχει στην ΕΠΠΕ πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του 

Έργου,. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος συντάσσει περιοδικές εκθέσεις 
ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες υποβάλλει, κάθε 
μήνα (30 ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης, στην ΕΠΠΕ. Συντάσσει 
επίσης και υποβάλλει στην ΕΠΠΕ, ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες 
στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του προγράμματος 
εκτέλεσης. 

21.2 Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση 
της Σύμβασης, και επιτρέπει στην ΕΠΠΕ να επιθεωρεί, κατόπιν συνεννοήσεως, το 
αρχείο και τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά τους. 

 
Άρθρο 22. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την Ημερομηνία Υπογραφής της 
Σύμβασης και διαρκεί για  δέκα έξι (16) μήνες. 
Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στη Σύμβαση απεικονίζει την προθεσμία του 
Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων άρθρων. 
Στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των επιμέρους παραδοτέων ή του συνόλου 
του έργου προβλέπονται ποινικές ρήτρες για τον Ανάδοχο, το ύψος των οποίων 
καθορίζεται από το άρθρο  27 της παρούσας και από την κείμενη νομοθεσία 
 
Άρθρο 23. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης γίνεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της 
Διαχειριστικής Αρχής. 
 
 
 
Άρθρο 24. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
24.1 Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών 
της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου 
δημοσίων συμβάσεων. 

24.2  Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης γίνεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη 
της Διαχειριστικής Αρχής. 

 
 
 
24.3 Η τυχόν τροποποίηση σύμβασης γνωστοποιείται στην Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ 

«Ψηφιακή Σύγκλιση». 
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5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Άρθρο 25. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
25.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, 

την ολοκλήρωση των εργασιών. Η ΕΠΠ προβαίνει σε φάσεις παραλαβής 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν 
παρατηρήσεις εντός δέκα (10) ημερών θεωρείται ότι δεν υπάρχουν τέτοιες 
οπότε η επιτροπή συντάσσει άμεσα το σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής. 
Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει τα αναφερόμενα στις παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος (20 μέρες) και να ενημερώσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για 
την ολοκλήρωση των εργασιών. Η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει το πρακτικό 
οριστικής παραλαβής το αργότερο εντός μηνός εφόσον διαπιστώσει την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στις σχετικές 
παρατηρήσεις. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατυπώνει άπαξ όλες τις 
παρατηρήσεις της και δεν μπορεί να επανέλθει με νέες παρατηρήσεις. 

 
25.2. Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εντός μηνός θεωρείται ότι δεν 

υπάρχουν τέτοιες οπότε η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει άμεσα το σχετικό 
πρακτικό οριστικής παραλαβής. Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τα αναφερόμενα στις παρατηρήσεις 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (μέγιστο 1 μήνας) και να ενημερώσει 
εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση των εργασιών. Η 
Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει το πρακτικό οριστικής παραλαβής το αργότερο 
εντός μηνός, εφόσον διαπιστώσει την ικανοποίηση εκ μέρους του Αναδόχου των 
σχετικών απαιτήσεων όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στις σχετικές 
παρατηρήσεις. 

 
Άρθρο 26. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
26.1 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της 

προθεσμίας ή των προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση, όπως τυχόν έχουν 
μετατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 23, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς 
όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει η Σύμβαση, 
πρόσθετη αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

26.2 Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη 
Συμβατική Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο: 
α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και 
β) να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 
Άρθρο 27. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του. 
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Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου 
αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του 
Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν 
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης: 
 ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν, 

εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική Προσφορά του 
Αναδόχου 

 ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.  

Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί 
μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από 
τον Φορέα Λειτουργίας Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικών ρητρών 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο του παρόντος άρθρου. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση. 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται 
στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς 
μεταθέσεις. 

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων 
ή μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του 
Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων, θα επιβάλλονται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση 
Καλής Εκτέλεσης. 

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 
τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί 
μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι 
ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, 
αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της 
Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι 
ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την 
κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το 
αναλογούν συμβατικό τίμημα. 
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Άρθρο 28. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
28.1 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να 

παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή 
εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα 
Παραρτήματα της Σύμβασης. 

28.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή, θα πρέπει να υποβάλλεται 
αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η 
περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την 
περίπτωση.  

 
Άρθρο 29.  ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
29.1 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, 

προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό 
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην 
απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει 
την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 
άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

29.2 Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, μέσων, 
υλικών κλπ. μέχρι την ημερομηνία τμηματικής και σε κάθε περίπτωση οριστικής 
παραλαβής του Έργου, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 

29.3 Με την οριστική παραλαβή του Έργου η κυριότητα επί των ως άνω (πλην του 
λογισμικού) μεταβιβάζεται αυτοδίκαια από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα 
Αρχή, η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα 
φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό. 

29.4 Παράλληλα, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά με την οριστική παραλαβή την μη 
αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του έτοιμου λογισμικού που ο 
Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισμό στην έκταση και υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις που ο αντίστοιχος κατασκευαστής έχει νόμιμα θέσει στην 
αντίστοιχη άδεια χρήσης του λογισμικού αυτού. Η κυριότητα του λογισμικού 
αυτού παραμένει στους νόμιμους δικαιούχους. 

29.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και σε κάθε 
απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία 
των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως 
έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση 
τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, 
παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής 
από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα, η Αναθέτουσα Αρχή 
οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να παρέμβει προσθέτως υπέρ της 
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Αναθέτουσας Αρχής στην ανοιγείσα δίκη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί δια 
τελεσιδίκου δικαστικής απόφασης ότι υπαίτιος για την παραβίαση δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται 
με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού 
του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής 
δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για 
κάθε θετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω 
αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

 
Άρθρο 30. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα 
με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί 
όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα 
στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, 
πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές 
προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως 
προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 
 
 
 
Άρθρο 31. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με 
το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται 
και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα 
παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του 
Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα 
Λειτουργίας, που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται 
(όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 
Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά τη διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν 
στην Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Λειτουργίας) κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη 
ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση 
και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θα 
παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 
παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή 
και στον Φορέα Λειτουργίας (αν πρόκειται για διαφορετικό νομικό πρόσωπο) οι οποίοι 
θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις 
εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων 
της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και 
μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης 
μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του 
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Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της 
σύμβασης. 

Άρθρο 32. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΙ ΔΑΣΜΟΙ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, 
εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι 
δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 
Άρθρο 33. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
33.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει 

υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση 
της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα 
σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 
α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, 
επιτόπιας συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των 
προμηθευόμενων με τη Σύμβαση προϊόντων.  

β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε 
είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 

γ) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του Έργου 

δ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 
Σημειώνεται ότι η απαρίθμηση των δαπανών είναι ενδεικτική. 

 
33.2 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις 

τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με 
αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά 
περίπτωση. 

33.3 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών 
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 
διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του 
οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο 
από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 

 
Άρθρο 34. ΤΙΜΗΜΑ 
 
34.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται 

στο ποσό των ………………………………………… ευρώ (…..,..€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

34.2 Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος ή άλλες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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Άρθρο 35. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου θα γίνει με τον εξής τρόπο: 
 
α) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την Φάση 1 

«Διεξαγωγή Μελέτης Εφαρμογής» του Έργου 

β) Ποσοστό εξήντα  τοις εκατό (60%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την Φάση 5  

«Ολοκλήρωση εφαρμογών - ενσωμάτωση περιεχομένου» του Έργου 

γ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό  (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική 
παραλαβή του Έργου 

 
 
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική 
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
 
 
 
 
Άρθρο 36. ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η πληρωμή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του 
Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των σταδίων 
ή τμημάτων ή μερών του Έργου, η οποία πιστοποιείται από την οριστική παραλαβή 
του τελικού σταδίου ή τμήματος ή μέρους του Έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
7. ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΕΛΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Άρθρο 37. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
37.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 

παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς 

την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  
γ)  ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, 

λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων. Η διαδικασία αυτή θέτει σε κίνδυνο την 
προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης 

δ)  ο Ανάδοχος παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβασης. 
 
37.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον 

Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η 
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Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες 
από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ 
αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, 
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

37.3 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 

υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, 
πλην εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών 
και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο 
έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην 
κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα 
(μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες 
του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα 
αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή 
του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το 
ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε 
οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

37.4 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 
σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ 
τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

37.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή 
παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες 
υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει.  

37.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 
αποζημίωση για κάθε θετική ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της 
Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν 
μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον 
προοριζόμενο σκοπό. 

 
Άρθρο 38. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
38.1 Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την 

Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 
συνολικά προβλεπόμενου στη Σύμβαση, για λόγους που δεν προβλέπονται στη 
Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

38.2 Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον 
προμηθευτή για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί. 

 
Άρθρο 39. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
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39.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών 
τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε 
περιστατικά ανωτέρας βίας. 

39.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης 
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  
οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) 
περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 
 
8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Άρθρο 40. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 
τα δικαστήρια Τριπόλεως, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το 
Κοινοτικό δίκαιο. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο 
μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα 
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. 
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Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο  
«Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» 

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 
 

σελ. 72 από 72 
 
 

Άρθρο 41. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
41.1 Κανένα συμβαλλόμενο μέρος για κανένα λόγο δεν θα ευθύνεται έναντι του 

ετέρου συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
σύμβασης για την ανόρθωση της αποθετικής του ζημίας, παραιτουμένων των 
μερών με την παρούσα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή τους για 
την ανόρθωση κάθε αποθετικής ζημίας τους. 

41.2 Ο ως άνω περιορισμός της ευθύνης δεν θα ισχύει για πράξεις ή παραλείψεις που 
έχουν τελεσθεί με δόλο ή βαρεία αμέλεια. 

41.3 Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του ο Ανάδοχος, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει 
την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική μόνο ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη 
παράβαση, και μόνο μέχρι το 100% του ποσού της αμοιβής του. 

 
 
 
 
 

Για την Αναθέτουσα Αρχή                                             Για τον Ανάδοχο 

 

Ο Περιφερειάρχης      Πελοποννήσου                          Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ (ΠΥΛΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                                   
του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013» 

 
Διάρκεια του Έργου: 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Προϋπολογισμός: 508.393,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 
Προϋπολογισμός:  413.327,64 € (χωρίς ΦΠΑ) 

 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους 
 
 
 

 
 

                      
 

                      
            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,      

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

       Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Ημερομηνία Αποστολής 
για Δημοσίευση: 

Στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ):    15/01/2014 
Στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων:   15/01/2014 

Ημερομηνίας 
Δημοσίευσης στον 
Ημερήσιο Τύπο:  

20/01/2014 

Ημερομηνία ανάρτησης 
στο διαδίκτυο 

20/01/2014       www.ppel.gov.gr 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών:  

12/03/2014  ώρα Ελλάδος 14:00  

Τόπος υποβολής 
προσφορών:  

Περιφέρεια Πελοποννήσου  / Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 
221 00 Τρίπολη 

Αποσφράγιση 
προσφορών:  

13/03/2014 ώρα Ελλάδος: 11:00  

Αναθέτουσα Αρχή:  Περιφέρεια Πελοποννήσου / Δ-νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού 

Παραλαβή προκήρυξης:  Περιφέρεια Πελοποννήσου / Δ-νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού, 
Μαινάλου & Σέκερη 37  Τρίπολη 
τηλ:  2710 243745 , 2710 237410, fax:  2710 234492, 
http://www.ppel.gov.gr 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση Υπηρεσιών, Κατηγορία Υπηρεσίας : 07 «Υπηρεσίες 
Πληροφορικής & Συναφείς Υπηρεσίες»   

Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 72262000 
 

Κριτήριο επιλογής 
Αναδόχου: 

Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά 

Προϋπολογισμός έργου 
 
 

508.393 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%                      
(413.327,64 € χωρίς ΦΠΑ) 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικοί 
πόροι.  
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμβάλει 
στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη 
και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, 
καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο 
ευνοημένων περιφερειών. 
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             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                    
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

  Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

Τρίπολη  15 /01/2014                           
Αρ. πρωτ.     2886/852 

                       
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 
2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 
για την  τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 
2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους 
κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων). 
 
2. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 
14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 
43804/ΕΥΘΥ2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009) και την αριθ. Πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ 
1088/Β/2010). 
 
3. Την αριθ. 152.264/Ψ.Σ.1746-Β/16.10.2013 σύμφωνη  γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.                                  
«Ψηφιακής Σύγκλισης » για τη συγκεκριμένη προκήρυξη. 
 
4. Το ν. 3783/2009  «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις» 
 
5. Το Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄50/97) «Προστασία ατόμου από επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» 
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 (ΦΕΚ α 133/2006) «Προστασία 
προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» και ο Ν.3917/2011 
«Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την 
παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων 
επικοινωνιών , χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε 
δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις. 
 
6.Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την 
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Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007»  

7. Το ΠΔ 60/2007 (Οδηγία 2004/18/ΕΚ) «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της Οδηγίας 
2005/51 ΕΚ.  

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007. 

9. Τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007  «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως εν προκειμένω 
και σύμφωνα με την φύση του έργου δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά το 
μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της του ΠΔ 60/2007 

10. Το Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», 

11. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

12. Το Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131 28.6.2006, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις. 
13. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις», 

14. Το Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3. 

15.του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267, 3/12/2007) άρθρο 25 παράγραφος 1 

16. Την Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας 
εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την 
έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 

17. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

18. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267, 3/12/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013». 

19.Την αριθ. 151.835/Ψ.Σ.6067-Α2 Απόφαση Ένταξης της πράξης στα πλαίσια, του Άξονα 
Προτεραιότητας «02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του  Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»  

20.Την υπ’ αρίθ. 2358/30.12.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου που αφορά στην έγκριση διεξαγωγής του διαγωνισμού, την έγκριση των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού. 

21. Την υπ’ αρίθ. 26689/ΔΕ-3370/13.06.2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας  & Ναυτιλίας «Περί έγκρισης ένταξης της πράξης με κωδ. MIS 369404 στο ΠΔΕ , 
στη ΣΑΕΠ 026/8 με κωδικό 2012ΕΠΟ2680021 με προϋπολογισμό 508.393,00 (ποσό σε ευρώ)  

 
   Αποφασίζουμε 

                                        
1. Προκηρύσσουμε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή 

Αναδόχου για το έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων  
Περιφέρειας Πελοποννήσου» με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης  
προσφορά. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων οκτώ 
χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (508.393,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23%,  (413.327,64 € χωρίς ΦΠΑ). 

2. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δέκα έξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
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3. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα τρία (3) 
τεύχη της προκήρυξης,  τα οποία είναι  αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

4. Ο διαγωνισμός διενεργείται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης των Προσφορών, ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον πενήντα δύο ημερών από 
την ημέρα αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πλατεία Εθνάρχου 
Μακαρίου, 221 00 Τρίπολη. 

5.  Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 
διάστημα έξι (6) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών , 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης. 

7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από πενταμελή Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα οριστεί με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου λαμβάνοντας υπόψη και το 
άρθρο 26 του Ν.4024/2012.  

8. Η δαπάνη του έργου «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών – Διατροφικών Προϊόντων 
Περιφέρειας Πελοποννήσου », η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Βελτίωση 
της Παραγωγικότητας νε αξιοποίηση των ΤΠΕ » του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» με κωδικό ΟΠΣ 369404, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2012ΕΠΟ2680021 της ΣΑΕ 026/8.  

9. Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία της  Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
οδός Μαινάλου & Σέκερη 37,Τ.Κ 221 00 Τρίπολη,  2ος  όροφος, , (τηλ: 2710 237410 & 2710 
243745, τηλεομοιοτυπία: 2710 234492) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες την 
προκήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση(e-
mail). 
Η προκήρυξη διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
http://www.ppel.gov.gr 

10. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από την Δ/νση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Μαινάλου & Σέκερη 37,Τ.Κ 221 00  Τρίπολη, 
κ.κ. Μιχάλης Αποστολάκης και Κώστας Σπυρόπουλος ,τηλ: 2710-243745 & 2710-237410, email : 
mapostolakis@mou.gr  & spiropko@gmail.com  

11. Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου  
http://www.ppel.gov.gr  καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 
 
 
      Συνημμένα : 3 τεύχη της προκήρυξης 

 
 
 
 

                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
  
 

                             ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 
                                                 

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ7Λ1-Π2Ζ



                                                                  

Κοινοποίηση: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 
- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου 
- Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
- Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων 
 
Εσωτερική Διανομή: 
- ΧΑ ΔΙΑΠ 
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