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ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ           (ΕΤΡΑ) 
Διεφκυνςθ :  Φ. ΑΓΕΝΤΘ  8 ΧΙΟΣ                                      
Τθλζφωνο :     2271044330-1 
Fax :                2271044332 
Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ             
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 Αρ. Ρρωτ ###/##-##-2010 
Aρ. Διακιρυξθσ: # 
ΔΘΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΘΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   
ΣΕ ΕΥΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΕΑ:  

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY 

ΘΕΜΑ: Ψθφιακζσ Δράςεισ Επιμελθτθρίου Χίου για τθν καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ, τθν 
προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ & τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των Επιχειριςεων του 

Νομοφ Χίου 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΚΙΤΘΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Θμερομθνία 
αποςτολισ 

για 
δθμοςίευςθ 

ςτθν 
Εφθμερίδα 

τθσ Ε.Ε. 

Στο ΦΕΚ 
Δθμοςίων 

Συμβάςεων:  

Θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ      

ςτον           
Θμεριςιο 

Tφπο 

ΝΑΙ 
Συμφερότερθ 

Ρροςφορά 
##/##/2010 ##/##/2010 ##/##/2010 

Ταξινόμθςθ CPV 
Σφμβαςθ Υπθρεςιϊν. Κατθγορία υπθρεςίασ 07 «Υπθρεςίεσ πλθροφορικισ 
και άλλεσ ςυναφείσ υπθρεςίεσ». Ταξινόμθςθ κατά CPV 72.00.00.00-5 
«Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ». 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -    ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Θμερομθνία 
Θμ. Μθν. Ζτοσ 

Θμζρα 
εβδομάδασ 

Ϊρα   
ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΙΟΥ 

##/##/2010 ΧΧΧΧΧ   ΧΧ.00 π.μ. 
 

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 
409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ 
(503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) 

Χρονικι διάρκεια του Ζργου : Δζκα ζξι (16) Μινεσ 
 

 

  

Χρθματοδότθςθ Ζργου 
: 

 

  

ΕΣΡΑ -  Ε.Ρ. ΨΘΦΙΑΚΘ ΣΥΓΚΛΙΣΘ 

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1: «Βελτίωςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των 

ΤΡΕ» 

 
ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ 

ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΣΕ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΡΟ ΤΟ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΛΟ 
ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΚΑΤΑ 20% ΑΡΟ 
ΕΚΝΛΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ 
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ΑΡΟΦΑΣΘ 

 

Ζχοντασ υπ’ όψθ: 

1. Σισ διατάξεισ:  

 του Ρ.Δ 60/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ 

Νοεμβρίου 2005 και του κανονιςμοφ (ΕΚ) 1422/07»» (ΦΕΚ Α’ 64). 

 του Ρ.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου», 

εφαρμοηόμενου αναλογικά, για τισ περιπτϊςεισ που ρθτά ρυκμίηονται με το παρόν. 

 του Ν.3614/2007 «Διαχείριςθ ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Αϋ267) 

 του Ν.2286/1995, «Ρρομικειεσ του δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςχετικϊν κεμάτων», 

 του Ν. 2362/95 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ 

διατάξεισ», 

 του Ν. 3419/05 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο και Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Νομοκεςίασ», 

 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31θσ 

Μαρτίου περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ ΧΧ τθσ οδθγίασ 

2004/17/ΕΚ και του παραρτιματοσ VIII τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Συμβουλίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων, τον Κανονιςμό 2083/2005 τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 

2005 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονιςμό 1177/2009 τθσ 30θσ Νοεεμβρίου 2009 

για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ 

τουσ κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων). 

 τθσ Οδθγίασ 89/665/ΕΟΚ, «για το ςυντονιςμό των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και 

διοικθτικϊν διατάξεων περί τθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν προςφυγισ ςτον τομζα τθσ 

ςφναψθσ των ςυμβάςεων κρατικϊν προμθκειϊν και δθμοςίων ζργων», 

 του κανονιςμοφ 1564/05 τθσ Επιτροπισ για τθν κατάρτιςθ τυποποιθμζνων εντφπων προσ 

δθμοςίευςθ προκθρφξεων και γνωςτοποιιςεων ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν δθμοςίων 

ςυμβάςεων δυνάμει των οδθγιϊν 2004/17/Εκ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (επίςθμθ εφθμερίδα L 257/05, ςελ.0001-0126) κακϊσ και 

τθσ Οδθγίασ 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ «για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ τθσ 

οδθγίασ 2004/17/ΕΚ και του παραρτιματοσ VIII τθσ οδθγίασ 1004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (επίςθμθ εφθμερίδα L 257, ςελ.0127-0128). 

 του Ν.2522/1997, «Ρερί δικαςτικισ προςταςίασ κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεωσ δθμοςίων ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με 

τθν οδθγία 89/665ΕΟΚ», 

 τθσ αρικ. 2048300/6844-11/0016/19.07.90 Απόφαςθσ του Υπ. Οικονομικϊν  
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 του ΡΔ 82/1996 (ΦΕΚ Αϋ66) όπωσ ιςχφει μετά τισ τροποποιιςεισ των Ν. 3310/2005 και Ν. 

3414/2005 αναφορικά με τα μζτρα διαςφάλιςθσ τθσ διαφάνειασ και αποτροπισ 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, και τθσ εκδοκείςασ 

ΥΑ 20977 τθσ 23.08.2007 (ΦΕΚ 1673 τθσ 23.08.2007) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 

μθτρϊων του Ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005, 

 «περί αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ προσ χρζθ προσ το Δθμόςιo» (ΦΕΚ Βϋ508).  

 τθσ αρικμ. 1072034/4496/0014/16.10.90 Απόφαςθσ του Υπουργείου Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν περί μθ υπαγωγισ ςε τζλοσ χαρτοςιμου των αιτιςεων και προςφορϊν 

ςυμμετοχισ ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ 

 του Ρ.Δ. 261/1997 «Για τθ διαφάνεια ςτθ διαφθμιςτικι προβολι του Δθμόςιου και 

ευρφτερου δθμοςίου τομζα από τα ζντυπα και τα θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ (ΦΕΚ Α’ 

186). 

 του Ν. 2859/00 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΚ Αϋ248) 

 του Ν. 2513/97 περί «Κυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (ΦΕΚ 

Aϋ 139).  

 του Ν. 2741/99, άρκρο 8,  «Κρατικζσ προμικειεσ», και ειδικότερα του άρκρου 8 παρ. 6 του 

Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/99) ςχετικά με τισ δθμοςιεφςεισ προκθρφξεων διαγωνιςμϊν, 

 του νόμου 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α) περί προςταςίασ τθσ Ρνευματικισ Λδιοκτθςίασ. 

 

ΡΟΚΘΥΣΣΟΥΜΕ 

 

 Δθμόςιο Ανοιχτό Διεκνι διαγωνιςμό ςε Ευρώ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ 

προςφορά με τίτλο «Ψθφιακζσ Δράςεισ Επιμελθτθρίου Χίου για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

γραφειοκρατίασ, τθν προώκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ & τθν αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των Επιχειριςεων του Νομοφ Χίου», ςφμφωνα με όςα αναφζρονται 

ςτο Μζροσ Β’ τθσ παροφςασ – Τεχνικι Ρεριγραφι του Ζργου. 

 Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: τετρακόςιεσ εννζα χιλιάδεσ, εκατόν ςαράντα τρία Ευρϊ και 
δζκα λεπτά (409.143,10) πλζον Φ.Ρ.Α. 23%, ιτοι ςυνολικά πεντακόςιεσ τρεισ χιλιάδεσ 
διακόςια ςαράντα ζξι Ευρϊ (503.246,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 23%. 

 Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παροφςα προκιρυξθ το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που 

είναι ςτισ ##/##/2010, θμζρα ____________ και ϊρα ##:00 ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου 

Χίου, οδόσ Φ. Αργζντθ 8, Χίοσ. 
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Α’ ΜΕΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 

Α.1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

 

ΑΘΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

 
Το Επιμελθτιριο Χίου (ςτο εξισ: θ Αναθζτουςα Αρχή) προκθρφςςει ανοικτό διαγωνιςμό, 

προχπολογιςμοφ δαπάνθσ τετρακοςίων εννζα χιλιάδων, εκατόν ςαράντα τριϊν Ευρϊ και δζκα 

λεπτϊν (409.143,10) πλζον Φ.Ρ.Α. 23%,, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομική άποψη προςφορά για τθν υλοποίθςθ του ζργου: «Ψθφιακζσ Δράςεισ Επιμελθτθρίου 

Χίου για τθν καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ, τθν προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ & τθν 

αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των Επιχειριςεων του Νομοφ Χίου».  

 

Το αντικείμενο του ωσ άνω ζργου αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν Ανάπτυξθσ Λογιςμικοφ Εφαρμογϊν, 

που κατατάςςονται ςτθν κατθγορία υπθρεςίασ 07 «Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και άλλεσ ςυναφείσ 

υπθρεςίεσ» (ταξινόμθςθ κατά CPV 72.00.00.00-5 «Υπθρεςίεσ Ρλθροφορικισ και ςυναφείσ 

υπθρεςίεσ»). 

 

Θ χρθματοδότθςθ του ζργου καλφπτεται από τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1: «Βελτίωςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ». του ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ. 

 

Αναλυτικά, το αντικείμενο του ζργου και ςυνολικά οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιγράφονται ςτο 

μζροσ Β «ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ» τθσ Διακιρυξθσ αυτισ. 

 

ΑΘΟ 2. ΟΙΣΜΟΙ 

 
Οι ακόλουκοι όροι κα ζχουν, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ που τα ςυμφραηόμενα απαιτοφν διαφορετικά, 

τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια: 

 

Ανακζτουςα Αρχι 

Το Επιμελθτιριο Χίου  με απόφαςθ του Δ.Σ. του, προκθρφςςει τον διαγωνιςμό αυτό.  

  

Υπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ  

Το Επιμελθτιριο Χίου εδρεφει ςτθ Χίο, οδόσ Φ. Αργζντθ 8.  

 

Αρμόδιοσ Υπθρεςίασ Διενζργειασ 

Ο κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ παρζχει ςχετικζσ με το διαγωνιςμό πλθροφορίεσ (τθλζφωνο 

επικοινωνίασ 2271044330-1 φαξ: 2271044332 - e-mail : epimelit@otenet.gr . 

 

Διακιρυξθ 

mailto:epimelit@otenet.gr


ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΦΖΦΗΑΚΔ ΓΡΑΔΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΥΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ, ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ & ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΗΟΤ» 

 

Επιμελητήριο Χίου   Σελίδα    8   από   124 

 

Θ παροφςα Διακιρυξθ που αποτελείται από το Μζροσ Α: Γενικοί και Ειδικοί Προι, το Μζροσ Β: 

Τεχνικι Ρεριγραφι – Αντικείμενο Ζργου, και τα Ραραρτιματα Λ: Υποδείγματα Εγγυιςεων, ΛΛ: 

Υπόδειγμα Σφμβαςθσ, ΛΛΛ: Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, IV: Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ, V: Υπόδειγμα 

Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ).  

Θ διάκεςθ τθσ διακιρυξθσ γίνεται άμεςα και ελεφκερα είτε θλεκτρονικά από τον ιςτοχϊρο του 

Επιμελθτθρίου Χίου http://www.chioschamber.gr είτε από τθν ζδρα του Επιμελθτθρίου οπότε  θ 

παραλαβι τθσ γίνεται αυτοπροςϊπωσ ι με courier, όπου οι ενδιαφερόμενοι προςζρχονται ςτο 

παραπάνω γραφείο και παραλαμβάνουν τθ διακιρυξθ, είτε μζςω e-mail. Στθν περίπτωςθ 

παραλαβισ τθσ διακιρυξθσ μζςω courier, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για 

τθν ζγκαιρθ και ςωςτι παράδοςθ τθσ διακιρυξθσ. 

Οι παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνουν ςχετικό ζντυπο με τα ςτοιχεία των 

ενδιαφερομζνων (όπωσ επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου), ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ πλιρθ κατάλογο όςων 

παρζλαβαν τθ διακιρυξθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν 

ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινίςεισ επ’ αυτισ. Οι παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ υποχρεοφνται 

άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον 

ςυνολικό αρικμό ςελίδων και εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν 

εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ 

νομιμότθτασ του διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου 

τθσ διακιρυξθσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

Ζργο  

Θ παροχι υπθρεςιϊν ανάπτυξθσ λογιςμικοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Ψθφιακζσ Δράςεισ 

Επιμελθτθρίου Χίου για τθν καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ, τθν προϊκθςθ τθσ 

ευρυηωνικότθτασ & τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των Επιχειριςεων του Νομοφ Χίου» όπωσ 

αναλυτικά περιγράφεται ςτο Μζροσ Β. ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ τθσ Διακιρυξθσ. 

 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
 

Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ. 

 

Ρροςφζρων – Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και 

υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Εκπρόςωποσ 

Ο υπογράφων τθν προςφορά – ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

Ρροςφζροντα – που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντα, ι πρόςωπο 

εξουςιοδοτθμζνο από τον Ρροςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ 

προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

 

Αντίκλθτοσ 

Το πρόςωπο που ο Ρροςφζρων με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του 

προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax κ.λπ.), ορίηει ςαν 

υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ρροςφζροντα. 

http://www.chioschamber.gr/
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Ανάδοχοσ 

Ο Ρροςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τον 

τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ. 

 

Κατακφρωςθ 

Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ υλοποίθςθ του ζργου ςτον 

Ανάδοχο. 

 

Σφμβαςθ 

Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία καταρτίηεται μετά 

τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ. 

 

Ρροχπολογιςμόσ 

Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του προκθρυςςόμενου Ζργου. 

Στθ δαπάνθ αυτι δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ οι οποίεσ κα παραςχεκοφν μετά 

τθν οριςτικι παραλαβι του. 

 

Συμβατικό Τίμθμα 

Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί το Ζργο. Στθν τιμι αυτι δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι 

τιμζσ ςυντιρθςθσ οι οποίεσ κα παραςχεκοφν μετά τθν οριςτικι παραλαβι του. 

 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) 

Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί 

τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων, των δικαιωμάτων ι και των εξουςιϊν που 

τθσ ανικουν δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Ραραδοτζων του Ζργου. 

 

Οι επικεφαλίδεσ, οι τίτλοι των άρκρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακασ περιεχομζνων τίκενται για 

διευκόλυνςθ τθσ ανάγνωςθσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθν ερμθνεία τθσ Διακιρυξθσ. 

 

ΑΘΟ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ 

3.1. ΙΧΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

 
Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με το κείμενο ελλθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διζπει τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 

1. του Ρ.Δ 60/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και 

τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 

2005 και του κανονιςμοφ (ΕΚ) 1422/07»» (ΦΕΚ Α’ 64). 

2. του Ρ.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου», 

εφαρμοηόμενου αναλογικά, για τισ περιπτϊςεισ που ρθτά ρυκμίηονται με το παρόν. 
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3. του Ν.3614/2007 «Διαχείριςθ ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Αϋ267) 

4. του Ν.2286/1995, «Ρρομικειεσ του δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςχετικϊν κεμάτων», 

5. του Ν. 2362/95 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ 

διατάξεισ», 

6. του Ν. 3419/05 «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο και Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Νομοκεςίασ», 

7. τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 

περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν (όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 

2005 για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ ΧΧ τθσ οδθγίασ 2004/17/ΕΚ και του παραρτιματοσ 

VIII τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων, τον 

Κανονιςμό 2083/2005 τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/14/ΕΚ 

και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονιςμό 

1177/2009 τθσ 30θσ Νοεεμβρίου 2009 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/17/ΕΚ, 

2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τα 

κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων). 

8. τθσ Οδθγίασ 89/665/ΕΟΚ, «για το ςυντονιςμό των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν 

διατάξεων περί τθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν προςφυγισ ςτον τομζα τθσ ςφναψθσ των 

ςυμβάςεων κρατικϊν προμθκειϊν και δθμοςίων ζργων», 

9. του κανονιςμοφ 1564/05 τθσ Επιτροπισ για τθν κατάρτιςθ τυποποιθμζνων εντφπων προσ 

δθμοςίευςθ προκθρφξεων και γνωςτοποιιςεων ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν δθμοςίων 

ςυμβάςεων δυνάμει των οδθγιϊν 2004/17/Εκ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (επίςθμθ εφθμερίδα L 257/05, ςελ.0001-0126) κακϊσ και τθσ Οδθγίασ 

2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ «για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ τθσ οδθγίασ 2004/17/ΕΚ 

και του παραρτιματοσ VIII τθσ οδθγίασ 1004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (επίςθμθ εφθμερίδα L 257, ςελ.0127-0128). 

10. του Ν.2522/1997, «Ρερί δικαςτικισ προςταςίασ κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ 

ςυμβάςεωσ δθμοςίων ζργων, κρατικϊν προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία 

89/665ΕΟΚ», 

11. τθσ αρικ. 2048300/6844-11/0016/19.07.90 Απόφαςθσ του Υπ. Οικονομικϊν  

12. του ΡΔ 82/1996 (ΦΕΚ Αϋ66) όπωσ ιςχφει μετά τισ τροποποιιςεισ των Ν. 3310/2005 και Ν. 

3414/2005 αναφορικά με τα μζτρα διαςφάλιςθσ τθσ διαφάνειασ και αποτροπισ 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, και τθσ εκδοκείςασ ΥΑ 

20977 τθσ 23.08.2007 (ΦΕΚ 1673 τθσ 23.08.2007) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων 

του Ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3414/2005, 

13. «περί αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ προσ χρζθ προσ το Δθμόςιο» (ΦΕΚ Βϋ508).  

14. τθσ αρικμ. 1072034/4496/0014/16.10.90 Απόφαςθσ του Υπουργείου Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν περί μθ υπαγωγισ ςε τζλοσ χαρτοςιμου των αιτιςεων και προςφορϊν 

ςυμμετοχισ ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ 

15. του Ρ.Δ. 261/1997 «Για τθ διαφάνεια ςτθ διαφθμιςτικι προβολι του Δθμόςιου και ευρφτερου 

δθμοςίου τομζα από τα ζντυπα και τα θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ (ΦΕΚ Α’ 186). 

16. του Ν. 2859/00 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΚ Αϋ248) 

17. του Ν. 2513/97 περί «Κυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (ΦΕΚ Aϋ 

139).  
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18. του Ν. 2741/99, άρκρο 8,  «Κρατικζσ προμικειεσ», και ειδικότερα του άρκρου 8 παρ. 6 του Ν. 

2741/99 (ΦΕΚ 199/99) ςχετικά με τισ δθμοςιεφςεισ προκθρφξεων διαγωνιςμϊν, 

19. του νόμου 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α) περί προςταςίασ τθσ Ρνευματικισ Λδιοκτθςίασ. 

 

3.2. ΕΝΣΑΕΙ – ΠΡΟΦΤΓΕ 

 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 15 

του Ρ.Δ. 118/07  και τον Ν. 2522/97. 

 

3.3. ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

Θ ςυμμετοχι ςτον προκθρυςςόμενο με τθν παροφςα διαγωνιςμό είναι ανοικτι, επί ίςοισ όροισ, ςε 

όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν 

Διακιρυξθ και διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια και εμπειρία. 

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ 

προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ, ενϊ είναι δυνατό, κατά τθν κρίςθ τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να κεωρθκοφν αποδεκτζσ και προςφορζσ που παρουςιάηουν αςιμαντεσ 

αποκλίςεισ ι περιοριςμοφσ. Ωσ αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοί, νοοφνται οι αποκλίςεισ και οι 

περιοριςμοί που δεν επθρεάηουν τθν ζκταςθ του Ζργου ι τθν ποιότθτα εκτζλεςισ του, δεν 

περιορίηουν, ςε κανζνα ςθμείο, τα δικαιϊματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τισ υποχρεϊςεισ του 

Ρροςφζροντοσ και δεν κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των Ρροςφερόντων. 

Ρροςφορζσ που, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ 

εκτίμθςθσ ι περιζχουν όρουσ αντίκετουσ προσ τθν Διακιρυξθ ι/και αιρζςεισ, χαρακτθρίηονται ωσ μθ 

αποδεκτζσ και απορρίπτονται. 

Τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ και τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και όλθ θ ςχετικι αλλθλογραφία που είναι 

δυνατό να απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

 

ΑΘΟ 4. ΑΙΤΘΣΘ – ΡΑΟΧΘ ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΩΝ 

 

Σε περίπτωςθ που οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ διαπιςτϊςουν ότι το παραλθφκζν αντίγραφο δεν 

είναι πλιρεσ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και το ςυνολικό αρικμό ςελίδων, δικαιοφνται 

να ηθτιςουν από τθν Υπθρεςία Διενζργειασ, νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ 

του διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ 

Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν εγγράφωσ, από τθν Υπθρεςία Διενζργειασ, 

ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ μζςα 

ςε είκοςι (20) μζρεσ από τθ δθμοςίευςι τθσ. 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα δϊςει ζγκαιρα, ζξι (6) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ, διευκρινίςεισ ςε όλα τα ερωτιματα που κα ηθτθκοφν εγγράφωσ εντόσ του προαναφερκζντοσ 
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διαςτιματοσ των είκοςι (20) θμερϊν. Αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται εκτόσ τθσ ανωτζρω 

προκεςμίασ δεν εξετάηονται. 

Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

ΑΘΟ 5. ΧΟΝΟΣ – ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο κτίριο του Επιμελθτθρίου Χίου, επί τθσ οδοφ Φ. Αργζντθ 8 ςτθν 

Χίο, τθν ΘΜΕΑ ΧΧ.ΧΧ.2010 και ϊρα ΧΧ.00.   

 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

ΑΘΟ 6. ΚΥΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΘΣΘ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ 

 

Πλεσ οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτθν Διακιρυξθ αυτι και τα δικαιϊματα επί αυτισ ανικουν 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και θ χριςθ τθσ Διακιρυξθσ από τουσ υποψθφίουσ Ρροςφζροντεσ 

επιτρζπεται μόνον για τισ ανάγκεσ προετοιμαςίασ των προςφορϊν τουσ. 

 

ΑΘΟ 7. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΟΚΘΥΞΘΣ 

 

Θ Διακιρυξθ αυτι αποτελείται από: 

α. Το παρόν Μζροσ Α (Γενικοί και Ειδικοί Προι)  

β. Το Μζροσ Β (Τεχνικι Ρεριγραφι)   

γ. Τα Ραραρτιματα  

Λ. Υποδείγματα Εγγυιςεων, 

ΛΛ. Υπόδειγμα Σφμβαςθσ Εκτζλεςθσ Ζργου, 

ΛΛΛ: Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ,  

IV: Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ, 

V: Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ. 

 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
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ΑΘΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

8.1. ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

8.1.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ ι 

κοινοπραξίεσ αυτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ 

– μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χϊρο ι ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει τθν Συμφωνία περί Δθμοςίων 

Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με 

το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ 

χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ. 

Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ είναι επίςθσ τα νομικά πρόςωπα που ζχουν ςυςτακεί με τθν 

νομοκεςία κράτουσ – μζλουσ τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧ ι κράτουσ – μζλουσ που ζχει υπογράψει τθν 

ΣΔΣ ι τρίτθσ χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν ΕΕ και ζχουν τθν κεντρικι 

του διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ι τθν ζδρα του ςτο εςωτερικό μιασ εκ των 

ανωτζρω χωρϊν. 

Τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ωσ άνω, κα πρζπει να ζχουν ωσ επαγγελματικι 

δραςτθριότθτα τουλάχιςτον για τα τελευταία τρία (3) χρόνια τθ ςχεδίαςθ, ανάπτυξθ, 

εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ι και προγραμμάτων λογιςμικοφ 

κατάλλθλων για τθν λειτουργία δικτυακϊν εφαρμογϊν, ςυςτθμάτων θλεκτρονικοφ εμπορίου, 

κατθγορίεσ CPV: 72000000: Τπηρεςίεσ πληροφορικήσ και ςυναφείσ υπηρεςίεσ ι άλλεσ 

ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ με το περιεχόμενο του παρόντοσ ζργου, και πλθροφν τουσ όρουσ 

που κακορίηονται ςτα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, όπωσ αναλφονται ςτθν παράγραφο 9.2 

τθσ παροφςασ. Στθν περίπτωςθ των ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν, αρκεί και ζνα μζλοσ αυτϊν να 

αςκεί δραςτθριότθτεσ απολφτωσ ςυναφείσ με το αντικείμενο του παρόντοσ ζργου. 

Στον διαγωνιςμό δεν μποροφν να ςυμμετζχουν είτε αυτόνομα είτε ωσ μζλθ ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ εξωχϊριεσ (off-shore) εταιρείεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 παρ. 4 

ν. 3310/2005. 

 

8.1.2  Στθν περίπτωςθ των ενϊςεων, αυτζσ δεν απαιτείται να ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ 

νομικι μορφι. Ειδικότερα ςφμφωνα με το άρκρο 309 παρ 2 του ΡΔ 60/2007 οι κοινοπραξίεσ 

οικονομικϊν φορζων μποροφν να υποβάλουν προςφορά ι να εμφανίηονται ωσ  υποψιφιοι. 

Για τθν υποβολι μιασ προςφοράσ ι μιασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν 

μποροφν να απαιτοφν να ζχουν οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων ςυγκεκριμζνθ νομικι 

μορφι. Θ επιλεγείςα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ 

νομικι μορφι, εάν τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ 

μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

8.1.3 Κάκε διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει ςε 

περιςςότερεσ από μια προςφορζσ. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν, αυτόνομα 

ι ωσ μζλθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ ςε παραπάνω από μία προςφορζσ, αποκλείονται από το 

διαγωνιςμό. Ο αποκλειςμόσ τουσ επιφζρει και τον αποκλειςμό τθσ κάκε προςφοράσ ςτθν 

οποία ςυμμετζχουν. 

 

8.1.4  Τα φυςικά και νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που 
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υποβάλουν κοινι προςφορά, κα πρζπει να ορίςουν αντίκλθτο που κα ζχει τθν ζδρα του ςτθν 

Ελλάδα και προσ τον οποίον κα γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ εγγράφων από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι προσ τον υποψιφιο ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Ο αντίκλθτοσ 

κα πρζπει να υποβάλει διλωςθ αποδοχισ τθσ εκπροςϊπθςισ και διλωςθ του υποψθφίου 

ότι του ανακζτει τθν εκπροςϊπθςθ για τθν εν λόγω διαδικαςία. 

 
8.2. ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

8.2.1 Αποκλείονται από τθ διαδικαςία ανάκεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν όςοι: 

 

 Αποκλείονται από τθ διαδικαςία ανάκεςθσ όςοι δεν πλθροφν τα κριτιρια του άρκρου 43 του 

Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/2007) περί τθσ Ρροςωπικισ κατάςταςθσ του υποψθφίου ι του 

προςφζροντοσ, όπωσ ιςχφει, και ςυγκεκριμζνα: 

 ο υποψιφιοσ ι προςφζρων, εισ βάροσ του οποίου υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 

απόφαςθ, γνωςτι ςτθν ανακζτουςα αρχι, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ. 

i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 

τθσ 29.1.1998, ςελ. 1). 

ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο 

άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE 

L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2). 

iii) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία 

των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 

27.11.1995, ςελ. 48). 

iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο 

άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Λουνίου 1991, για 

τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 

28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 

28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και 

τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305)  

 ο υποψιφιοσ ι προςφζρων που: 

i) Τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι εργαςιϊν ι τελεί ςε ανάλογθ κατάςταςθ 

που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του. 

ii) Ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι οποιαδιποτε άλλθ 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ του. 

iii) Ζχει καταδικαςκεί βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου εκδόκθκε θ απόφαςθ, και θ οποία 

διαπιςτϊνει αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι διαγωγι του, όπωσ 

υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια 

χρεωκοπία. 
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iv) Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. 

v) Δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν πλθρωμι των 

φόρων και τελϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 

όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. 

vi) Είναι ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του παρόντοσ ι όταν δεν ζχει παράςχει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 

 Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω 

κυρϊςεισ. 

 Οι ενϊςεισ προςϊπων ι εταιρειϊν ι κοινοπραξιϊν, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ 

προχποκζςεισ αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου αυτισ, ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ. 

Αποκλείονται, επίςθσ: 

α)  οι υποψιφιοι που δεν κα υποβάλουν εγγυθτικι επιςτολι  ςυμμετοχισ ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα ςτο Κεφάλαιο 9.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

β)   τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ, τα οποία δεν κα υποβάλουν όλα τα 

ζγγραφα των προςφορϊν επιςιμωσ μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.   

8.2.2 Επίςθσ αποκλείονται οι υποψιφιοι που δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον παρόντα 

διαγωνιςμό ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτζρω ςτο Κεφάλαιο 8.1, «ΔΛΚΑΛΟΥΜΕΝΟΛ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» και ςτο Κεφάλαιο 8.2 «Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ και Ελάχιςτεσ 

Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ», οι υποψιφιοι που δεν υποβάλουν τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο 

9.2  «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» τθσ παροφςασ κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, οι υποψιφιοι που δεν πλθροφν τα κριτιρια και δεν υποβάλουν 

τα δικαιολογθτικά του Κεφαλαίου 10 «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ 

ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» τθσ παροφςασ, όπωσ 

και οι υποψιφιοι για τουσ οποίουσ ςυντρζχει κάποιοσ λόγοσ αποκλειςμοφ που προβλζπεται 

ςε επί μζρουσ οικείεσ διατάξεισ του παρόντοσ.  

 

ΑΘΟ 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 
9.1 ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν με ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν Εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτο διαγωνιςμό, τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του Ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.  

Τυχόν ελλείψεισ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, πζραν των αναγκαίων ςτοιχείων – όπωσ αυτά ορίηονται 

ςτο άρκρο 25 του Ρ.Δ. 118/2007, μποροφν να καλφπτονται εκ των υςτζρων εντόσ προκεςμίασ 5 

θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του προμθκευτι από τθν Υπθρεςία. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ ςτουσ λοιποφσ 

Ρροςφζροντεσ μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν  θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

Κατακφρωςθσ. 
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (και ζχουν ςφμφωνα με τα 

ιςχφοντα  το δικαίωμα αυτό. 

Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 25 του Ρ.Δ. 118/2007 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Ι. 

 

 

9.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Α) Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τα 

παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9.1 τθσ παροφςασ.  

2. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεώρθςθ  γνθςίου 

υπογραφισ, ςτθν οποία κα 

 αναγράφονται τα ςτοιχεία του εν κζματι διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχει  

 δθλϊνεται ότι κάκε διαγωνιηόμενοσ: 

α.   δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα 

αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του π. δ/τοσ 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 

υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, 

τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.  

β.   δεν τελεί ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. 

γ.   είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

του. 

δ.  είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο κατά τθν θμερομθνία           

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

ε.    δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 

1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία 

ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι υπό άλλεσ ανάλογεσ 

καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

3. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ       

4. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Κα πρζπει να κατατεκοφν και όλα τα απαραίτθτα παραςτατικά 

ζγγραφα, δθλ., ενδεικτικά, καταςτατικά, δθμοςιεφςεισ ςε ΦΕΚ, ι Ρρωτοδικείο, πρακτικά 

κλπ.), που κα αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι του κατάςταςθ και τα όργανα 

εκπροςϊπθςισ του. 

5. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεώρθςθ  γνθςίου 

υπογραφισ, ςτθν οποία οι διαγωνιηόμενοι: 

αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για ζγκαιρθ και προςικουςα προςκομιδι όλων των 

δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται μετά τθν γνωςτοποίθςθ ότι πρόκειται να τουσ 

κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ, ςφμφωνα με το άρκρο 6, παράγραφοσ 2, και ςφμφωνα με το 
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άρκρο. 20, ΡΔ 118/2007.    

6. Τα δικαιολογθτικά «ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘΣ ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» τθσ παραγράφου 10. 

 

Επίςθσ, κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτο «Φάκελο Δικαιολογθτικϊν», ςυμπλθρωμζνουσ τουσ 

παρακάτω πίνακεσ κατά περίπτωςθ (ςφμφωνα με τθ νομικι τουσ μορφι), λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ακόλουκεσ επεξθγιςεισ / οδθγίεσ:  

1. Στθ Στιλθ «ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά 

που κα πρζπει να υποβλθκοφν υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά. 

2. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ», που ςθμαίνει ότι το αντίςτοιχο 

δικαιολογθτικό πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον Υποψιφιο Ανάδοχο. 

3. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Υποψθφίου που ζχει τθ μορφι 

ΝΑΛ/ΟΧΛ εάν το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό υποβάλλεται ι όχι. 

4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί από τον Υποψιφιο το αντίςτοιχο κεφάλαιο ι 

ενότθτα του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν» ςτο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτοφμενο 

δικαιολογθτικό. 

 

Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  
Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
ΝΑΛ   

2.  

Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με 

κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία : 

 

Α. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

 

Β. Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ 

τθσ προςφοράσ τουσ, δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 45 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ, 

για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ 

Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 

τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 

και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 

 

Γ. Να δθλϊνεται ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, 

επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

πτϊχευςθσ. 

 

ΝΑΛ   
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Δ. Να δθλϊνεται ότι κατά τθν θμερομθνία 

διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ. 

 

Ε.  Να δθλϊνεται το ειδικό επάγγελμα τουσ και ότι 

κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 

 

ΣΤ. Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ 

και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 

του άρκρου 10 και του άρκρου 20 τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 20 τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ. 

3.  

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ 

εκείνον που υποβάλει τθν προςφορά, εφόςον ο 

υποψιφιοσ υποβάλει τθν προςφορά του μζςω 

αντιπροςϊπου.  

ΝΑΛ   

 

 

Οι Αλλοδαποί Ρολίτεσ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 
Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
ΝΑΛ   

2 

Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με 

κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία : 

 

Α. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

 

Β. Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ 

τθσ προςφοράσ τουσ, δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 45 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ, ι 

για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ 

απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 

ΝΑΛ   
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

χρεωκοπίασ. 

 

Γ. Να δθλϊνεται ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, 

επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

πτϊχευςθσ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. 

 

Δ. Να δθλϊνεται ότι κατά τθν θμερομθνία 

διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ. 

 

Ε.  Να δθλϊνεται το ειδικό επάγγελμα τουσ και ότι 

κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου 

Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ 

οργανϊςεισ. 

 

ΣΤ. Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ 

και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 

του άρκρου 10 και του άρκρου 20 τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 20 τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ. 

3 

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ 

εκείνον που υποβάλει τθν προςφορά, εφόςον ο 

υποψιφιοσ υποβάλει τθν προςφορά του μζςω 

αντιπροςϊπου.  

ΝΑΛ   

 

 

 

 

 

Τα Θμεδαπά Νομικά Ρρόςωπα 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 
Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
ΝΑΛ   

2 

Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 

Διαχειριςτι ςτθν περίπτωςθ των Εταιρειϊν 

ΝΑΛ   
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των Ρροςωπικϊν 

Εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και του Ρρόεδρου ι του 

Διευκφνοντα Συμβοφλου για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ 

(Α.Ε.), με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία : 

 

Α. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

 

Β. Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ 

τθσ προςφοράσ τουσ, δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 45 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ, 

ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 

υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 

και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 

 

Γ. Να δθλϊνεται ότι δεν τελοφν υπό κοινι 

εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 

(Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και επίςθσ, ότι δεν 

τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι 

ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων. 

 

Δ. Να δθλϊνεται ότι κατά τθν θμερομθνία 

διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ. 

 

Ε.  Να δθλϊνεται το ειδικό επάγγελμα τουσ και ότι 

κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 

 

ΣΤ. Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ 

και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 

του άρκρου 10 και του άρκρου 20 τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 20 τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ. 
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

3 

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ 

εκείνον που υποβάλει τθν προςφορά, εφόςον ο 

υποψιφιοσ υποβάλει τθν προςφορά του μζςω 

αντιπροςϊπου.  

ΝΑΛ   

4.  

Νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Κατάκεςθ παραςτατικϊν 

εγγράφων, δθλαδι ενδεικτικά, Καταςτατικά, 

Δθμοςιεφςεισ ςε ΦΕΚ ι Ρρωτοδικείο, Ρρακτικά κλπ.), 

που κα αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι του 

κατάςταςθ και τα όργανα εκπροςϊπθςισ του κακϊσ 

και δικαιολογθτικά εκπροςϊπθςθσ των νομίμων / 

νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν. 

ΝΑΛ   

5.  
Κατάςταςθ προςωπικοφ, κεωρθμζνθ από τθν κατά 

τόπου Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 
ΝΑΛ   

 

 

Οι ςυνεταιριςμοί 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 
Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
ΝΑΛ   

2 

Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 

Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Συνεταιριςμοφ Διαχειριςτι, με κεϊρθςθ γνθςίου 

υπογραφισ, ςτθν οποία : 

 

Α. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

 

Β. Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ 

τθσ προςφοράσ τουσ, δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 45 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ, 

για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ 

Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 

τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 

και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 

 

Γ. Να δθλϊνεται ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, 

επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

ΝΑΛ   
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πτϊχευςθσ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. 

 

Δ. Να δθλϊνεται ότι κατά τθν θμερομθνία 

διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ. 

 

Ε.  Να δθλϊνεται ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί 

νόμιμα. 

 

ΣΤ. Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ 

και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 

του άρκρου 10 και του άρκρου 20 τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 20 τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ. 

3 

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ 

εκείνον που υποβάλει τθν προςφορά, εφόςον ο 

υποψιφιοσ υποβάλει τθν προςφορά του μζςω 

αντιπροςϊπου.  

ΝΑΛ   

4 
Κατάςταςθ προςωπικοφ, κεωρθμζνθ από τθν κατά 

τόπου Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 
ΝΑΛ   

 

 

Τα αλλοδαπά Νομικά Ρρόςωπα 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 
Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
ΝΑΛ   

2 

Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του 

Διαχειριςτι ςτθν περίπτωςθ των Εταιρειϊν 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των Ρροςωπικϊν 

Εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και του Ρρόεδρου ι του 

Διευκφνοντα Συμβοφλου για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ 

(Α.Ε.), με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία : 

 

Α. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

ΝΑΛ   
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Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 

Β. Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ 

τθσ προςφοράσ τουσ, δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 45 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ, 

για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ 

Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 

τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 

και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 

 

Γ. Να δθλϊνεται ότι δεν τελοφν υπό κοινι 

εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 

(Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 

καταςτάςεισ και επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό 

διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων. 

 

Δ. Να δθλϊνεται ότι κατά τθν θμερομθνία 

διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ. 

 

Ε.  Να δθλϊνεται το ειδικό επάγγελμα τουσ και ότι 

κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 

 

ΣΤ. Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ 

και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 

του άρκρου 10 και του άρκρου 20 τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 20 τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ. 

3 

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ 

εκείνον που υποβάλει τθν προςφορά, εφόςον ο 

υποψιφιοσ υποβάλει τθν προςφορά του μζςω 

αντιπροςϊπου.  

ΝΑΛ   

4 
Κατάςταςθ προςωπικοφ, κεωρθμζνθ από τθν κατά 

τόπου Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 
ΝΑΛ   
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Ενϊςεισ Ρροςϊπων 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟΥ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1.  

Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να 

κατατεκεί Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 

του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ανάλογα 

με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό 

πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, 

ςυνεταιριςμόσ). 

ΝΑΛ   

2.  

Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ όπου : 

 να ςυςτινεται θ Ζνωςθ  

 να αναγράφεται και να οριοκετείται με ςαφινεια το 

μζροσ του ΕΓΟΥ που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ,  

 να παρουςιάηεται ο τρόποσ ςυνεργαςίασ των Μελϊν 

μεταξφ τουσ κατά τθν υλοποίθςθ του ΕΓΟΥ, 

 να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το 

ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ 

Ζνωςθσ (leader) 

 να ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ και των 

μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και 

τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν τθσ 

ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

ΝΑΛ   

3.  

Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ 

από το οποίο  να προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ 

ςυμμετοχι του Μζλουσ ςτθν Ζνωςθ. 

ΝΑΛ   

 

 

 

Προςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλώςεισ κα απορρίπτεται  ωσ 

απαράδεκτθ. 

 

Β) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορών, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ, οφείλει να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν, με βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμφωνα με το ν. 

2672/1998 (Αϋ290), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά, τα οποία 

αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το νόμο, ωσ εξισ: 

 

Α. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 

α).      Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου ζκδοςησ του τελευταίου τριμήνου πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 
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1 του άρκρου 43 του π. δ/τοσ 60/2007, για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ 

Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο 

από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

β).    Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςησ του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει 

ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

πτϊχευςθσ. 

γ).      Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά την ημερομηνία τησ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

δ).     Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ 

εγγραφι τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά την ημζρα διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ 

επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

 

Β. Οι αλλοδαποί: 

α).        Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου ζκδοςησ του τελευταίου τριμήνου πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 

1 του άρκρου 43 του π. δ/τοσ 60/2007, για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ 

Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, ι για κάποιο 

από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

β).    Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςησ του         τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

πτϊχευςθσ. 

γ). Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χώρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε 

ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά την ημζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ. 

 

Γ. Τα νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά: 

1).      Τα παραπάνω δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων των εδαφίων Α και Β του παρόντοσ όρου, 

αντίςτοιχα. 

2).      Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςησ του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι ειδικι 

εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 

καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό 

διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι υπό άλλεσ ανάλογεσ 
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καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

3).     Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, 

ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ 

εταιρείεσ (Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ 

διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι 

τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 

κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται ανωτζρω για τουσ Ζλλθνεσ Ρολίτεσ.  

Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ 

τθσ περίπτωςθσ (2) του εδ. γ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι 

εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο 

Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό 

A.E., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 7α.1.ιαϋ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί 

υπό ειδικι εκκακάριςθ. 

Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ 

ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. 

4)  Βεβαιϊςεισ τραπεηϊν ι πιςτωτικϊν ιδρυμάτων για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ 

επιχείρθςθσ ι (ii) αντίγραφο ι απόςπαςμα του νομίμωσ δθμοςιευκζντοσ ιςολογιςμοφ τθσ 

επιχείρθςθσ ι (iii) υπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν τθσ 

επιχείρθςθσ, κακϊσ και του κφκλου εργαςιϊν τθσ που αφορά ειδικότερα αντίςτοιχα με το 

υπό προμικεια υλικό και τισ υπό υλοποίθςθ υπθρεςίεσ, κατά τισ τρεισ προθγοφμενεσ του 

ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ.  

 

 Δ. Οι Συνεταιριςμοί: 

 

α).    Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςησ του τελευταίου τριμήνου πριν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι 

δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του 

Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 

κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται για τουσ θμεδαποφσ.  

 

β).   Τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων για τα Νομικά Ρρόςωπα και τα δικαιολογθτικά που 

αναφζρονται ςτουσ Ζλλθνεσ Ρολίτεσ, εφόςον πρόκειται για θμεδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ, 

αναλόγωσ εφαρμοςκζντα και εφόςον πρόκειται για αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ, τα 

οριηόμενα για τουσ Αλλοδαποφσ Ρολίτεσ αναλόγωσ εφαρμοηόμενα.  

γ). Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

 

Ε. Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ.   

Επιπρόςκετα: 



ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΦΖΦΗΑΚΔ ΓΡΑΔΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΥΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ, ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ & ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΗΟΤ» 

 

Επιμελητήριο Χίου   Σελίδα    27   από   124 

 

1. Θ ζνωςθ προμθκευτϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλουσ τουσ προμθκευτζσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 

εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ 

προμθκευτϊν. 

2. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ οφείλει να δθλϊςει ότι ευκφνεται 

εισ ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, θ ευκφνθ αυτι 

εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Σε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ 

τθσ ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ 

ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. 

Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα 

μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ 

όρουσ. 

Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. 

Θ αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του οικείου Υπουργοφ ι του αρμόδιου για τθ 

διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. 

 

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο 

ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με 

Ζνορκθ Διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα 

βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι 

Διλωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου εντόσ του 

«Φακζλου Δικαιολογθτικϊν». 

Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ 

παραπάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ 

του Ρροςφζροντα ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Σε περιπτϊςεισ χωρϊν όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, αυτι αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ. Θ Ζνορκθ (ι κατά 

περίπτωςθ υπεφκυνθ) αυτι Διλωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν Ρροςφορά του 

υποψιφιου Αναδόχου εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν». 

Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

 

ΑΘΟ 10. ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΤΕΧΝΙΚΘΣ, ΧΘΜΑΤΟΡΙΣΤΩΤΙΚΘΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑΣ 

Κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με ποινι 

αποκλειςμοφ, τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ωσ απαράβατουσ όρουσ, ςτο 

Διαγωνιςμό: 

10.1 Δικαιολογθτικά πιςτοποίθςθσ χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ 

1. Λςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν ι εκκακαριςτικά ςθμειϊματα ςτθν περίπτωςθ 
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φυςικϊν προςϊπων, των τριϊν (3) προθγουμζνων του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικϊν 

χριςεων. Ο προςφζρων κα πρζπει να ζχει μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων 

διαχειριςτικϊν χριςεων μεγαλφτερο του 200% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ 

ζργου. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 

τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 

δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 200% του προχπολογιςμοφ του ζργου.  

2. Βεβαίωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν και περί του κφκλου εργαςιϊν ωσ προσ 

τθν παροχι παρόμοιων ι αντίςτοιχων με τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ κατά τθν διάρκεια των τριϊν (3) 

προθγουμζνων του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικϊν χριςεων.  

3. Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα επίκλθςθσ τθσ οικονομικισ επάρκειασ που μποροφν να δανείηονται 

οι ςυμμετζχοντεσ από τρίτουσ οικονομικοφσ φορείσ («δάνεια ικανότθτα»), όπωσ απαιτεί θ οδ. 

2004/18/ΕΚ  (47 παρ. 2 επ.), προςκομίηοντασ δικαιολογθτικά των παραγράφων &1 και &2 που 

πρζπει να προςκομιςτοφν για τθν απόδειξι τθσ, κακϊσ και του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ 

ςυνεργαςίασ. 

 

 

10.2 Δικαιολογθτικά πιςτοποίθςθσ τεχνικισ ικανότθτασ 

1. Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι υποδομι, το 

απαςχολοφμενο προςωπικό κατά ειδικότθτα και τθ δυνατότθτα παραγωγισ του ηθτοφμενου ζργου. 

Επίςθσ περιγραφι των μζςων ποιοτικοφ ελζγχου των παρεχόμενων από αυτοφσ υπθρεςιϊν, του 

τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των υπευκφνων για τον ζλεγχο αυτό.  

2. Κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριοτζρων, αντίςτοιχων με το προκθρυςςόμενο, 

ζργων, τα οποία υλοποίθςαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία, με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, 

του χρόνου υλοποίθςθσ, του αποδζκτθ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του διαγωνιηομζνου ςε αυτό. 

Αν οι αποδζκτεσ των ζργων είναι φορείσ του δθμοςίου τομζα, θ προςικουςα υλοποίθςθ, 

τουλάχιςτον του 50% εκάςτου των ζργων, αποδεικνφεται με ςχετικι βεβαίωςθ ι πρωτόκολλο 

παραλαβισ που ζχει εκδοκεί από τθν κατά περίπτωςθ ανακζτουςα αρχι. Εάν οι αποδζκτεσ των 

ζργων είναι ιδιωτικοί φορείσ, θ προςικουςα εκτζλεςθ του ζργου αποδεικνφεται με βεβαίωςθ ι 

ςχετικι διλωςθ τουσ.  

3. Να ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθ ςχεδίαςθ, ανάπτυξθ, και εγκατάςταςθ  ςυςτθμάτων 

θλεκτρονικοφ εμπορίου ι/και On-line υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ,  ςε ζργα αντιςτοίχου μεγζκουσ και 

πολυπλοκότθτασ με το υπό ανάκεςθ ζργο του οποίου θ εγκατάςταςθ να ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ 

τθν τελευταία τριετία. Ωσ ζργο αντίςτοιχου μεγζκουσ κεωρείται ζργο με προχπολογιςμό 

τουλάχιςτον 50% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του παρόντοσ ζργου. Τουλάχιςτον ζνα ζργο τθσ 

κατθγορίασ αυτισ κα πρζπει να περιγραφεί αναλυτικά. 

4. Ριςτοποιθτικό ISO 9001 ι αντίςτοιχο με το οποίο να προκφπτει θ διαςφάλιςθ του επιπζδου των 

προςφερόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ τθσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ ςυςτθμάτων 

πλθροφορικισ. 

 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ που υποβάλλει κοινι προςφορά, οι προχποκζςεισ των 

ανωτζρω δικαιολογθτικϊν και τα αντίςτοιχα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά δεν απαιτείται να 

καλφπτονται ξεχωριςτά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, με τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι θ 

προςφορά των εταιριϊν τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, ακροιςτικά, καλφπτει το ςφνολο των 

προχποκζςεων των παραγράφων 10.1 και 10.2. 
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Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα επίκλθςθσ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ  που μποροφν να δανείηονται οι 

ςυμμετζχοντεσ από τρίτουσ οικονομικοφσ φορείσ («δάνεια ικανότθτα»), όπωσ απαιτεί θ οδ. 

2004/18/ΕΚ  (άρ. 48 παρ.3 επ..), προςκομίηοντασ δικαιολογθτικά των παραγράφων & 1 - 4 που 

πρζπει να προςκομιςτοφν για τθν απόδειξι τθσ, κακϊσ και του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ 

ςυνεργαςίασ. 

  

Επιςθμαίνεται ότι οι υποψιφιοι που, όπωσ προκφπτει από τα δικαιολογθτικά των παραγράφων 10.1 

και 10.2 του παρόντοσ άρκρου, δεν διακζτουν κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

τθν κατάλλθλθ υποδομι και εμπειρία, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία ελζγχου πλιρωςθσ των 

ελάχιςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ τθσ παραγράφου 8.2 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, 

αιτιολογθμζνα αποκλείονται από τθ ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ. 

 

 

10.3 Λοιπά Δικαιολογθτικά 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προκειμζνου να αποδείξει τα παραπάνω, οφείλει να κατακζςει 

υποχρεωτικά επί ποινι αποκλειςμοφ με τθν Ρροςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν) τα 

ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

 

1.   Υπεφκυνθ Διλωςθ των προςφερόντων ότι: 

α. Αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

β. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ,  των οποίων ο 

προςφζρων ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτο γνϊςθ. 

γ. Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο του προκθρυςςόμενου ζργου.  

δ. Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 

ε. Δεν ζχουν αποκλειςκεί αμετάκλθτα από διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

Ρροκειμζνου δε για αλλοδαποφσ απαιτείται διλωςθ ότι δεν ζχουν αποκλειςκεί από αντίςτοιχθ 

αρχι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ. 

ςτ. Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα που αφορά τθν 

επαγγελματικι τουσ διαγωγι και για τα αδικιματα που περιγράφονται ςτο άρκρο 45 παρ. 1 

τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ, και ότι δεν ζχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί 

να διαπιςτωκεί με οποιοδιποτε μζςο από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

θ. Δεν ζχουν ποτζ κρικεί από αρμόδιο όργανο ζνοχοι ψευδϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που τουσ ηθτικθκαν από Ανακζτουςεσ Αρχζσ, ςχετικά με τθν ανταπόκριςι τουσ 

ςε κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τουσ. 

κ. Πτι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ τουσ ςχετικό με οποιαδιποτε απόφαςθ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ  του διαγωνιςμοφ. 

Λ. Πτι ςυμμετζχει ςε μία μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 

Σε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, οι παραπάνω δθλϊςεισ πρζπει να κατατεκοφν για 

κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. 
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2. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι,  

 ο Ρροςφζρων ζχει τα αποκλειςτικά δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επί τθσ 

προςφερόμενθσ τεχνικισ λφςθσ και ότι δεν υφίςτανται νομικοί ι πραγματικοί λόγοι 

που μποροφν να εμποδίςουν ι να περιορίςουν τθν υλοποίθςθ τθσ λφςθσ αυτισ, ςε 

περίπτωςθ ανάδειξισ του ωσ Αναδόχου. Σε περίπτωςθ που θ προςφερόμενθ τεχνικι 

λφςθ βαρφνεται με δικαιϊματα τρίτων εν μζρει ι εν όλω, κα πρζπει θ προςφορά να 

ςυνοδεφεται και από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του/ων δικαιοφχου/ων ότι 

παρζχει/ουν τθν άδειά του/τουσ για τθν εκμετάλλευςθ από τον Ρροςφζροντα τθσ 

λφςθσ αυτισ. Σε κάκε περίπτωςθ ο Ρροςφζρων κα οφείλει να αποηθμιϊςει τθν 

Ανακζτουςα Αρχι ζναντι τρίτου/ων για οποιαδιποτε κετικι ι αποκετικι ηθμιά που 

προκφψει για εκείνθ, από τθν φπαρξθ νομικϊν λόγων που εμπόδιςαν ι περιόριςαν 

τθν υλοποίθςθ τθσ από τον Ανάδοχο προτεινόμενθσ λφςθσ. 

 

3. Ρρακτικό αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι του Διοικοφντοσ Οργάνου του 

προςφζροντοσ με το οποίο:  

o Εγκρίνεται θ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν εγκρίνονται, με ςχετικό πρακτικό απόφαςθσ του 

διοικοφντοσ οργάνου του νομικοφ προςϊπου, θ ςυμμετοχι εκάςτθσ  εταιρείασ ςτο 

διαγωνιςμό και θ ςφμπραξθ με τισ λοιπζσ εταιρείεσ, μζλθ τθσ ζνωςθσ. Στθν περίπτωςθ 

ςυμμετοχισ φυςικοφ προςϊπου ςτθν ζνωςθ, το ανωτζρω πρακτικό αντικακίςταται από 

υπεφκυνθ διλωςθ με αντίςτοιχο περιεχόμενο. 

 

o Εγκρίνεται και παρζχεται ςε ςυγκεκριμζνο άτομο ι άτομα (νόμιμοσ εκπρόςωποσ) 

εξουςιοδότθςθ να υπογράψει όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ προςφοράσ, να κατακζςει τθν προςφορά και να παραςτεί 

ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ςε όλα τα ςτάδια του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και να 

υπογράψει οποιοδιποτε ςχετικό ζγγραφο απαιτθκεί. 

 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τθν προςφορά του δια 

αντιπροςϊπου του που δεν είναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, κα πρζπει να υποβάλει και 

ζγγραφο παροχισ ςε αυτόν ειδικισ ςχετικισ πλθρεξουςιότθτασ. 

 

4. Πταν οι Ρροςφζροντεσ προτίκενται να χρθςιμοποιιςουν τρίτουσ (υπεργολάβουσ) για τθν 

υλοποίθςθ μζρουσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, υπεφκυνθ διλωςθ των νομίμων 

εκπροςϊπων των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςε 

περίπτωςθ Κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτον Ρροςφζροντα υπζρ 

του οποίου εκδίδουν τθν υπεφκυνθ διλωςθ. 

5. Διλωςθ ότι διακζτουν ςτθν Ελλάδα ι κα εγκαταςτιςουν ςτθν περίπτωςθ ανάδειξισ τουσ 

ωσ αναδόχων, άρτιο ςυνεργείο και ειδικευμζνο προςωπικό για τθν παροχι των 

απαιτοφμενων υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 
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Α.4. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

ΑΘΟ 11. ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Ρροςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ 

θμζρασ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, ιτοι μζχρι τισ ΧΧ / ΧΧ / 2011.       

Θ ιςχφσ των προςφορϊν είναι δυνατό να παρατακεί, εφ’ όςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία 

Διενζργειασ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το παραπάνω οριηόμενο. 

Αν προκφψει ανάγκθ παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, θ Υπθρεςία Διενζργειασ κα  απευκφνει 

ςχετικό αίτθμα προσ τουσ Ρροςφζροντεσ, πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν 

τουσ. Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ και, ςε περίπτωςθ που 

αποδζχονται τθν αιτοφμενθ παράταςθ, να ανανεϊςουν και τισ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ τουσ, αν αυτζσ 

δεν ιςχφουν και για τυχόν παρατάςεισ. 

Σε περίπτωςθ που θ κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ ανακοινωκεί μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ ι μετά τθ λιξθ τυχόν παράταςισ τθσ, θ κατακφρωςθ δεςμεφει τον υποψιφιο Ανάδοχο, 

μόνον εφ’ όςον αυτόσ τθν αποδεχτεί. 

 

ΑΘΟ 12. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ 

Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ για το ςφνολο ι μζροσ του 

προκθρυςςόμενου με τθν παροφςα Ζργου. 

 

ΑΘΟ 13. ΜΕΙΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Ρροςφορζσ για μζροσ του προκθρυςςόμενου με τθν παροφςα Ζργου δεν γίνονται δεκτζσ. 

 

ΑΘΟ 14. ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι Ρροςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Οι Ρροςφορζσ 

κατατίκενται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο που πρζπει να περιλαμβάνει όλα όςα 

κακορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.  

Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ περιζχει: 

1. Υπεφκυνθ Διλωςθ οριςμοφ αντικλιτου (απαιτείται εφ’όςον ζχει οριςτεί αντίκλθτοσ), 

2. τρεισ επί μζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, δθλαδι :  

 

Α. «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν», ο οποίοσ περιζχει τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ και τα 

νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία προβλζπονται ςτα 

άρκρα 9 και 10 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ταξινομθμζνα 

μζςα ςτον Φάκελο, με τθ ςειρά που ηθτοφνται ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο. 

Β. «Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του 
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υποψιφιου Αναδόχου, όπωσ αυτά απαιτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

Γ. «Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ του υποψιφιου Αναδόχου, όπωσ αυτά απαιτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ.  

 

Οι ανωτζρω Φάκελοι κα υποβλθκοφν ωσ εξισ : 

Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: 

- ζνα (1) πρωτότυπο  

- ζνα (1) ακριβζσ αντίγραφο  

που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ.  

Τεχνικι Ρροςφορά:  

- ζνα (1) πρωτότυπο  

- ζνα (1) ακριβζσ αντίγραφο  

- ζνα (1) πλιρεσ θλεκτρονικό αρχείο ςε μθ επανεγγράψιμο μζςο (CD), εκτόσ των τεχνικϊν 

φυλλαδίων,  

που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ.  

 

Σθμείωςθ: Σε περίπτωςθ που το ςφνολο ι μζροσ των τεχνικϊν φυλλαδίων είναι δυνατό να 

ςυμπεριλθφκοφν ςε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβλθκοφν ζντυπα ςτο αντίγραφο τθσ 

Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 

 

Οικονομικι Ρροςφορά:  

- ζνα (1) πρωτότυπο  

- ζνα (1) ακριβζσ αντίγραφο  

- ζνα (1) πλιρεσ θλεκτρονικό αρχείο ςε μθ επανεγγράψιμο μζςο (CD)  

που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ:  

 

«ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ» 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΛΑ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

«Ψθφιακζσ Δράςεισ Επιμελθτθρίου Χίου για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

γραφειοκρατίασ, τθν προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ & τθν αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των Επιχειριςεων του Νομοφ Χίου» 

 

AΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΟ ΧΛΟΥ 

 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ : ΧΧ/ΧΧ/2010 
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ΑΛΚΜΟΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ: ……… /ΧΧ-ΧΧ-2010 

 

 «ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΡΟ ΤΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 

 

 Πλοι οι επιμζρουσ φάκελοι αναγράφουν τθν επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμό 

τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του υποψιφιου 

Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνιςμοφ και τον τίτλο του φακζλου. 

 Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία και διεφκυνςθ, 

κακϊσ και αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

όλων των μελϊν τθσ. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν 

και να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.  

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τα ςυνθμμζνα ςτθν 

Τεχνικι Ρροςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μποροφν να είναι 

ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

 Σε ζνα από τα αντίτυπα που ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να 

αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ “ΡΩΤΟΤΥΡΟ” και να μονογράφεται από τον υποψιφιο 

Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από τα άλλα αντίτυπα, 

ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ αυτϊν με το πρωτότυπο. 

 Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ 

και θ ςειρά των όρων τθσ Διακιρυξθσ.  

 Οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να είναι ςαφείσ. Δεν 

επιτρζπονται αςαφείσ απαντιςεισ τθσ μορφισ “ελιφκθ υπόψθ”, ςυμφωνοφμε και 

αποδεχόμεκα, κλπ. 

 Οι προςφορζσ πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και δεν πρζπει να φζρουν 

ξυςίματα, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κλπ. Εάν υπάρχει ςτθν Ρροςφορά 

οποιαδιποτε διόρκωςθ, πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον 

υποψιφιο Ανάδοχο. Πλεσ οι διορκϊςεισ κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά 

ςτθν αρχι τθσ Ρροςφοράσ. Θ αρμόδια Επιτροπι προςυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό 

φφλλο με τισ τυχόν διορκϊςεισ και τισ αναφζρει ςτο ςυνταςςόμενο πρακτικό, ϊςτε να 

αποδεικνφεται αδιαφιλονίκθτα ότι προχπιρχαν τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ.  

 Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται βζβαιο ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 

απολφτωσ ενιμεροσ από κάκε πλευρά των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 

παροφςασ, και ότι ζχει μελετιςει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο 

Διαγωνιςμοφ.  

 Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ Ρροςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν 

λαμβάνεται υπόψθ. 

 Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δεν γίνεται αποδεκτι 

αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου 

τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ. Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν 

αρμόδια Επιτροπι και λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία 

που ηθτικθκαν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι για 

τον υποψιφιο Ανάδοχο και δεν κεωρείται αντιπροςφορά.  

 Οι διευκρινίςεισ των υποψθφίων Αναδόχων πρζπει να δίνονται γραπτά, εφόςον 

ηθτθκοφν, ςε χρόνο που κα ορίηει θ αρμόδια Επιτροπι.  
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O προςφζρων, ςτον οποίο ανατίκεται το αντικείμενο του εν κζματι Διαγωνιςμοφ, δεν ζχει 

δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του, μετά τθν κατάκεςι τθσ, μζροσ τθσ ι ολόκλθρθ μζχρι 

τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ που τθν αποςφρει 

υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ του άρκρου 34 του ΡΔ 118/2007. 

 

ΑΘΟ 15. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΡΟΦΑΚΕΛΛΩΝ 

 

15.1. ΦΑΚΕΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Ο φάκελοσ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» που κα υποβάλει κάκε υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει 

να περιζχει τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ και τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά του υποψιφιου Αναδόχου ωσ προσ τισ τυπικζσ, χρθματοοικονομικζσ και τεχνικζσ 

απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό και τα οποία προςδιορίηονται ςτα άρκρα 9 και 10. 

15.2. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Θ τεχνικι προςφορά πρζπει να ςυνταχκεί με τον ίδιο τρόπο, δομι, τάξθ και  αρίκμθςθ που ζχει 

ςυνταχκεί το Μζροσ Β: Τεχνικι Ρεριγραφι τθσ Διακιρυξθσ. Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να 

περιλαμβάνει, πζραν των όςων προβλζπονται αλλοφ ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, και τα 

ακόλουκα: 

 

1. Αναλυτικι περιγραφι τθσ δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ των Στελεχϊν που κα εμπλακοφν ςτο 

ζργο. 

 

2. Συμπλθρωμζνο τον Ρίνακα  που ακολουκεί, και ςτον οποίο κα δίνονται αναλυτικά ςτοιχεία 

απαςχόλθςθσ κακενόσ από τα προτεινόμενα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου και εξειδικευμζνων 

ςυνεργατϊν/ ςυμβοφλων. Στον εν λόγω Ρίνακα κα πρζπει να γίνεται ςαφζσ ποια είναι θ ομάδα 

ςτελεχϊν που κα απαςχολθκεί για τθν παραγωγι των επί μζρουσ παραδοτζων, αντικειμζνων ι 

πακζτων εργαςιϊν του ζργου. Για το λόγο αυτό κα ιταν ςκόπιμθ θ  παρουςίαςθ διακριτϊν πινάκων 

για επί μζρουσ παραδοτζα ι πακζτα εργαςιϊν που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κρίνει αναγκαία: 

 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ και ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

Εταιρεία : 

 

Στζλεχοσ Κζςθ ςτθν Ομάδα Κακικοντα 
Ανκρωπομινεσ 

απαςχόλθςθσ ςτο ζργο 
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όπου: 

 Στθ ςτιλθ "Στζλεχοσ" ςυμπλθρϊνεται το ονοματεπϊνυμο κακενόσ προτεινόμενου 

ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου. 

 Στθ ςτιλθ "Κζςθ ςτθν Ομάδα " ςυμπλθρϊνεται ο ρόλοσ του ςτελζχουσ, ςφμφωνα 

με τθν προτεινόμενθ οργάνωςθ τθσ Ομάδασ. 

 Στθ ςτιλθ “Κακικοντα” αναφζρονται οι εργαςίεσ που πρόκειται να αναλάβει 

κάκε ςτζλεχοσ τθσ ομάδασ ζργου και τθσ ομάδασ ςυμβοφλων κατϋ αντιςτοιχία με 

τθν πρόταςθ προςζγγιςθσ του κζματοσ. 

 

3. όςεσ πλθροφορίεσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κεωρεί ότι άπτονται τθσ καλφτερθσ δυνατισ 

αξιολόγθςισ του ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ.  

 

4. ςτον ςχετικό φάκελο κα εμπεριζχονται και οι ςυμπλθρωμζνοι πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ, 

από τουσ οποίουσ κα ζχουν αφαιρεκεί όλεσ οι ενδείξεισ τιμϊν, επί ποινι αποκλειςμοφ. Τυχόν 

αναγραφι οικονομικϊν μεγεκϊν ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ οδθγεί ςε αποκλειςμό από το διαγωνιςμό 

του προςφζροντα. 

 

 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ τεχνικισ αξιολόγθςθσ και εφόςον 

παραςτεί ανάγκθ, μπορεί να καλζςει τουσ Ρροςφζροντεσ να ςυμπλθρϊςουν τισ παραπάνω 

πλθροφορίεσ, δθλϊςεισ ι πιςτοποιθτικά ι να παράςχουν ςχετικζσ διευκρινιςεισ και οι 

Ρροςφζροντεσ υποχρεοφνται, ςτθν περίπτωςθ αυτι, να τα ςυμπλθρϊςουν ι να παράςχουν τισ 

ςχετικζσ διευκρινιςεισ μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία που κα τουσ 

ηθτθκοφν. 

 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά κα πρζπει να δοκεί και ςε μαγνθτικό μζςο (CD), το οποίο κα εμπεριζχεται ςτο 

ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.  

 

Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ 

φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ραράρτθμα Ρροςφοράσ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.  

15.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται με τθ ςυμπλιρωςθ των πινάκων οικονομικισ προςφοράσ που 

περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα V. «Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ». 

 

Οι ςυμπλθρωμζνοι πίνακεσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα πρζπει να δοκοφν και ςε μαγνθτικό μζςο 

(CD), το οποίο κα εμπεριζχεται ςτο ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 
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Σε περίπτωςθ φπαρξθσ διαφορϊν μεταξφ των αντιτφπων τθσ οικονομικισ προςφοράσ ι των πινάκων 

τθσ οικονομικισ προςφοράσ που κα υποβλθκοφν ςε μαγνθτικό μζςο με τα αντίτυπα τθσ οικονομικισ 

προςφοράσ, κατιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο αντίτυπο που φζρει τθν ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ». 

 

Οι τιμζσ, για το ςφνολο του Ζργου, κα πρζπει να δίνονται ςε ΕΥΩ.   

 

Στουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ κα αναγράφεται θ ανάλυςθ κόςτουσ των προςφερόμενων 

προϊόντων και υπθρεςιϊν κακϊσ και θ ςυνολικι τιμι για κάκε προςφερόμενθ υπθρεςία ι 

παραδοτζο προϊόν, αποτζλεςμα μιασ υπθρεςίασ. Θ γενικι ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ κα 

γράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ. Αν υπάρχει αςυμφωνία μεταξφ αναλυτικϊν τιμϊν και 

ςυνολικϊν τιμϊν κα υπεριςχφουν οι ςυνολικζσ τιμζσ. 

 

Υπθρεςίεσ ι προϊόντα που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφονται ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ με τθν ζνδειξθ «ΧΩΛΣ ΚΟΣΤΟΣ» ςτθ ςτιλθ τιμϊν. Στθν περίπτωςθ που ζχει παραλειφκεί 

θ αναγραφι τιμισ και δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΧΩΛΣ ΚΟΣΤΟΣ» κεωρείται ότι οι υπθρεςίεσ και τα 

προϊόντα ζχουν προςφερκεί δωρεάν. 

 

Οι τιμζσ κα δίνονται, χωρίσ Φ.Ρ.Α., κα αναγράφεται δε το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ %, ςτο οποίο 

υπάγεται θ υπό προμικεια υπθρεςία ι/και το υπό προμικεια προϊόν. Σε περίπτωςθ που 

αναγράφεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α., αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

 

Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται και κάκε άλλο κόςτοσ που είναι δυνατό να τισ  επιβαρφνει. 

 

Στθν οικονομικι προςφορά οι Ρροςφζροντεσ κα πρζπει, πρόςκετα, να υποδείξουν τον τρόπο 

πλθρωμισ που επικυμοφν, από τουσ περιγραφόμενουσ ςτο άρκρο 27 παρ. 1 του Μζρουσ Α. Γενικοί 

και Ειδικοί Όροι τησ Διακήρυξησ. Σε περίπτωςθ που οι Ρροςφζροντεσ δεν κακορίηουν τον τρόπο 

πλθρωμισ κατά τα ανωτζρω, ςυμβατικόσ τρόποσ πλθρωμισ κα είναι ο υπ’ αρικμ. 1 τθσ παραγράφου 

27.Λ. 

 

ΑΘΟ 16. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ και 

χωρίσ επιφφλαξθ τουσ γενικοφσ και τεχνικοφσ όρουσ και όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 

διζπουν τθν παροφςα Διακιρυξθ, ωσ τθ μόνθ βάςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ αυτοφ, 

ανεξάρτθτα των οποιωνδιποτε δικϊν του όρων, τουσ οποίουσ με τθν παροφςα αποποιείται. Οι 

Ρροςφζροντεσ αναμζνεται να εξετάςουν προςεκτικά και να ςυμμορφωκοφν με όλεσ τισ οδθγίεσ, 

τουσ τφπουσ, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

Επίςθσ, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, κεωρείται ότι θ υποβολι τθσ Ρροςφοράσ και θ 

ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ζχουν εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο του ςυμμετζχοντοσ νομικοφ 

προςϊπου.  

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τθν Ρροςφορά τουσ είτε κατακζτοντασ τθν αυτοπροςϊπωσ ι με 

ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ζωσ τθν 

κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ είτε αποςτζλλοντασ τθν 

ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ςτο Επιμελθτιριο Χίου 

τουλάχιςτον μία θμζρα πριν τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, επί αποδείξει 

πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, θ Υπθρεςία Διενζργειασ δεν αναλαμβάνει καμία 

ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που 

αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. Τθν ευκφνθ εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ ακόμθ και 

ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ φζρει ο ενδιαφερόμενοσ. 

Οι προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζφκαςαν ζγκαιρα 

ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Ρροςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν αποςφραγιςκεί. 

 

Α.5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΑΘΟ 17. ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν αρμόδια Επιτροπι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ των προςφορϊν ςτο Επιμελθτιριο, παρουςία των προςφερόντων ι 

των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. 

Οι προςφορζσ κατά τθν παραλαβι τουσ από τθν αρμόδια Επιτροπι πρωτοκολλοφνται και ςε κάκε 

φάκελο ςθμειϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, θ θμερομθνία και θ ϊρα καταχϊρθςθσ. 

Θ αρμόδια Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία:  

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποςφραγίηονται οι Φάκελοι Δικαιολογθτικϊν, μονογράφονται δε 

και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία των Φακζλων 

Δικαιολογθτικϊν κατά φφλλο.  

Οι Φάκελοι Τεχνικϊν και Οικονομικϊν Ρροςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά μονογράφονται, και 

αφοφ ςφραγιςκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι φυλάςςονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικϊν 

Ρροςφορϊν τοποκετοφνται ςε νζο ενιαίο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται, υπογράφεται από 

τθν αρμόδια Επιτροπι και φυλάςςεται.  

Θ αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα δικαιολογθτικά και ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο του 

Επιμελθτθρίου, το οποίο αποφαίνεται ςχετικά, και με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ 

υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι του. Με τθν ίδια απόφαςθ δφναται να κακοριςκοφν και ο 

τόποσ, θ ϊρα και θ θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ 

Αναδόχουσ των οποίων θ Ρροςφορά ωσ προσ τα δικαιολογθτικά ζχει γίνει αποδεκτι. 

Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι Φάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν επαναφζρονται - 

για όςεσ Ρροςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά - ςτθν αρμόδια Επιτροπι για τθν 

αποςφράγιςι τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω απόφαςθ του Επιμελθτθρίου.  

Οι Φάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται. 

Κατά τθν αποςφράγιςθ του Φακζλου Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, μονογράφονται και ςφραγίηονται από 

τθν αρμόδια Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά φφλλο (εκτόσ των τεχνικϊν φυλλαδίων). 
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Θ αρμόδια Επιτροπι αξιολογεί τισ Τεχνικζσ Ρροςφορζσ και ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο του 

Επιμελθτθρίου, το οποίο αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ 

υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι του. Με τθν ίδια απόφαςθ δφναται να κακοριςκοφν και ο 

τόποσ, ϊρα και θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ 

Αναδόχουσ των οποίων θ Τεχνικι Ρροςφορά ζχει γίνει αποδεκτι. 

Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν 

επαναφζρονται - για όςεσ Ρροςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ - ςτθν αρμόδια Επιτροπι για τθν 

αποςφράγιςι τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω απόφαςθ του Επιμελθτθρίου.  

Πςεσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. Ομοίωσ επιςτρζφονται και 

οι Φάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν που δεν είχαν αποςφραγιςκεί. 

Κατά τθν αποςφράγιςθ του Φακζλου Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, μονογράφονται και ςφραγίηονται 

από τθν αρμόδια Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά φφλλο.  

Μετά το πζρασ και τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει τον τελικό Ρίνακα 

Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων κατά φκίνουςα ςειρά αξιολόγθςθσ, από τον οποίο και προκφπτει ο 

προτεινόμενοσ από τθν αρμόδια Επιτροπι Ανάδοχοσ του Ζργου. 

Θ αρμόδια Επιτροπι διαβιβάηει το Ρρακτικό τθσ ςτο αρμόδιο όργανο του Επιμελθτθρίου το οποίο 

αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ το 

αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ.  

Κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ οι παρευριςκόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ μόνο των 

ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό. Πςοι από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ επικυμοφν, μποροφν να 

πλθροφορθκοφν το περιεχόμενο των άλλων προςφορϊν (ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ) φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςι τουσ από τθν αρμόδια Επιτροπι.  

Σε περίπτωςθ που με τθν Ρροςφορά υποβάλλονται ςτοιχεία και πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ Συνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα 

ςυμφζροντά τουσ, τότε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να ςθμειϊνει επϋ αυτϊν τθν ζνδειξθ 

«πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» και να ενθμερϊνει τθν αρμόδια Επιτροπι κατά τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Πλεσ οι πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα κα 

πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ Ρροςφοράσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα 

δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι Συνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ 

πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει 

τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

Σε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει 

πρακτικά τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο του Επιμελθτθρίου ςε δφο (2) όμοια αντίτυπα. 

Σθμείωςθ: 

Θ αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα μζςα (cds) που περιζχουν τα θλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικϊν και 

των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν αναφορικά με: 

 το κατά πόςον είναι αναγνϊςιμα και μθ επανεγγράψιμα 

 οποιαδιποτε άλλθ παράλειψθ που υποπζςει ςτθν αντίλθψι τθσ. 

Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί πρόβλθμα ςε κάποιο μζςο (cd) αυτό επιςτρζφεται ςτον υποψιφιο 

Ανάδοχο, ο οποίοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει νζο, ςφμφωνα με τισ 

προαναφερκείςεσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, εντόσ δφο (2) θμερϊν. 

Σε περίπτωςθ που βρεκεί διαφορά ανάμεςα ςτισ ζντυπεσ τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ και 

ςτο νζο μζςο (CD) που κα προςκομίςει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, υπεριςχφει θ τεχνικι και οικονομικι 
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προςφορά που ζχει υποβλθκεί εγγράφωσ και όχι του νζου μζςου (CD) προκειμζνου να διαςφαλιςτεί 

θ ίςθ μεταχείριςθ των διαγωνιηομζνων. 

 

ΑΘΟ 18. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

18.1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Για τισ ανάγκεσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα ακολουκιςει τθν παρακάτω 

περιγραφόμενθ διαδικαςία: 

α. μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου δικαιολογθτικϊν, κα 

αποςφραγίςει τουσ φακζλουσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και κα μονογράψει κάκε φφλλο αυτϊν.

  

β. Κα ελζγξει το περιεχόμενο των τεχνικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν 

ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και κα καταχωριςει, ςε ςχετικό πρακτικό τθσ, τυχόν 

προςφορζσ που χαρακτθρίηει απορριπτζεσ, αναλφοντασ, για κάκε μία από αυτζσ, τουσ ακριβείσ 

λόγουσ απόρριψθσ. 

Εφ’ όςον, ς’ αυτό το ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, υπάρχουν τζτοιεσ απορριπτζεσ προςφορζσ, θ 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα διαβιβάςει το πρακτικό απόρριψθσ ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ, για 

τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων απόρριψθσ. 

γ. Κα προχωριςει ςτθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν όρων των αποδεκτϊν προςφορϊν, ςφμφωνα με 

τα κριτιρια και τισ οδθγίεσ αξιολόγθςθσ που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ 

παραγράφου. 

δ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ βακμολόγθςθσ, κα διαβιβάςει ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ το/α 

πρακτικό/ά τθσ, για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ διαδικαςίασ τεχνικισ 

αξιολόγθςθσ. 

 

Θ Βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων τεχνικισ 

αξιολόγθςθσ προςφορϊν που παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. 

Πλα τα επιμζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. 

Θ βακμολογία των επιμζρουσ κριτθρίων των προςφορϊν είναι 100 για τισ περιπτϊςεισ που 

καλφπτονται ακριβϊσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται μζχρι τουσ 120 

βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Επίςθσ μειϊνεται 

μζχρι τουσ 80 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που δεν καλφπτονται πλιρωσ οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ των προδιαγραφϊν δεν αφοροφν ςε απαράβατουσ όρουσ και 

θ Ρροςφορά ζχει χαρακτθριςτεί ωσ τεχνικά αποδεκτι. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ 

είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων: 

 

Α/Α Κριτιρια 
Συντελεςτισ 

Βαρφτθτασ 
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Κριτθρίου 

ΟΜΑΔΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ» (60%) 

1.  Κατανόθςθ ζργου - Σαφινεια και πλθρότθτα τθσ πρόταςθσ. 

Ομοιογζνεια Ρροςφερόμενθσ Λφςθσ. 

10% 

2. Κάλυψθ προδιαγραφϊν και απαιτιςεων του εξοπλιςμοφ.  

Ρροτεινόμενθ Αρχιτεκτονικι. Αξιοποίθςθ υπαρχόντων υποδομϊν. 

5% 

3. Ρεριγραφι Τεχνικϊν και Λειτουργικϊν Χαρακτθριςτικϊν του 

Λογιςμικοφ Εφαρμογισ του Ζργου. Τεκμθρίωςθ ετοιμότθτασ 

προςφερόμενθσ λφςθσ. Επιπλζον προςφερόμενθ 

Λειτουργικότθτα. 

35% 

4. Βακμόσ ενςωμάτωςθσ και εξαςφάλιςθ Διαλειτουργικότθτασ τθσ 

προςφερόμενθσ λφςθσ με τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ. On-line 

διαςφνδεςθ με το εςωτερικό μθχανογραφικό ςφςτθμα του 

Επιμελθτθρίου και με το υπάρχον Portal του Επιμελθτθρίου. 

10% 

ΟΜΑΔΑ Β «ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & ΚΑΛΥΨΘΣ 40%) 

1. Δομι, ςφνκεςθ και οργάνωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου. 5% 

2. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ 5% 

3. Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν Ψθφιοποίθςθσ Φακζλων Επιχειριςεων 5% 

4. Υπθρεςίεσ προϊκθςθσ ευρυηωνικότθτασ και ευρυηωνικϊν 

υπθρεςιϊν ςτον Νομό Χίου. Ραροχι λφςεων προσ τισ επιχειριςεισ 

(Δθμιουργία επιχειρθματικϊν Profile και παροχισ υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικοφ επιχειρείν προσ τισ επιχειριςεισ)   

10% 

5. Υπθρεςία πρόςβαςθσ ςε εξειδικευμζνο επιχειρθματικό 

περιεχόμενο και εξατομικευμζνθ παροχι υπθρεςιϊν e-consulting.  

10% 

6. Ζλεγχοσ & Υλοποίθςθ ζργου, διαςφάλιςθ ποιότθτασ - Τεχνικι 

Υποςτιριξθ –Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ & Συντιρθςθ, 

Εκπαίδευςθ, Διακεςιμότθτα κλπ 

5% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

18.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα αποςφραγιςκοφν μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ 

διαδικαςίασ τεχνικισ αξιολόγθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ θμερομθνία ο τόποσ και θ ϊρα που κα αποςφραγιςκοφν οι οικονομικζσ προςφορζσ κα 

γνωςτοποιθκεί, με ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ, που κα ςταλεί με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία 

(φαξ)  ςτουσ Ρροςφζροντεσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ και βακμολογικθκαν 

τεχνικά. 

Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το 

προθγοφμενο ςτάδιο επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία Διενζργειασ ςτουσ Ρροςφζροντεσ, χωρίσ να 

ζχουν αποςφραγιςκεί. 
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Θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ςτο Χϊρο Διενζργειασ, τθν 

θμερομθνία και ϊρα που κα ορίηεται ςτθ ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ενϊπιον 

των τυχόν παριςταμζνων εκπροςϊπων των υποψθφίων αναδόχων. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα ελζγξει το περιεχόμενο 

των οικονομικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τον βακμό ςτον οποίο ανταποκρίνονται 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ και κα καταχωριςει, ςε ςχετικό πρακτικό τθσ, τυχόν προςφορζσ που 

χαρακτθρίηει απορριπτζεσ, αναλφοντασ, για κάκε μία από αυτζσ, τουσ ακριβείσ λόγουσ απόρριψθσ. 

Εφ’ όςον, ς’ αυτό το ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, υπάρχουν τζτοιεσ, απορριπτζεσ προςφορζσ, θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ κα διαβιβάςει το πρακτικό απόρριψθσ ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ, για τθν ζκδοςθ των 

ςχετικϊν αποφάςεων απόρριψθσ. 

 

18.3. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θ απόρριψθ Ρροςφοράσ γίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ. 

Θ προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ι/και ο υποψιφιοσ 

απορρίπτεται και θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ του ςτον διαγωνιςμό αποκλείεται ςε κακεμία ι 

περιςςότερεσ από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

1. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ του άρκρου 9, παρ. 9(α). 

2. Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ των ελάχιςτων προχποκζςεων 

ςυμμετοχισ τθσ παρ. 8.1. 

3. Χρόνοσ ιςχφοσ Ρροςφοράσ μικρότεροσ από το ηθτοφμενο. 

4. Χρόνοσ παράδοςθσ Ζργου μεγαλφτεροσ από τον προβλεπόμενο. 

5. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ, ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ, υπό αίρεςθ ι/ και δεν προκφπτει με 

ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 

6. Ρροςφορά που δεν καλφπτει πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

7. Ρροςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ.  

8. Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ και ειδικότερα 

μικρότερεσ του 90% του προχπολογιςμοφ του ζργου, κα ηθτείται εγγράφωσ θ αιτιολόγθςθ 

τθσ ςφνκεςθσ τθσ προςφοράσ πριν τθν απόρριψι τθσ. Θ εξακρίβωςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ 

προςφοράσ κα γίνεται με τθν παροχι διευκρινίςεων εκ μζρουσ του υποψιφιου αναδόχου 

(επαλικευςθ προςφοράσ). Οι διευκρινίςεισ αυτζσ κα αφοροφν ςτθν οικονομία τθσ μεκόδου 

παροχισ υπθρεςίασ ι ςτισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ ι ςτισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ 

υπό τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα παράςχει τθν υπθρεςία ι ςτθν πρωτοτυπία του 

ςχεδίου που προτείνει. Εάν και μετά τθν παροχι των ςτοιχείων αυτϊν οι προςφερόμενεσ 

τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, οι προςφορζσ απορρίπτονται. 

9.  Ρροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του Ζργου. 

 

 

18.4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα κατατάξει τισ 

προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του τελικοφ βακμοφ χρθςιμοποιϊντασ τθν 

παρακάτω μζκοδο:  

 

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

όπου: 

Βmax  θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά  

Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 

Kmin  το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι  

Κi το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ I  

Λi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

 

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ. 

 

Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικά ςτα 

οποία τεκμθριϊνει τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των προςφορϊν και τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 

προςφορϊν, τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε δφο (2) αντίτυπα. 

 

ΑΘΟ 19. ΑΝΑΚΘΥΞΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΣΤΑΔΙΟ ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΘΝ 

ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ 

1.Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα 

προςφορά και ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (υποψιφιοσ Ανάδοχοσ), οφείλει να 

υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα δικαιολογθτικά, τα οποία αναφζρονται ςτο άρκρο 9(β) τθσ 

παροφςασ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι  ςε αυτόν, με βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμφωνα με το ν. 

2672/1998.  

2. Θ Επιτροπι κα ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα κατά τθν οποία κα γίνει θ διαδικαςία 

αποςφράγιςθσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν που υποβάλλονται κατά τα παραπάνω  από τον 

υποψιφιο Ανάδοχο. Στθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ δικαιοφνται να παρίςτανται όςοι ςυμμετείχαν 

ςτο διαγωνιςμό και δεν αποκλείςτθκαν ςε προθγοφμενο ςτάδιο αυτοφ, οι οποίοι καλοφνται προσ 

τοφτο και λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. Θ ςχετικι εγκριτικι απόφαςθ 

κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ςτάδιο αυτό με αποδεικτικό παραλαβισ. 

3. Πταν ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν προςκομίηει εμπρόκεςμα, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα 

και τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 9(β) τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςε αυτό, καλείται ο υποψιφιοσ που προςφζρει τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά. 

Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

τα οποία απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, καλείται ο υποψιφιοσ με τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα προςφορά και οφτω κακεξισ. Αν κανζνασ από τουσ υποψιφιουσ δεν προςκομίηει, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα από τα 

ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται. 

Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο 

αποκλειςμοφ του προςφζροντοσ και ζκπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ του.  
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ΑΘΟ 20. ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΙΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ζχει το δικαίωμα, εφ’ όςον το κρίνει αναγκαίο, να ηθτιςει από 

Ρροςφζροντα τθν παροχι διευκρινιςεων ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ προςφοράσ του, κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ που περιγράφεται ςτα άρκρα 15 και επόμενα τθσ 

Διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινιςεων είναι υποχρεωτικι για τον Ρροςφζροντα 

και δεν κεωρείται αντιπροςφορά. 

 

Τζτοιου είδουσ διευκρινιςεισ κα παραδίδονται εγγράφωσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, μζςα ςε 

εφλογο χρονικό διάςτθμα που αυτι κα ορίηει κατά περίπτωςθ, το οποίο δεν κα είναι μικρότερο των 

πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν. 

 

Από τισ διευκρινιςεισ που δίνονται από Ρροςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία ηθτικθκαν. 

 

Α.6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΑΘΟ 21. ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα υποβάλει τον 

Συγκριτικό Ρίνακα, μαηί με τα Ρρακτικά και όλα τα ςτοιχεία του φακζλου του διαγωνιςμοφ, ςτθν 

Υπθρεςία Διενζργειασ, για τθν ζκδοςθ τθσ Κατακφρωςθσ. 

 

Τα πρακτικά και οι ςυγκριτικοί πίνακεσ υποβάλλονται ςε πζντε (5) αντίτυπα. Στον ανάδοχο 

αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ εγγράφωσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατά τθ φάςθ τθσ κατακφρωςθσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ 

Ρρομθκειϊν, να κατακυρϊςει μζροσ του φυςικοφ αντικειμζνου μικρότερο ωσ το 50% ι μεγαλφτερο 

ωσ το 15% από το οριηόμενο ςτθν παροφςα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του ΡΔ 

118/2007. 

Από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ κεωρείται ότι 

ζχει ςυναφκεί, το δε ζγγραφο (Σφμβαςθ) που ακολουκεί ζχει μόνον αποδεικτικό χαρακτιρα. 

 

ΑΘΟ 22. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΘΣ 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ τθσ αηθμίωσ για αυτό και ςε οποιοδιποτε ςτάδιο 

του διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 

α. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ για οποιαδιποτε λόγο ι 

αιτία 
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β. Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ 

των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ για οποιαδιποτε λόγο ι αιτία 

Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό δεν ζχουν καμιά αξίωςθ κατά τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ αυτοφ του λόγου δεν 

αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό ςυνεπάγεται πλιρθ και 

ανεπιφφλακτθ αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου των όρων τθσ παροφςασ. 

 

ΑΘΟ 23. ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 
Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ καταρτίηεται θ ςχετικι Σφμβαςθ, θ οποία ρυκμίηει όλεσ τισ 

λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ Κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και τθσ 

προςφοράσ. 

 

Θ Σφμβαςθ, που περιλαμβάνει λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλόμενων μερϊν, 

καταρτίηεται με βάςθ τθν Κατακφρωςθ, τθ Διακιρυξθ και τθν προςφορά, κατά φκίνουςα ςειρά 

ιεραρχίασ και κατιςχφει αυτϊν πλθν κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

 

Για τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ των ειδικϊν όρων και λεπτομερειϊν τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα 

ςυνεργαςτεί με τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

 

Σε περίπτωςθ που πικανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάςτθμα κατάρτιςθσ του τελικοφ κειμζνου 

τθσ Σφμβαςθσ, κα λιξει θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ ι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν ζγκαιρθ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του κατά τον εκτιμοφμενο για τθν 

ολοκλιρωςθ του κειμζνου τθσ Σφμβαςθσ απαιτοφμενο χρόνο και τθν παράταςθ, για τον ίδιο χρόνο, 

τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ ι τθν αντικατάςταςι τθσ με τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΔ 118/2007. 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του εγγράφου τθσ Σφμβαςθσ και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν 

από τθν λιψθ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα παρακάτω ςτοιχεία: 

(α) Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι εταιρεία ι ζνωςθ προςϊπων, τα ζγγραφα 

νομιμοποίθςθσ του προςϊπου που κα υπογράψει τθ Σφμβαςθ. 

(β) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ που κα ανζρχεται ςτο 10% τθσ ςυνολικισ 

ςυμβατικισ αξίασ του προςφερομζνου Ζργου χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, όπωσ και όλεσ οι εγγυιςεισ που αναφζρονται ςτθν Διακιρυξθ, 

εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα 

ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι 

ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει είτε ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. είτε τθ Συμφωνία 

Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 

2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν αυτϊν, αυτό το δικαίωμα. 
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Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Ι. 

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του υλικοφ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 

ςυμβαλλόμενουσ, όπωσ ορίηει το άρκρο 25 του ΡΔ 118.  

 

Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, θ Υπθρεςία επιβάλλει τισ 

προβλεπόμενεσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ, ακροιςτικά ι διαηευτικά:   

α) Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ μερικά ι ολικά υπζρ του Δθμοςίου.  

β) Ανάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ είτε ςτον επόμενο προςφζροντα, ςφμφωνα με τθ ςειρά 

κατάταξθσ ςτο Διαγωνιςμό, είτε με επαναλθπτικό Διαγωνιςμό ι και χωρίσ Διαγωνιςμό, ανάλογα 

με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ και με καταλογιςμό ςε βάροσ του τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ.  

γ) Ρροςωρινό ι διαρκι αποκλειςμό του προςφζροντοσ από τισ προμικειεσ και εργαςίεσ του 

Δθμοςίου Τομζα.  

 

Οι παραπάνω κυρϊςεισ είναι ανεξάρτθτεσ από κάκε αξίωςθ τθσ Υπθρεςίασ, για κάκε κετικι ηθμιά 

τθσ, που προιλκε άμεςα ι ζμμεςα από τθν άρνθςθ του Αναδόχου να πραγματοποιιςει ζγκαιρα το 

αντικείμενο που του κατακυρϊκθκε.  

 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ ζχει υπογράψει τθν ςφμβαςθ και του ζχει ι μθ καταβλθκεί κάποια 

προκαταβολι, εφόςον υπαναχωρεί ι δθλϊνει αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι θ Υπθρεςία 

διαπιςτϊνει ςοβαρι αςυνζπεια ςτθν εκτζλεςθ των ςυμφωνθκζντων ι δεν ανταποκρίνεται μζςα ςτισ 

ςυμβατικζσ προκεςμίεσ ι αυτά απορρίπτονται από τθν Υπθρεςία ωσ μθ ανταποκρινόμενα ςτισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ, κθρφςςει τον Ανάδοχο ζκπτωτο και του επιβάλλει ακροιςτικά ι διαηευκτικά 

τισ παρακάτω κυρϊςεισ:  

α) Ζκπτωςθ του Αναδόχου από τθν κατακφρωςθ ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που 

απορρζει από αυτι.  

β) Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ υπζρ του Δθμοςίου.  

γ) Ανάκεςθ τθσ Υπθρεςίασ ςτον επόμενο προςφζροντα ςτον Διαγωνιςμό, είτε με 

επαναλθπτικό Διαγωνιςμό ι και χωρίσ Διαγωνιςμό ανάλογα τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ και τον 

καταλογιςμό ςε βάροσ του τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ.  

δ) Εφαρμογι των ποινικϊν ρθτρϊν λόγω κακυςτζρθςθσ ανταπόκριςθσ.  

ε) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που του χορθγικθκε. Ο υπολογιςμόσ των τόκων 

γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον μειοδότθ μζχρι τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο 

επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ 

τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.  

 

Α.7. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 
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ΑΘΟ 24. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 
Θ  Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και το κοινοτικό δίκαιο των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 

εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε 

προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 

χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

 

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια 

κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν ζδρα του Επιμελθτθρίου.  

 

ΑΘΟ 25. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

25.1. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι και ποιοτικι) 

παραλαβι του Ζργου και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 

ςυμβαλλομζνουσ. 

25.2. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Για τθν καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ δωρεάν ςυντιρθςισ του 

(περίοδοσ εγγφθςθσ), ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ, να κατακζςει 

εγγφθςθ, το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςτο 3% τθσ ςυμβατικισ του αξίασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και με 

χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο από τθ ςυμβατικι  περίοδο εγγφθςθσ κατά τρεισ (3) μινεσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ και 

αφοφ κατατεκεί θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ςυντιρθςθσ, θ οποία κα υπογραφεί μετά 

τθν λιξθ τθσ περιόδου δωρεάν ςυντιρθςθσ, καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και κα είναι 

ςφμφωνθ με τουσ ουςιϊδεισ όρουσ που αναφζρονται ςτθν Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ και τθν 

προςφορά του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ 

Ι. 

 

25.3. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, ωσ προσ τθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ, πριν από τθν επιςτροφι ςε αυτόν τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, να 

κατακζςει εγγφθςθ που να καλφπτει το 10% τθσ ετιςιασ αξίασ τθσ ςυντιρθςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Θ εγγφθςθ αυτι κα αναπροςαρμόηεται, όταν και εφ’ όςον αυτό απαιτείται, προκειμζνου να 

καλφπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, το 10% τθσ εκάςτοτε ετιςιασ αμοιβισ ςυντιρθςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυντιρθςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 

Ραραρτιματοσ Ι. 
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ΑΘΟ 26. ΡΑΑΔΟΣΘ ΡΑΑΛΑΒΘ 

26.1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα δζκα ζξι (16) μθνϊν από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ ζργου. 

 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, που υποδεικνφει και τουσ χρόνουσ παράδοςθσ των επί 

μζρουσ παραδοτζων του Ζργου, εμφανίηεται ςτο Μζροσ Β. «Τεχνικι Ρεριγραφι» τθσ παροφςασ. 

 

Θ εκτζλεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά 

από κοινι ςυμφωνία και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν μεταβάλλεται το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα 

του Ζργου. 

26.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θ παραλαβι των προϊόντων του Ζργου, προςωρινι και οριςτικι, κα γίνεται από τθν ΕΡΡΕ κατόπιν 

ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου. 

Εάν θ παραλαβι, προςωρινι ι οριςτικι, κάποιου από τα παραδοτζα δεν πραγματοποιθκεί, από τθν 

επιτροπι Ραραλαβισ μζςα ςτθν προςδιοριςμζνο χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι, προςωρινι ι 

οριςτικι, ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια και εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

προκειμζνου να καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο το κατά περίπτωςθ ςυμβατικό αντάλλαγμα.  

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι, θ αξιολόγθςθ και δοκιμαςία του 

παραδοτζου πραγματοποιοφνται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ και, ςε περίπτωςθ που το 

παραδοτζο αποδειχκεί απορριπτζο ι παρουςιάηει αποκλίςεισ από τα προβλεπόμενα ςτθ Σφμβαςθ, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ διόρκωςι του εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 30 θμερϊν, που μπορεί 

να παρατακεί με απόφαςθ τθσ Επιτροπι Ραραλαβισ. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ ι αδυναμίασ 

ςυμμόρφωςθσ υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθ Σφμβαςθ κυρϊςεισ.  

26.3. ΜΕΣΑΘΕΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου 

ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ, εάν 

κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται και μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΥΔ του ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ, και 

ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον Ανάδοχο για τθν διαφοροποίθςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα.  

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν περίπτωςθ 

που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να 

κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν ανάγονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ ςυνυποβάλλει πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ 

του αιτιματόσ του και το αίτθμα εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία αποφαςίηει εάν 

δικαιολογείται να δοκεί μετάκεςθ και πόςθ, είτε για το μζλλον είτε με αναδρομικι ιςχφ και 

ειδοποιεί ςχετικά γραπτϊσ τον Ανάδοχο.  

 

23.4 ΠΑΡΑΣΑΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν περίπτωςθ 

που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να 
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κακυςτεριςει για λόγουσ αποκλειςτικισ του ευκφνθσ, για μζγιςτο ςυνολικά χρονικό διάςτθμα τριϊν 

(3) μθνϊν. Το αίτθμα εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία αποφαςίηει για τθν αποδοχι του 

ι τθν απόρριψι του.  

Σε περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ ι των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ 

του Ζργου, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν επιβολι ςτον Ανάδοχο ριτρασ, θ οποία ειςπράττεται με 

κατάκεςθ του απαιτοφμενου ποςοφ ι με παρακράτθςθ από το ςυμβατικό αντάλλαγμα του 

Αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ και υπολογίηεται ωσ εξισ: 

 Για παράταςθ που δεν υπερβαίνει το ¼ του μζγιςτου επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ 

παράταςθσ, ποςοςτό 0.5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο αφορά και 

του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν κακυςτζρθςθ.  

 Για παράταςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα μεταξφ του ¼ και του ½ του μζγιςτου 

επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ παράταςθσ, ποςοςτό 2% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο αφορά και του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά 

από τθν κακυςτζρθςθ.  

 Για παράταςθ που υπερβαίνει το ½ του μζγιςτου επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ του 

παρόντοσ άρκρου, ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο 

αφορά και του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν κακυςτζρθςθ.  

Τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ, ποςοςτά υπολογίηονται επί του Συμβατικοφ Τιμιματοσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

 

ΑΘΟ 27. ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ - ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

27.1. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ 

Θ πλθρωμι του Συμβατικοφ Τιμιματοσ του Ζργου κα γίνεται, κατ’ επιλογι του Ρροςφζροντα, με 

ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

 

Λ.   Το 100% του Συμβατικοφ Τιμιματοσ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του 

ςυνόλου του Ζργου.  

ΛΛ.  i.   Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ ποςοφ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 40% (ςαράντα επί τοισ 

εκατό) του Συμβατικοφ Τιμιματοσ του Ζργου χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α., μετά τθν 

υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, με κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ που κα είναι 

γραμμζνθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

iiα. Χοριγθςθ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με τον αναλογοφντα Φ.Ρ.Α., με τθν ολοκλιρωςθ του 

ζργου και τθν πραγματοποίθςθ τθσ τελευταίασ ςφμφωνα με το πρόγραμμα, οριςτικισ 

παραλαβισ.  

iiβ. χοριγθςθ του υπολοίπου 40% του Συμβατικοφ Τιμιματοσ με ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ. Θ 

διαδικαςία που κα ακολουκείται ςτισ περιπτϊςεισ ενδιάμεςων πλθρωμϊν ζχει ωσ εξισ: 

 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να απαιτιςει ενδιάμεςθ πλθρωμι, υποβάλλοντασ ςτθν Επιτροπι 

Ραραλαβισ ςχετικι αίτθςθ, ςε κάκε χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία, ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα εκτζλεςθσ του Ζργου, παραδίδεται μζροσ του ζργου.  
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Στθν αίτθςθ αυτι περιλαμβάνεται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, θ υπολογιηόμενθ ςυμβατικι 

αξία του μζρουσ του Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ) που ζχει 

παραλθφκεί οριςτικά ι προςωρινά ι ζχει παραδοκεί και πρόκειται να παραλθφκεί, 

μειωμζνθ κατά τθν αναλογοφςα προκαταβολι του ςθμείου II.i του παρόντοσ άρκρου.  

 

Θ προαναφερκείςα αίτθςθ εξετάηεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ και εντόσ 30 θμερϊν 

από τθν παραλαβι τθσ, γίνεται δεκτι ι τροποποιείται κατά τρόπο ϊςτε, κατά τθ γνϊμθ τθσ 

Επιτροπισ Ραραλαβισ να αντικατοπτρίηει το ποςό που οφείλεται ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα 

με τθ Σφμβαςθ. Αν προκφψει διάςταςθ απόψεων, ωσ προσ τθν αξία κάποιου μζρουσ, 

υπεριςχφει θ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ, αφοφ κακορίςει το 

ποςό που οφείλεται ςτον Ανάδοχο με βεβαίωςθ ενδιάμεςθσ πλθρωμισ, γνωςτοποιεί ςτον 

Ανάδοχο το μζροσ του Ζργου για το οποίο γίνεται θ πλθρωμι.  

 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ΕΥΩ με τθν προςκόμιςθ των νομικϊν δικαιολογθτικϊν που 

προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο 

από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.  

 

Οι νόμιμεσ κρατιςεισ επί του Συμβατικοφ Τιμιματοσ βαρφνουν τον Ανάδοχο 

 

27.2. ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ  

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια προϊόντα κα πλθροφν όλεσ τισ ιδιότθτεσ 

και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιωνδιποτε 

ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ, πλθμμελι καταςκευι, ελαττωματικά 

υλικά) και ότι κα ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ 

όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν Ρροκιρυξθ ι επιτρζπεται να προδιαγραφοφν από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου.  

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι κατά τθν παράδοςι 

του καινοφργιοσ και κα ςυνοδεφεται από τισ τελευταίεσ εκδόςεισ (versions, releases, service packs) 

Λογιςμικοφ, που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του Ζργου.  

Για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ 

του εξοπλιςμοφ κάκε είδουσ και του λογιςμικοφ κάκε είδουσ που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο 

του Ζργου, που κα καλείται ςτο εξισ «περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ», ο Ανάδοχοσ εγγυάται 

ότι κα παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα 

Αρχι. Ο εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό νοοφνται ςε κακεςτϊσ εγγφθςθσ υπό τθν ευκφνθ του αναδόχου 

από τθ ςτιγμι τθσ εγκατάςταςισ τουσ..  

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και προςικουςα λειτουργία του εξοπλιςμοφ και του 

λογιςμικοφ κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.  

Είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ 

που αναφαίνεται κατά τθν περίοδο αυτι, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα ελαττϊματα 
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προζρχονται από αιτία που δεν ζχουν ςχζςθ με ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ 

ι ςτθν υλοποίθςθ.  

Αν τα ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ ςυνεπάγονται τθν αχρθςτία μζρουσ ι του 

ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο 

βακμό ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο που κακορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι πλθροφορεί τον Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε ελαττϊματοσ 

μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει το ελάττωμα χωρίσ κακυςτζρθςθ, θ 

ανακζτουςα Αρχι μπορεί να φροντίςει για τθν αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ από τρίτον, με 

κίνδυνο και δαπάνθ του Αναδόχου.  

 

27.3. ΤΝΣΗΡΗΗ 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ και 

λογιςμικοφ που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο του Ζργου, για χρονικό διάςτθμα 3 ετϊν από τθν 

θμερομθνία Οριςτικισ Ραραλαβισ τουσ. Το ποςό τθσ ςυντιρθςθσ, μετά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12% τθσ προςφοράσ. 

Θ Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα, αηθμίωσ δι’ αυτιν, να διακόψει ι να περιορίςει 

μονομερϊσ τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ εν όλω ι εν μζρει, μετά τθν πάροδο 3 ετϊν από τθν 

ζναρξθ παροχισ τουσ. Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να 

ειδοποιιςει εγγράφωσ τον Ανάδοχο, ζξι (6) τουλάχιςτον μινεσ πριν τθν διακοπι ι τον περιοριςμό 

τθσ παροχισ υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ.  

Μετά τθν πάροδο των χρονικϊν περιόδων που ορίηονται παραπάνω, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το 

δικαίωμα να παρατείνει μονομερϊσ τθν περίοδο παροχισ υπθρεςιϊν Συντιρθςθσ, εν όλω ι εν μζρει, 

ςε ετιςια βάςθ, κατόπιν προθγοφμενθσ τετράμθνθσ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του Αναδόχου κάκε 

φορά και ζωσ τθν ςυμπλιρωςθ 5 ετϊν από τθν ζναρξθ παροχισ τουσ.  

 

 

ΑΘΟ 28. ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Θ Σφμβαςθ τροποποιείται όταν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, με τθν επιφφλαξθ τθσ εξαςφάλιςθσ των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 

εγκρίςεων, δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ από τισ 

προβλεπόμενεσ ςτθν παροφςα, ςτθν περίπτωςθ που αυτό αποδειχκεί απαραίτθτο για τθν κάλυψθ 

απρόβλεπτων αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εξ’ αιτίασ οργανωτικϊν ι άλλων ρυκμίςεων που 

είναι πικανό να προκφψουν και ο Ανάδοχοσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται ςτθν υλοποίθςθ 

του ςυμπλθρωματικοφ αυτοφ ζργου, ςε χρόνο και με τρόπο που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ και με 

κόςτοσ ίδιο ι ανάλογο του προςφερόμενου για ίδιεσ ι παρόμοιεσ αντίςτοιχα υπθρεςίεσ.  
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ΑΘΟ 29. ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ 

 

Ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που ζχει 

προςδιορίςει ςτθν προςφορά του, για το κατά περίπτωςθ αναφερόμενο ςτθν προςφορά του τμιμα 

του Ζργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ, παραλείψεισ και αμζλειεσ των υπεργολάβων και των 

εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ, παραλείψεισ ι αμζλειεσ του 

ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 

με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόςον ο νζοσ υπεργολάβοσ 

ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ρροκειμζνου να ςυνάψει νζα υπεργολαβία, ο Ανάδοχοσ απαιτείται να ζχει τθ γραπτι άδεια τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Τα τμιματα τα οποία καλφπτει θ υπεργολαβία, κακϊσ και θ ταυτότθτα του 

υπεργολάβου κοινοποιοφνται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μαηί με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ του Αναδόχου 

από τθν οποία πρζπει να προκφπτει ότι ο υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια 

επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου ι 

φυςικοφ προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που, κατά τθν βάςιμθ και 

αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε 

εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ 

αντικαταςτάτθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου φζρει αποκλειςτικά ο 

Ανάδοχοσ. 

ΑΘΟ 30. ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΚΥΙΟΤΘΤΑΣ & ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ 

 

Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδιδόμενων Θ/Υ και των εξαρτθμάτων τουσ μζχρι τθν 

θμερομθνία Οριςτικισ Ραραλαβισ τουσ, όποτε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 

ελεφκερθ από κάκε βάροσ και δικαίωμα τρίτου.  

Τα δικαιϊματα επί του Λογιςμικοφ που ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά ςτον εξοπλιςμό, παραμζνουν ςτουσ 

νόμιμουσ δικαιοφχουσ. Με τθν οριςτικι παραλαβι, θ Ανακζτουςα Αρχι αποκτά τθ μθ αποκλειςτικι 

και μθ μεταβιβάςιμθ περαιτζρω άδεια χριςθσ τουσ, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ζχει 

νομίμωσ κζςει ο κατά περίπτωςθ καταςκευισ τουσ.  

Πλο το ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ διαγράμματα ςχζδια, προδιαγραφζσ κ.λ.π. είναι εμπιςτευτικά και 

ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν 

εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο 

Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να 

τα χρθςιμοποιιςει για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι 

ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
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Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν διαφφλαξθ από αντιγραφζσ των 

προϊόντων λογιςμικοφ που ζχει ςτθν κατοχι του κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφνται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα ςτισ αναγκαίεσ τεχνολογικζσ ι 

άλλεσ μεταβολζσ του Εξοπλιςμοφ, αντικαταςτάςεισ λογιςμικοφ και ςε κάκε άλλθ απαραίτθτθ ι 

πρόςφορθ ενζργεια όταν αυτζσ επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων τρίτων 

προςϊπων, που αποδεδειγμζνα ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ’ αυτϊν ι όταν θ Ανακζτουςα 

Αρχι εμποδίηεται ςτθν χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων 

επ’ αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ αξίασ, απόδοςθσ και λειτουργίασ.  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  

Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για 

οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι 

οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, ο 

οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, ζναντι του τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα 

οποία κα κλθκεί να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 

κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν 

Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι  ι αποκετικι ηθμιά που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ 

παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.  

 

ΑΘΟ 31. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 

αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι 

εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ 

κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προξενθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ 

του Ζργου από τον Ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ 

αυτϊν.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 

αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και μεριμνά όπωσ 

οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

 

ΑΘΟ 32. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 

 

Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 

πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, οφτε 

κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ 

Σφμβαςθ, τα οποία όλα κεωροφνται εμπιςτευτικά, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό 

του, οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε 

περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται 

να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν 
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πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον, δφναται δε να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 

αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργου και όλα 

τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτιν ι από τθν Ανακζτουςα Αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν 

ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που 

περιιλκαν ς’ αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε 

τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του Ζργου ι του Αναδόχου. 

Υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ιςχφει και μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ι τθν με 

οποιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 33. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 

ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 

εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο,  οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 

(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ 

Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ 

αιτιματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ 

αποδοχι του αιτιματοσ. 

 

ΑΘΟ 34. ΛΥΣΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

α) ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο 

επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

β) Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 

άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι 

ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να τάξει εφλογθ (κατ’ αυτιν) 

προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται 

αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει 

εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 
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Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

μετά από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 

α) Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι 

εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που  επιβάλλονται για 

τθν διαςφάλιςθ  προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 

Β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο, εργαςία ι 

προϊόν (ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 

υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι Υπεργολάβοι και 

ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 

Γ) Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν 

άμεςα ι ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι Υπεργολάβοι και 

ςυνεργάτεσ του κα πράξουν το ίδιο. 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία 

του παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν 

θμερομθνία καταγγελίασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με  τθν 

Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ καταπίπτουν. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε 

ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ του Συμβατικοφ Τιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία 

του τμιματοσ του Ζργου που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Σφμβαςθσ, να 

χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 

 

 

ΑΘΟ 35. ΛΟΙΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

Θ Υπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε 

αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κλπ.  

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν 

ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Κατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει χωρίσ ζγκριςθ τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του, που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 

Οι παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ υποχρεοφνται εντόσ (5) θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ να τθν 

ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφϋ όςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το 

γνωρίςουν εγγράφωσ ςτο Επιμελθτιριο. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ του Διαγωνιςμοφ με το 

αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να 

επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ ι πλθροφορίεσ εκ μζρουσ του Επιμελθτθρίου. 



ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΦΖΦΗΑΚΔ ΓΡΑΔΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΥΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ, ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ & ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΗΟΤ» 

 

Επιμελητήριο Χίου   Σελίδα    55   από   124 

 

Β’ ΜΕΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΥ 

Β.1 ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Ιςτορικό 

Το Eπιμελθτιριο Xίου (Ν.Ρ.Δ.Δ) προιλκε από τθ ςυγχϊνευςθ του Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ 

Επιμελθτθρίου Χίου, που ιδρφκθκε το 1918 και του Επαγγελματικοφ και Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου 

Χίου, που ιδρφκθκε το 1947. 

Αποτελεί υποχρεωτικι ζνωςθ των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων που αςκοφν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι του. Σιμερα ςτα μθτρϊα του είναι εγγεγραμμζνεσ 3.790 επιχειριςεισ 

(εν ενεργεία) και θ αρικμθτικι κατανομι τουσ ςτα τμιματα του Επιμελθτθρίου ζχει ωσ εξισ: 

- Τμιμα Εμπορίου   :                           1.320     επιχ. 

- Τμιμα Βιομθχανίασ-Βιοτεχνίασ :        1.157     επιχ. 

- Τμιμα Επαγγελματιϊν  :                  1.099    επιχ. 

- Τμιμα Τουριςμοφ  :                                214    επιχ.     

   ΣΥΝΟΛΟ                                       3.790     επιχ 

 

Δομι και όλοσ 

Το Επιμελθτιριο Χίου διοικείται από 21μελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο, που εκλζγεται από τα μζλθ του 

κάκε τζςςερα χρόνια. 

Οι υπθρεςίεσ του Επιμελθτθρίου Χίου είναι πλιρωσ μθχανογραφθμζνεσ, ςτελεχϊνονται από 5 

τακτικοφσ υπαλλιλουσ και διαρκρϊνονται ςτα παρακάτω τμιματα και γραφεία:   

  Tμιμα Eμποροβιομθχανικϊν και Eπαγγελματοβιοτεχνϊν κεμάτων. 

 Tμιμα Διοικθτικοφ – Oικονομικοφ. 

 Γραφείο Mθτρϊου & Mθχανογραφικϊν Eφαρμογϊν. 

Το Eπιμελθτιριο Xίου, ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων του,  ζχει να παρουςιάςει πολφπλευρο ζργο 

και ςθμαντικι δραςτθριότθτα  ςε ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ αλλά και τθν 

οικονομικι πρόοδο τθσ περιοχισ του. 

 

 

Β.1.1 ΥΡΑΧΟΥΣΑ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΙΚΘ ΥΡΟΔΟΜΘ 

Β.1.1.1 ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΣΘ 

Θ μθχανογραφικι υποςτιριξθ του Επιμελθτθρίου βαςίηεται ςτθν πλατφόρμα “ΡΩΤΕΥΣ WIN”, θ 

οποία είναι εξειδικευμζνθ για τθν κάλυψθ αναγκϊν Επιμελθτθριακϊν Φορζων.  

Χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων (RDBMS) ORACLE 9.i με ικανότθτα 

διαχείριςθσ μεγάλου όγκου δεδομζνων και λειτουργία ςε Client/Server αρχιτεκτονικι δικτφου. 
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Το ςφςτθμα ακολουκεί μια modular δομι που επιτρζπει τθν προμικεια και εγκατάςταςι του κατά 

τμιματα, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ του Επιμελθτθρίου. Από το ςφνολο των 

διακεςίμων υποςυςτθμάτων, τα παρακάτω ςχετίηονται άμεςα με το παρόν ζργο: 

- Διαχείριςθ Μθτρϊων  

- Οικονομικι Διαχείριςθ 

- Ρρωτόκολλο  

 

Διαχείριςθ Μθτρϊων  

Το υποςφςτθμα διαχείριςθσ μθτρϊων καλφπτει τα παρακάτω κζματα: 

- Γενικό Μθτρϊο: Γενικά ςτοιχεία, Μζλθ Επιχειριςεων, Συνδρομζσ, Επαγγζλματα – 

Δραςτθριότθτεσ, Ρροϊόντα, Διευκφνςεισ, Εξοπλιςμόσ, Λςολογιςμοί, Λςτορικό Επιχείρθςθσ, 

Ρεδία οριηόμενα από το χριςτθ κτλ 

- Ειδικά Μθτρϊα: Εξαγωγείσ, Αντιπρόςωποι - Αντιπροςωπευόμενοι Οίκοι, Αργυροχρυςοχόοι, 

Μεςίτεσ Αςτικϊν Συμβάςεων, Αςφαλιςτζσ, (Συντονιςτζσ, Σφμβουλοι, Δόκιμοι Αςφαλιςτικοί 

Σφμβουλοι κτλ), επιχειριςεισ Οπτικοακουςτικϊν Μζςων κτλ. 

- Αρχείο Ρροεγγραφϊν 

- Αρχείο Μελϊν 

- Ρλιρεσ ςφνολο πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων 

- Ρλιρεσ ςφνολο καταςτάςεων και ςτατιςτικϊν 

- Βοθκθτικζσ Εφαρμογζσ: Επαγγζλματα – δραςτθριότθτεσ, Ρροϊόντα, ΔΟΥ, Νομικζσ Μορφζσ, 

Χϊρεσ, Κωδικοποιιςεισ Επαγγελμάτων – Ρροϊόντων - Χωρϊν με βάςθ διεκνι Standard, κτλ. 

 

Οικονομικι Διαχείριςθ 

Υφίςταται πλιρεσ ςφςτθμα οικονομικισ διαχείριςθσ, βαςιςμζνο ςτο δθμόςιο λογιςτικό το οποίο 

εφαρμόηει τισ  αρχζσ τθσ διπλογραφικισ μεκόδου λογιςτικισ, όπωσ προβλζπεται από το ςχετικό 

Ρ.Δ. για τα Ν.Ρ.Δ.Δ. Λειτουργεί για παράλλθλεσ χριςεισ και καλφπτει τα παρακάτω κζματα: 

- Ρροχπολογιςμόσ: Σφνταξθ, Διαχείριςθ, Λογιςτικό Σχζδιο 

- Διαχείριςθ Γενικισ Λογιςτικισ (Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Ν.Ρ.Δ.Δ., βιβλία λογιςτικισ, 

καταχϊρθςθ κινιςεων) 

- Διαχείριςθ Ραγίων 

- Ζςοδα: Αποδείξεισ, Συνδρομζσ, Διακανονιςμοί, αυτόματθ διαςφνδεςθ με διπλογραφικό 

ςφςτθμα λογιςτθρίου 

- Ζξοδα: Τιμολόγια, Εντάλματα, Απόδοςθ Κρατιςεων, Συμψθφιςμοί, Καρνζ Επιταγϊν, 

Καρτζλα Ρρομθκευτϊν –Δικαιοφχων, αυτόματθ διαςφνδεςθ με διπλογραφικό ςφςτθμα 

λογιςτθρίου 

- Βιβλία Λογιςτθρίου: Θμερολόγια, Εςόδων – Εξόδων, Κακολικά (γενικό, αναλυτικά), Λςοηφγια 

(κατάςταςθ ςυμφωνίασ), Ρροχπολογιςμόσ, Απολογιςμόσ, Λςολογιςμόσ, ςυγκεντρωτικι 

κατάςταςθ προμθκευτϊν κτλ 

 

Ρρωτόκολλο  

Σκοπόσ του υποςυςτιματοσ είναι θ αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ πρωτοκόλλθςθσ και 

αρχειοκζτθςθσ εγγράφων, μζςω τθσ θλεκτρονικισ διαχείριςθσ / αρχειοκζτθςθσ όλων των εγγράφων 

που πρωτοκολλοφνται ςτο Επιμελθτιριο, τθν ειδοποίθςθ με e-mail των αποδεκτϊν για τθν 

παραλαβι κάποιου  εγγράφου κ.α. 
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Ενδεικτικά καλφπτονται οι παρακάτω δυνατότθτεσ: 

- Τιρθςθ Ρρωτοκόλλου  Ειςερχόμενων και Εξερχόμενων υπθρεςιακϊν Εγγράφων.  

- Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Εγγραφϊν Ρρωτοκόλλου 

- Δυνατότθτα αυτόματθσ καταγραφισ του εκάςτοτε χριςτθ που καταχωρεί ι ενθμερϊνει ζνα 

ζγγραφο. 

- Καταγραφι του τρόπου αποςτολισ ι παραλαβισ ενόσ εγγράφου. 

- Διαςφνδεςθ μιασ εγγραφισ του πρωτοκόλλου με το αντίςτοιχο ειςερχόμενο ι εξερχόμενο 

ζγγραφο  

- Αναηθτιςεισ με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ εγγραφισ του πρωτοκόλλου και επιςκόπθςθ των 

παραπάνω εγγράφων 

- Διαχείριςθ δικαιωμάτων επιςφναψθσ, επιςκόπθςθσ και μεταβολισ των παραπάνω 

εγγράφων (ανά χριςτθ ι ομάδα χρθςτϊν) 

- Δυνατότθτα θλεκτρονικισ διανομισ των παραπάνω εγγράφων με e-mail με επιλογι των 

αποδεκτϊν ι των παραλθπτϊν. 

- Τροποποίθςθ των επιςυναπτόμενων εγγράφων με τον κατάλλθλο editor 

 

Το Επιμελθτιριο δεςμεφεται να  λάβει τα απαιτοφμενα μζτρα που κα εξαςφαλίςουν ςτον Ανάδοχο 

τθ δυνατότθτα ανάκτθςθσ και ενθμζρωςθσ των ςτοιχείων τθσ Βάςθσ Δεδομζνων του Επιμελθτθρίου, 

όπου αυτό απαιτείται.  

 

Β.1.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

Το Επιμελθτιριο Χίου ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ ΚτΡ του Γ’ ΚΡΣ, ςτο Μζτρο 3.1 

(πρόςκλθςθ #108), υλοποίθςε το ζργο «ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΑΚΟ PORTAL  XIOY ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ 

ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΚΑΙ ΡΩΤΟΡΟΙΑΚΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  

“ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΑΓΟΑ  ΧΙΟΥ "».  

Αναλυτικά το ζργο είχε ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία: 

1. Δικτυακόσ τόποσ επιχειρθματικισ πλθροφόρθςθσ, 

2. Υπθρεςίεσ επιχειρθματικισ ςτιριξθσ των ΜΜΕ, 

3. Υπθρεςίεσ Ρροβολισ και Ρροϊκθςθσ ΜΜΕ, 

4. Θλεκτρονικι Ζκκεςθ ςτιριξθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ, 

5. Διεπιχειρθςιακζσ θλεκτρονικζσ αγορζσ. 

 

Οι υποδομζσ που αναπτφχκθκαν ςτα πλαίςια του ζργου αυτοφ και είναι προςβάςιμεσ από τθν 

διεφκυνςθ http://www.chioschamber.gr, ςυνοπτικά, περιλαμβάνουν: 

 

Δικτυακόσ Τόποσ Επιχειρθματικισ Ρλθροφόρθςθσ  

Το Επιμελθτιριο αντιλαμβανόμενο τθν επιτακτικι ανάγκθ για ςυνεχι και ζγκυρθ επιχειρθματικι 

ενθμζρωςθ των επιχειριςεων-μελϊν του, ςτθν προςπάκειά τουσ για βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται ςτα πλαίςια μιασ 

παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ, ανζπτυξε μια ςφγχρονθ και ολοκλθρωμζνθ υποδομι Θλεκτρονικισ 

Επιχειρθματικισ Ρλθροφόρθςθσ.  Ριο ςυγκεκριμζνα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ επιμζρουσ 

ενότθτεσ: 
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 Θλεκτρονικό Profile του Επιμελθτθρίου 

 Εφαρμογι Αρκογραφίασ και Διαχείριςθσ Ρεριεχομζνων (Ειδιςεισ, Ανακοινϊςεισ, Δελτία Τφπου, 

Ειδικι Αρκογραφία, κλπ) 

 Ρρόςβαςθ ςε Επιχειρθματικι, Οικονομικι και ςθμαντικι γενικι Ειδθςεογραφία 

 Ρλθροφόρθςθ για Νομικά, Φορολογικά, Αςφαλιςτικά και Εργαςιακά κζματα, που αφοροφν τισ 

επιχειριςεισ 

 Ρλθροφόρθςθ για κζματα που αφοροφν το Γ’ ΚΡΣ και αξιοποίθςθσ πόρων (Εκνικά, Ευρωπαϊκά, 

Διεκνι Χρθματοδοτικά προγράμματα, Αναπτυξιακοί Νόμοι, κίνθτρα, κλπ) 

 Ρλθροφόρθςθ για Ελλθνικζσ και Διεκνείσ Εκκζςεισ, Εκδθλϊςεισ, Συνζδρια, Θμερίδεσ 

 Ρλθροφόρθςθ για Κλαδικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ Αγοράσ 

 Ρλθροφόρθςθ για Ρρογράμματα Κατάρτιςθσ και Σεμινάρια επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ 

 Ρλθροφόρθςθ για κζματα Τεχνολογικοφ και Ρεριβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ, υποςτιριξθσ θσ 

καινοτομίασ και του θλεκτρονικοφ εμπορίου 

 Ρλθροφόρθςθ για Ρολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ 

 

Ραροχι υπθρεςιϊν e-government - Θλεκτρονικοποίθςθ υπθρεςιϊν επιμελθτθρίου 

 

Στόχοσ ιταν θ μετεξζλιξθ υπθρεςιϊν του Επιμελθτθρίου ςε αμιγϊσ θλεκτρονικζσ (με χριςθ 

θλεκτρονικϊν υπογραφϊν  - On-line Ζκδοςθ Βεβαιϊςεων, Ταμειακι Ενθμερότθτα, help desk, 

επικοινωνία, κ.α). 

Με τθν υπθρεςία αυτι το Επιμελθτιριο ςτοχεφει ςτθν από απόςταςθ (θλεκτρονικι) εξυπθρζτθςθ 

των επιχειριςεων-μελϊν του.  Θ υπθρεςία είναι αμφίδρομθ και περιλαμβάνει τα εξισ 

υποςυςτιματα: 

 Θλεκτρονικι Ρρόςβαςθ, Συμπλιρωςθ και Υποβολι Εγγράφων-Αιτθμάτων 

 Θλεκτρονικι Ζκδοςθ Διοικθτικϊν Εγγράφων από το Επιμελθτιριο 

 Θλεκτρονικι Ραρακολοφκθςθ Αιτιματοσ 

 Θλεκτρονικι Ρλθρωμι προσ το Επιμελθτιριο 

Ριο αναλυτικά τα πιο πάνω υποςυςτιματα περιλαμβάνουν: 

 

 Θλεκτρονικι Ρρόςβαςθ, Συμπλιρωςθ και Υποβολι Εγγράφων-Αιτθμάτων 

Το υποςφςτθμα παρζχει ςτισ επιχειριςεισ-μζλθ (registered users) για όλεσ τισ αιτιςεισ  και 

ζντυπα του Επιμελθτθρίου τισ εξισ δυνατότθτεσ: 

o Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν θλεκτρονικι μορφι του εντφπου, εκτφπωςθσ και 

αποκικευςθσ ςε δικό του θλεκτρονικό μζςω (download)  

o Δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςυμπλιρωςθσ των εντφπων (θλεκτρονικζσ φόρμεσ) και 

θλεκτρονικισ υποβολισ του ςτο Επιμελθτιριο.  Ππου απαιτείται γίνεται αυτόματθ 

πρωτοκόλλθςθ, μζςω του θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου, ενϊ το αίτθμα παρακολουκείται ωσ 

προσ τθν πορεία υλοποίθςισ του από το αντίςτοιχο υποςφςτθμα 

Τα ζντυπα-αιτιματα που κα υποβάλλονται θλεκτρονικά κα αφοροφν: 

 Αιτιςεισ (εγγραφισ, διαγραφισ, μεταβολϊν κατάςταςθσ Μζλουσ, ζκδοςθσ Βεβαιϊςεων-

Ριςτοποιθτικϊν), 
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 Αιτιματα επιχειρθματικισ ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ, 

 Αιτιματα ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτεσ (π.χ. επιχειρθματικζσ αποςτολζσ, ομάδεσ 

εργαςίασ, κλπ) 

 Αιτιματα ενεργοποίθςθσ ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν (π.χ. εκτίμθςθσ ηθμίασ από φυςικζσ 

καταςτροφζσ, κλπ) 

 

 Θλεκτρονικι Ζκδοςθ Διοικθτικϊν Εγγράφων 

Με το υποςφςτθμα αυτό το Επιμελθτιριο ανταποκρίνεται ςτα αιτιματα των επιχειριςεων-μελϊν 

του με τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ και τθν θλεκτρονικι αποςτολι (με τθν κακιζρωςθ των ψθφιακϊν 

υπογραφϊν, όπου απαιτείται)  των διοικθτικϊν εγγράφων που απαιτοφνται ι των απαντιςεων ςτα 

αιτιματα.  Συνοπτικά οι δυνατότθτεσ του υποςυςτιματοσ περιλαμβάνουν: 

o Δυνατότθτα αυτόματθσ ενεργοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ Ριςτοποιθτικοφ ι 

Βεβαίωςθσ (ενεργοποίθςθ του αντίςτοιχου Workflow ςτθν εςωτερικι μθχανοργάνωςθ του 

Επιμελθτθρίου).  Εάν ςυντρζχουν όλοι οι λόγοι το Ριςτοποιθτικό ι Βεβαίωςθ εκδίδεται 

αυτόματα και πρωτοκολλείται θλεκτρονικά 

o Δυνατότθτα θλεκτρονικισ αποςτολισ του Ριςτοποιθτικοφ ι Βεβαίωςθσ (εφόςον ο αιτϊν 

ζχει επιλζξει τον τρόπο αυτό αποςτολισ) και με τθν προχπόκεςθ τθσ κακιζρωςθσ των 

ψθφιακϊν υπογραφϊν 

o Δυνατότθτα on-line θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ του χριςθ για τυχόν προχποκζςεισ για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτόματθσ ζκδοςθσ Ριςτοποιθτικοφ ι Βεβαίωςθσ (π.χ. 

ενθμζρωςθ για οικονομικζσ οφειλζσ του προσ το Επιμελθτιριο) 

o Δυνατότθτα θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ των ςτελεχϊν του Επιμελθτθρίου για τθν υποβολι 

των θλεκτρονικϊν αιτθμάτων των επιχειριςεων, ςτθν περίπτωςθ που αυτά δεν μποροφν να 

ικανοποιθκοφν αυτόματα.  Θ ενθμζρωςθ γίνεται μζςω ειδικϊν Alerts-reports 

o Δυνατότθτα δθμιουργίασ θλεκτρονικισ απάντθςθσ ι θλεκτρονικισ αποςτολισ του 

Ριςτοποιθτικοφ-Βεβαίωςθσ από τα ςτελζχθ του Επιμελθτθρίου 

 

 Θλεκτρονικι Ραρακολοφκθςθ Αιτιματοσ 

Το Επιμελθτιριο δίνει πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτθν ποιοτικι εξυπθρζτθςθ των επιχειριςεων-

μελϊν του.  Στα πλαίςια αυτά τουσ παρζχει κάκε δυνατι υποςτιριξθ και ενθμζρωςθ για τθν 

πορεία υλοποίθςθσ των αιτθμάτων τουσ.  Το ςχετικό υποςφςτθμα παρακολουκεί πλιρωσ όλο 

τον «κφκλο ηωισ» ενόσ αιτιματοσ, είτε αυτό υποβλικθκε θλεκτρονικά είτε όχι και περιλαμβάνει: 

o Γενικά ςτοιχεία αιτιματοσ (Κζμα, κατθγορία κζματοσ, θμερομθνία δθμιουργίασ) 

o Στοιχεία αιτοφντοσ 

o Φάςθ αιτιματοσ (δθμιουργία, προσ εςωτερικι διεκπεραίωςθ, αναμονι απάντθςθσ άλλθσ 

υπθρεςίασ, ολοκλιρωςθ, κλπ) 

o Υπεφκυνοσ χρζωςθσ αιτιματοσ (τμιμα – υπάλλθλοσ) ανά φάςθ 

o Θμερομθνία χρζωςθσ ανά φάςθ 

o Θμερομθνία διεκπεραίωςθσ φάςθσ 

o Σφνδεςθ με εγγραφι θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου (όπου χρειάηεται) 

 

Με τον παραπάνω τρόπο όλα τα αιτιματα που προκφπτουν, αρχειοκετοφνται και 

παρακολουκοφνται ςε όλεσ τισ φάςεισ τουσ θλεκτρονικά. Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ 

θλεκτρονικά του υπεφκυνου χρζωςθσ ανά φάςθ κακϊσ και του τελικοφ αποδζκτθ με τθν απάντθςθ 

ςτο αίτθμα.  
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 Θλεκτρονικι Ρλθρωμι οφειλϊν προσ το Επιμελθτιριο 

Θ ολοκλθρωμζνθ θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ των επιχειριςεων-μελϊν απαιτεί τθν φπαρξθ 

μθχανιςμοφ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν, δεδομζνου ότι προχπόκεςθ τθσ διεκπεραίωςθσ οριςμζνων 

αιτθμάτων είναι θ ταμειακι ενθμερότθτα των αιτοφντων ι θ καταβολι ςυγκεκριμζνου τιμιματοσ.  

Τζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι οφειλζσ από ςυνδρομζσ, κόςτοσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν, κόςτοσ 

ςυμμετοχισ ςε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ, κόςτοσ αποςτολισ θλεκτρονικοφ ι ζντυπου 

πλθροφοριακοφ υλικοφ, κλπ.  Το υποςφςτθμα διαχείριςθσ Θλεκτρονικϊν Ρλθρωμϊν περιλαμβάνει: 

o On-line ενθμζρωςθ του χριςτθ για τυχόν οφειλι ι κόςτοσ για τθν αιτοφμενθ υπθρεςία 

o On-line εξόφλθςθ τθσ οφειλισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ και ενεργοποίθςθ τθσ περαιτζρω 

διαδικαςίασ διεκπεραίωςθσ του αιτιματοσ 

o Ενεργοποίθςθ τθσ εςωτερικισ διαδικαςίασ ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα του Επιμελθτθρίου 

για τθν δθμιουργία των αντίςτοιχων λογιςτικϊν εγγραφϊν (δθμιουργία προςωρινϊν 

εγγραφϊν και οριςτικοποίθςι τουσ από τα εξουςιοδοτθμζνα ςτελζχθ του Επιμελθτθρίου 

για τθν αποφυγι απευκείασ εγγραφισ ςτθ βάςθ δεδομζνων του Επιμελθτθρίου) 

Θ υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Ρλθρωμϊν γίνεται ςε ςυνεργαςία με τραπεηικό 

οργανιςμό. 

 

Υπθρεςίεσ επιχειρθματικισ ςτιριξθσ των ΜΜΕ 

Αποτελοφν απλζσ αλλά ουςιαςτικζσ υπθρεςίεσ - λφςεισ για τουσ ΜΜΕ, που μπορεί να προςελκφςουν 

το ενδιαφζρον ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ επιχειριςεων ακόμθ και από τθν αρχι τθσ δθμιουργίασ 

τουσ. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ παρζχονται κατ' αρχιν ωσ διευκολφνςεισ επιχειρθματικϊν ομάδων, οι 

οποίεσ όμωσ με τθν πάροδο του χρόνου κα αυξάνονται και εμπλουτίηονται με νζεσ υπθρεςίεσ,  

ανάλογα και με τθν ηιτθςθ από τουσ ΜΜΕ .  

Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα προωκοφνται μζςα από ειδικό τμιμα του Portal ςτο οποίο κα καταγράφονται 

επιχειρθματικοί κατάλογοι και ειδικά μθτρϊα που κα πθγάηουν από το Μθτρϊο του επιμελθτθρίου 

και κα καλφπτουν κάκετεσ επιχειρθματικζσ ανάγκεσ των Επιχειριςεων – μελϊν του Επιμελθτθρίου. 

Για κάκε μία από τισ επιχειριςεισ αυτζσ κα δίνεται θ δυνατότθτα τθσ ειδικισ προβολισ – προϊκθςθσ 

των υπθρεςιϊν τθσ ςτισ επιχειριςεισ μζλθ του επιμελθτθρίου, όπωσ επίςθσ θ δυνατότθτα 

επικοινωνίασ κάνοντασ χριςθ  υπθρεςιϊν e-Forum, e-Chat, e-Meetings. 

Θ υπάρχουςα υποδομι διακζτει όλουσ τουσ ςφγχρονουσ μθχανιςμοφσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ 

και ςυνεργαςίασ (collaboration mechanisms), που περιλαμβάνουν: 

o Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε θλεκτρονικό Forum ςυηθτιςεων (e-Forum) για τθν 

ανταλλαγι απόψεων.  

o Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ θλεκτρονικισ real time επικοινωνίασ μζςω e-Chat 

o Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ θλεκτρονικϊν τθλεςυναντιςεων  e-Meetings , e-Demos, 

e-Presentations, με χριςθ ομιλίασ και video ( broadband services), με δυνατότθτα 

προγραμματιςμοφ τθσ ςυνάντθςθσ ( meeting agenda).   

o Δθμιουργία θλεκτρονικοφ πίνακα ανακοινϊςεων (e-bulletin board). 

Επιπλζον για τθν ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ των ΜΜΕ θ υπάρχουςα υποδομι διακζτει επίςθσ 

πλατφόρμα e-Learning, που χρθςιμοποιείται από το Επιμελθτιριο, αλλά και τισ επιχειριςεισ – μζλθ 

του, για τθν οργάνωςθ θλεκτρονικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και προγραμμάτων τθλεκατάρτιςθσ.  

 

Υπθρεςίεσ Ρροβολισ και Ρροϊκθςθσ Επιχειριςεων 

Οι Υπθρεςίεσ που περιλαμβάνονται είναι: 

 Υπθρεςία θλεκτρονικοφ καταλόγου: Ζχει δθμιουργθκεί θλεκτρονικόσ κατάλογοσ επιχειριςεων 

μελϊν, όπου γίνεται παρουςίαςθ: 
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o των  επιχειριςεων κατά κλάδο, δραςτθριότθτα και προϊόν,  

o με δυνατότθτεσ πολυκριτθριακισ αναηιτθςθσ επιχείρθςθσ,    

o με δομθμζνθ παρουςίαςθ των ςτοιχείων τθσ εταιρείασ ςτθ μορφι καρτζλασ και 

o με υποςτιριξθ διαφορετικϊν  format (για τθν αποκικευςι τουσ). 

 Θλεκτρονικό προφίλ εταιρείασ: παρζχεται θ δυνατότθτα ςε κάκε επιχείρθςθ μζςω εφχρθςτου 

εργαλείου ςε περιβάλλον web, να δθμιουργιςει και να ςυντθρεί τθ δικι τθσ ςελίδα 

παρουςίαςθσ, ακολουκϊντασ τα βιματα τθσ διαδικαςίασ που κα ςυνοδεφουν το εργαλείο και 

με χριςθ προκακοριςμζνων προτφπων παρουςίαςθσ (templates). 

 Φιλοξενία ιςτοςελίδων: παρζχονται πακζτα υπθρεςιϊν φιλοξενίασ ιςτοςελίδων (virtual web 

hosting), τα οποία απευκφνονται ςε ομάδεσ επιχειριςεων με διαφορετικζσ ανάγκεσ όςον αφορά 

ςτον προςφερόμενο χϊρο, τα απαιτοφμενα e-mails,  τθν υποςτιριξθ βάςεων δεδομζνων κ.α. 

 Υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου:  Ραροχι λογαριαςμϊν θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, 

τφπου username@xioschamber.gr ι ακόμθ και username@companyname.xioschamber.gr. 

Ραράλλθλα, μζςω του Web Mail κα παρζχεται θ δυνατότθτα αποςτολισ και λιψθσ e-mail μζςω 

του browser, αλλά και POP3/SMTP - δυνατότθτα αποςτολισ και λιψθσ μζςω ειδικϊν 

προγραμμάτων e-mail (Ms Outlook). 

 Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διαφιμιςθσ: παρζχεται θ δυνατότθτα αίτθςθσ του ΜΜΕ για διαφιμιςθ 

μζςω banner ι microsite. Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υπθρεςίασ παρζχονται επιπλζον: 

 αναλυτικζσ πλθροφορίεσ και προδιαγραφζσ για τθν δθμιουργία τουσ,  

 δυνατότθτα προςκικθσ και διαχείριςισ τουσ μζςα από επιλεγμζνεσ ςελίδεσ του portal (π.χ. 

ςυχνότθτα και χρονιςμό εμφάνιςισ τουσ),  

 

Θλεκτρονικι Ζκκεςθ ςτιριξθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ 

Θ θλεκτρονικι ζκκεςθ αυτι, κα λειτουργεί ςφμφωνα με όλα τα υπόλοιπα υποςυςτιματα - 

λειτουργίεσ τθσ πφλθσ. Ζτςι, κα υπάρχει ζνα φιλικό περιβάλλον διεπαφισ για τθν ευκολότερθ 

περιιγθςθ των επιςκεπτϊν ςτθν εφαρμογι, το οποίο κα περιλαμβάνει: 

 πλθροφόρθςθ,  

 λίςτα παρεχόμενων υπθρεςιϊν και διαδικαςιϊν ςυμμετοχισ, 

 μθχανιςμό αναηιτθςθσ προϊόντων, 

 επικοινωνία και εργαλεία επικοινωνίασ. 

Ουςιαςτικά το κομμάτι που κα αφορά αμιγϊσ ςτθν ζκκεςθ, κα ςυντίκεται με βάςθ τα θλεκτρονικά 

προφίλ εταιρειϊν που κα δθμιουργθκοφν με τθν μορφι των virtual  demo και stand.  

 

Β2Β Υπθρεςίεσ Στιριξθσ Κλάδων Τοπικοφ Ενδιαφζροντοσ  

Δθμιουργικθκε μια ολοκλθρωμζνθ υπθρεςία υποςτιριξθσ Β2Β εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, που κα 

περιλαμβάνει το Β2Β Open marketplace για τθν ανοικτι διεπιχειρθματικι ςυνεργαςία (με ζφμαςθ 

ςτον κλάδο τροφίμων και ποτϊν) με βάςθ γενικοφσ τιμοκαταλόγουσ, και το Β2Β Tourism Services 

Marketplace με εξειδίκευςθ ςτισ Β2Β ςυναλλαγζσ που αφοροφν, με τθν ευρφτερθ ζννοια, το 

τουριςτικό προϊόν. 

 

Αρχιτεκτονικι Υπάρχουςασ Υποδομισ 

Θ φυςικι αρχιτεκτονικι τθσ υπάρχουςασ υποδομισ ζχει ωσ εξισ: 
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Επιμελητήριο
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Σελικοί Υρήστες

Secure Web Services (xml over http)

Web / Application

Apache HTTP Server

Apache Tomcat

jdbc

http / https / smtp /pop3

jdbc

http / https / smtp / pop3

Mail Server

Postfix / Dovecot

 

Σε ςχζςθ με τα εμπλεκόμενα λογιςμικά ςυςτιματοσ που υλοποιοφν τθν ανωτζρω αρχιτεκτονικι, 

περιλαμβάνονται τα παρακάτω (αφορά το λογιςμικό που τρζχει τουσ servers του Data Center): 

Πνομα λογιςμικοφ / λφςθσ όλοσ 

Apache HTTP Server 

 

 Εξυπθρετθτισ HTTP / HTTPS πρωτοκόλλων 

 Load Balancing / High Availability Υποδομι 

Apache Tomcat 

 

J2EE Application Server (JSP Container) για τθν 

εκτζλεςθ JSP / Servlet / Web Services εφαρμογϊν 

Oracle Database 

Ζκδοςθ 10g 

Σχεςιακι βάςθ δεδομζνων πλιρωσ ςυμβατι και 

ςυνεργάςιμθ με το J2EE 

e-BOSS platform Content Management & e-Enabling / e-Government 

ςφςτθμα εξειδικευμζνο ςτισ ανάγκεσ των Ελλθνικϊν 

Επιμελθτθρίων και των ενϊςεϊν τουσ 

LMS platform Σφςτθμα θλεκτρονικισ εκπαίδευςθσ 

 

 

Σε ςχζςθ με τον τρόπο ςυνεργαςίασ των παραπάνω λογιςμικϊν, ιςχφουν τα παρακάτω: 

 Ο Apache HTTP Server δρα ωσ προμετωπίδα (front-end) προσ τον Apache Tomcat.  Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ο HTTP Server υποδζχεται τα αιτιματα των clients (web browsers) και είτε τα 

ικανοποιεί ο ίδιοσ αν πρόκειται για ςτατικό περιεχόμενο (εικόνεσ, CSS αρχεία κλπ) είτε τα 

προωκεί ςτον Apache Tomcat για περαιτζρω επεξεργαςία. 

 O Apache Tomcat φιλοξενεί και εκτελεί τισ J2EE εφαρμογζσ (e-BOSS platform)  
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 Το e-BOSS είναι το Content Management και e-Enabling ςφςτθμα που χρθςιμοποιικθκε για 

τθν δθμιουργία του PORTAL ςε επίπεδο πφλθσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ, e-Επιμελθτθρίου και 

γενικότερα όλων των δυναμικϊν εφαρμογϊν του ζργου 

 

Πςον αφορά τα λειτουργικά ςυςτιματα: 

 Θ βάςθ δεδομζνων Oracle 10g φιλοξενείται ςε ςφςτθμα Windows 2003 Server 

 Ο Application Server και ο Web Server εκτελοφνται ςε λειτουργικό ςφςτθμα Windows 2003 

Server 

 Οι υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου εκτελοφνται ςε λειτουργικό ςφςτθμα Linux (CentOS 

5.1) 

 Οι υπθρεςίεσ LMS εκτελοφνται ςε λειτουργικό ςφςτθμα Linux (CentOS 5.1) 

 Οι υπθρεςίεσ e-Meeting εκτελοφνται ςε λειτουργικό ςφςτθμα Linux (CentOS 5.1) 

 

 

Θ ανωτζρω υποδομι ζχει αποκτθκεί πρόςφατα με διεκνι διαγωνιςμό και ςυγχρθματοδότθςθ από 

το ΓϋΚΡΣ (Ρρόςκλθςθ 108 Μζτρο 3.1 του ΕΡ ΚτΡ). Ιδθ ςτθν υποδομι αυτι, που είναι ςε πλιρθ 

λειτουργία το Επιμελθτιριο ζχει επενδφςει και ςτθρίηει το ςφνολο των ςφγχρονων υπθρεςιϊν 

πλθροφόρθςθσ και θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ των επιχειριςεων, με πολφ ςθμαντικά 

αποτελζςματα προσ όφελοσ των ΜΜΕ-μελϊν του. Βαςικι απαίτθςθ αποτελεί θ πλιρθσ αξιοποίθςθ 

τθσ υπάρχουςασ επζνδυςθσ και θ λειτουργικι επζκταςθ τθσ υπάρχουςασ υποδομισ, ϊςτε να 

ςυμπλθρωκεί με τισ νζεσ υπθρεςίεσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Το Επιμελθτιριο δεςμεφεται να  λάβει τα απαιτοφμενα μζτρα που κα εξαςφαλίςουν ςτον Ανάδοχο 

τθ δυνατότθτα ανάκτθςθσ και ενθμζρωςθσ των ςτοιχείων των παραπάνω εφαρμογϊν του 

Επιμελθτθρίου, όπου αυτό απαιτείται.  

 

Β.2 ΣΤΟΧΟΙ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 

Β.2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Με το παρόν ζργο του, το Επιμελθτιριο Χίου αποςκοπεί ςτθν αντιμετϊπιςθ πάγιων και 

εκπεφραςμζνων αναγκϊν τθσ τοπικισ επιχειρθματικισ κοινότθτασ, που απαρτίηεται ςτθ 

ςυντριπτικι του πλειοψθφία από επιχειριςεισ πολφ μικροφ και μικροφ μεγζκουσ, προσ τισ 

ακόλουκεσ κατευκφνςεισ: 

 (α) Καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ.  

Ειδικότερα, θ γραφειοκρατία κατά τθ διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν των ΜΜΕ με το Δθμόςιο 

Τομζα ςτθ χϊρα μασ αποτελεί βαςικό παράγοντα κακυςτεριςεων, υψθλοφ κόςτουσ λειτουργίασ 

αλλά και αναχαίτιςθσ επενδφςεων. Ενδεικτικά, από ειδικι μελζτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 

προκφπτει ότι το κόςτοσ τθσ γραφειοκρατίασ ςτθν Ελλάδα ανζρχεται ςτα 16,7 δις. ευρϊ, το οποίο 

αποδυναμϊνει τθν ιδθ χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ςτερεί από το 

ρυκμό ανάπτυξθσ περίπου 1,6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

 (β) Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ ςε εκνικό & διεκνζσ επίπεδο – Υποςτιριξθ τθσ 

Απαςχόλθςθσ 
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Στουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του Επιμελθτθρίου περιλαμβάνονται δράςεισ και υπθρεςίεσ προσ τισ ΜΜΕ 

που κα ςυμβάλλουν: 

 ςτθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ, 

 ςτθν ανάπτυξθ εξωςτρζφειασ, 

 ςτθν υιοκζτθςθ τθσ καινοτομίασ. 

Θ αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν και ειδικά του Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν είναι απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ και τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

ΜΜΕ και ΡΜΕ του νομοφ Χίου. 

Στο πλαίςιο αυτό, το Επιμελθτιριο ζχει ςχεδιάςει μια ςειρά από δράςεισ που κα ςυμβάλλουν 

καταλυτικά ςτθν ανάπτυξθ διεκνϊν επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν και ςτθν υποςτιριξθ τθσ 

αναηιτθςθσ και εφρεςθσ του κατάλλθλου εργατικοφ δυναμικοφ από τισ τοπικζσ επιχειριςεισ. 

Β.2.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αναμενόμενα οφζλθ από τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ πράξθσ περιλαμβάνουν: 

 Τθν πλιρθ ψθφιοποίθςθ και τεκμθρίωςθ του Μθτρϊου του Επιμελθτθρίου Χίου με αποτζλεςμα 

τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του Επιμελθτθρίου ιδιαίτερα ςε ό,τι ζχει να κάνει με τισ 

ςυναλλαγζσ με πολίτεσ (υποψιφιουσ επιχειρθματίεσ) και επιχειριςεισ: κα δθμιουργθκεί μια 

πλιρθσ και ολοκλθρωμζνθ Ψθφιακι Βιβλιοκικθ όλων των φακζλων των επιχειριςεων – μελϊν 

του Επιμελθτθρίου, και όλου του περιεχομζνου εκάςτου αυτϊν. 

 Τθν μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ ςτισ διαδικαςίεσ του Επιμελθτθρίου, μζςω τθσ ψθφιοποίθςθσ 

του Μθτρϊου του και τθσ ανάπτυξθσ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων αποτελεςματικισ διαχείριςθσ 

του ψθφιακοφ υλικοφ, 

 τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν εξοπλιςμοφ του Επιμελθτθρίου 

 Τθν βελτίωςθ τθσ on-line παρουςίασ των επιχειριςεων-μελϊν του νομοφ Χίου 

 Τθν ενίςχυςθ τθσ εικόνασ των ΜΜΕ Χίου ςε τοπικό και διεκνζσ επίπεδο ϊςτε να μποροφν να 

ςυναγωνίηονται τισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ. 

 Τθν προβολι και διαφιμιςθ των ΜΜΕ Χίου και κατά ςυνζπεια τθσ αφξθςθσ των πωλιςεϊν 

τουσ.  

 Τθν αφξθςθ τθσ ενθμζρωςθσ των ΜΜΕ του Ν. Χίου ςε κζματα ευρυηωνικότθτασ και 

θλεκτρονικοφ επιχειρείν, 

 Τθν αφξθςθ τθσ αξιοποίθςθσ ευρυηωνικϊν υποδομϊν αλλά και πρακτικϊν και μεκόδων 

Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν ανάμεςα ςτισ ΜΜΕ του Ν. Χίου, 

 

Με βάςθ τα παραπάνω, ςτουσ ωφελουμζνουσ από τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ περιλαμβάνονται: 

 Πλεσ οι επιχειριςεισ – μζλθ του Επιμελθτθρίου, μζςω τθσ καλφτερθσ εξυπθρζτθςισ τουσ 

από το Επιμελθτιριο, κακϊσ επίςθσ και από τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ ςφγχρονων 

τεχνολογιϊν ςτθν προςπάκεια αφξθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ 

 Ρερί τισ 500 επιχειριςεισ – μζλθ του Επιμελθτθρίου που κα αποκτιςουν ολοκλθρωμζνεσ 

υποδομζσ αξιοποίθςθσ του θ-επιχειρείν 

 Το Επιμελθτιριο Χίου, μζςω τθσ αφξθςθσ του κφρουσ του και τθσ αναγνϊριςισ του ωσ 

βαςικοφ ςυνεργάτθ των επιχειριςεων – μελϊν του, 

 Το αρμόδιο προςωπικό του Επιμελθτθρίου, μζςω τθσ χριςθσ ςφγχρονου εξοπλιςμοφ κατά 

τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, 

 Θ Εκνικι Οικονομία ςτο ςφνολό τθσ, μζςω τθσ μείωςθσ τθσ γραφειοκρατίασ κατά τθ 

διαδικαςία ςυναλλαγισ των επιχειριςεων με τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
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Β.3 ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ 

 

Β.3.1 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ 

Το παρόν ζργο αποςκοπεί ςτθν ολοκλθρωμζνθ υποςτιριξθ των επιχειριςεων – μελϊν του 

Επιμελθτθρίου Χίου, προσ τρεισ βαςικζσ κατευκφνςεισ: 

 Ρροσ τθν κατεφκυνςθ τθσ καταπολζμθςθσ τθσ γραφειοκρατίασ,  

 Ρροσ τθν κατεφκυνςθ τθσ πολφπλευρθσ υποςτιριξθσ των ΜΜΕ του Νομοφ Χίου ςτθν 

προςπάκεια αφξθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ ςε εκνικό & διεκνζσ επίπεδο. 

 Ρροσ τθν κατεφκυνςθ τθσ προϊκθςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ και των ευρυηωνικϊν 

υπθρεςιϊν ςε ολόκλθρο τον Νομό Χίου. 

Τα παραπάνω κα επιτευχκοφν μζςα από τθν υλοποίθςθ μιασ ςειράσ ϊριμων και ςαφϊσ 

οριοκετθμζνων δράςεων, ωσ ακολοφκωσ: 

 Δράςθ 1: Ψθφιακζσ Δράςεισ του Επιμελθτθρίου Χίου για τθ Βελτίωςθ τθσ 

Ανταγωνιςτικότθτασ των τοπικϊν ΜΜΕ και τθν ςτιριξθ τθσ Εξωςτρζφειασ-Επιχειρθματικι 

Διεκνοποίθςθ 

 Δράςθ 2: Δράςεισ προϊκθςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ και των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν ςτο 

Νομό Χίου 

 

Β.3.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ 

Δράςθ 1: Ψθφιακζσ Δράςεισ του Επιμελθτθρίου Χίου για τθ Βελτίωςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ των 

τοπικϊν ΜΜΕ και τθν ςτιριξθ τθσ Εξωςτρζφειασ-Επιχειρθματικι Διεκνοποίθςθ 

Θ παροφςα δράςθ αφορά τθν υλοποίθςθ μιασ ςειράσ νζων, καινοτόμων τεχνολογικϊν εφαρμογϊν 

για τθν προςφορά ψθφιακϊν υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ προσ τισ τοπικζσ επιχειριςεισ. 

Στόχοσ είναι αφενόσ θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων αλλά και θ ενίςχυςθ τθσ 

εξωςτρζφειάσ τουσ, παράγοντεσ ιδιαίτερα ςθμαντικοί για τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

Επίςθσ, για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του Επιμελθτθρίου ιδιαίτερα ςε ό,τι ζχει να κάνει με τισ 

ςυναλλαγζσ με πολίτεσ (υποψιφιουσ επιχειρθματίεσ) και επιχειριςεισ κακϊσ και τθν μείωςθ τθσ 

γραφειοκρατίασ ςτισ διαδικαςίεσ του, κα δθμιουργθκεί μια πλιρθσ και ολοκλθρωμζνθ Ψθφιακι 

Βιβλιοκικθ όλων των φακζλων των επιχειριςεων – μελϊν του Επιμελθτθρίου. 

Στισ εφαρμογζσ τθσ τρζχουςασ δράςθσ περιλαμβάνονται οι κάτωκι: 

Ενζργεια 1.1: Ψθφιοποίθςθ των φακζλων των επιχειριςεων – μελϊν που τθροφνται ςτο 

Επιμελθτιριο  

Το Επιμελθτιριο Χίου διακζτει ζνα εκτενζσ Μθτρϊο ςτοιχείων επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ι δραςτθριοποιικθκαν κατά το παρελκόν ςτον Νομό Χίου. Στο αρχείο του 

Επιμελθτθρίου βρίςκεται μεγάλοσ αρικμόσ από φακζλουσ επιχειριςεων, που περιλαμβάνουν όλα τα 

κατά νόμο απαιτοφμενα ζγγραφα για τθ λειτουργία τουσ (καταςτατικά και τροποποιιςεισ αυτϊν, 

ΦΕΚ δθμοςίευςθσ καταςτατικοφ, ενάρξεισ και μεταβολζσ λειτουργίασ, άδειεσ λειτουργίασ, 

αντίγραφα μιςκωτθρίων κ.λπ.).  
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Πλα τα παραπάνω δεδομζνα διατίκενται μόνο ςε ζντυπθ μορφι. Το γεγονόσ αυτό προκαλεί μια 

ςειρά από προβλιματα διαχείριςθσ (ελζγχου πλθρότθτασ, ςυμπλιρωςθσ, αναηιτθςθσ, ανάκλθςθσ 

κ.λπ.), που μεταφράηονται ςε προβλιματα και κακυςτεριςεισ διεκπεραίωςθσ μιασ ςειράσ από 

διαδικαςίεσ και ςυμβάλλουν ςτθ γραφειοκρατικι λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ που ζρχεται 

κακθμερινά ςε επαφι με μεγάλο αρικμό επιχειριςεων και υποψιφιων επιχειρθματιϊν. 

Κατά ςυνζπεια, είναι απόλυτθ ανάγκθ θ υλοποίθςθ ψθφιοποίθςθσ από τον Ανάδοχο, των βαςικϊν 

εγγράφων των ενεργϊν επιχειριςεων–μελϊν του Επιμελθτθρίου Χίου (περίπου 3800 ενεργά μζλθ), 

προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ αυτοματοποίθςθ / θλεκτρονικοποίθςθ όλων των ςυναλλαγϊν 

του Επιμελθτθρίου με τα μζλθ του. Θ όλθ διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ των φακζλων των 

επιχειριςεων κα πρζπει να ικανοποιεί τισ ακόλουκεσ βαςικζσ αρχζσ: 

o Να διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι αρχειοκζτθςθ των εγγράφων ςε μια βάςθ δεδομζνων, 

ακολουκϊντασ κανόνεσ αποδοτικισ ταξινόμθςθσ, προκειμζνου να διευκολφνεται θ όποια 

διαδικαςία αναηιτθςθσ & ανάκλθςθσ ςτο μζλλον με χριςθ μετα-δεδομζνων, 

o Να διεξάγεται ταχφτατα, κακϊσ υφίςταται ανάγκθ ψθφιοποίθςθσ των εγγράφων κατά τθ ςτιγμι 

τθσ προςκόμιςθσ αυτϊν από τον ενδιαφερόμενο επιχειρθματία ςτο χϊρο του Επιμελθτθρίου, 

o Να εγγυάται τθν αςφάλεια των ψθφιακϊν αντιγράφων από οποιοδιποτε κίνδυνο μελλοντικισ 

απϊλειασ, καταςτροφισ κ.λπ. 

Θ εφαρμογι κα πρζπει να παρζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

o Κα υποςτθρίηεται με ενιαίο τρόπο, θ αρχειοκζτθςθ και διαχείριςθ όλων των εγγράφων μζςω ενόσ 

κοινοφ περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ. Τα ζγγραφα κα μποροφν να ταξινομοφνται ςε κατθγορίεσ 

πολλαπλϊν επιπζδων οι οποίεσ κα είναι πλιρωσ διαχειρίςιμεσ από τουσ  εξουςιοδοτθμζνουσ 

χριςτεσ. 

o Εκτόσ τθσ κατθγοριοποίθςθσ των εγγράφων, που αναφζραμε παραπάνω, κα δίνεται θ δυνατότθτα 

ποικίλων χαρακτθριςμϊν των εγγράφων μζςω τθσ χριςθσ μεταδεδομζνων (metadata). Ενδεικτικά 

αναφζρουμε ότι κα υπάρχει θ δυνατότθτα χριςθσ των παρακάτω μεταδεδομζνων για κάκε αρχείο: 

 Ρεριγραφι 

 Ειδικά ςχόλια 

 Κατάςταςθ εγγράφου (status, version) 

 Τφποσ εγγράφου 

 Μζγεκοσ εγγράφου 

 Θμερομθνία αποκικευςθσ - Χριςτθσ 

 Θμερομθνίεσ τροποποιιςεων – Χριςτεσ 

 Λζξεισ κλειδιά για ειδικζσ αναηθτιςεισ 

 Στοιχεία που αφοροφν τθν εςωτερικι μθχανογράφθςθ του Επιμελθτθρίου και πιο 

ςυγκεκριμζνα: 

o Αρικμόσ Μθτρϊου Επιχείρθςθσ, για ζγγραφα που αφοροφν ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ 

o Τφποσ Ειδικοφ Μθτρϊου (εξαγωγείσ κλπ) και Αρικμόσ Ειδικοφ Μθτρϊου, για ζγγραφα 

που αφοροφν τθ δραςτθριότθτα μιασ επιχείρθςθσ ςε ειδικό μθτρϊο 

o Κωδικόσ Ρρωτοκόλλου (ζτοσ, Α/Α), για ζγγραφα που αφοροφν κάποια εγγραφι 

πρωτοκόλλου 
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o Κα αξιοποιθκεί πλιρωσ το υποςφςτθμα χρθςτϊν και επιπζδων πρόςβαςθσ (ρόλων) του υπάρχοντοσ  

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ εςωτερικισ οργάνωςθσ του Επιμελθτθρίου. Το υποςφςτθμα αςφαλείασ 

κα δίνει τθ δυνατότθτα κακοριςμοφ δικαιωμάτων πρόςβαςθσ και παρεχόμενων λειτουργιϊν ςε 

κατθγορίεσ / υποκατθγορίεσ εγγράφων, ςε χριςτεσ και ομάδεσ χρθςτϊν που τθροφνται  ςτθν 

εφαρμογι του Μθτρϊου του Επιμελθτθρίου  

o Ρλιρθσ Διαλειτουργικότθτα με το υπάρχον πλθροφοριακό ςφςτθμα εςωτερικισ οργάνωςθσ του 

Επιμελθτθρίου, ϊςτε να αντιςτοιχεί ςε κάκε αρικμό μθτρϊου μζλουσ του ο φάκελοσ τθσ επιχείρθςθσ 

ςτο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Εγγράφων και αντίςτροφα. Επιπλζον από το πλθροφοριακό ςφςτθμα 

εςωτερικισ οργάνωςθσ του Επιμελθτθρίου και τθν καρτζλα μιασ επιχείρθςθσ / μζλουσ κα πρζπει να 

υπάρχει ολοκλθρωμζνθ άποψθ των αντίςτοιχων ςτοιχείων που είναι αποκθκευμζνα ςτο Σφςτθμα 

Διαχείριςθσ Εγγράφων και αφοροφν τθν εν λόγω επιχείρθςθ. 

o Κα υπάρχει θ δυνατότθτα ανάκτθςθσ εγγράφων μζςω πολφ-λειτουργικοφ περιβάλλοντοσ 

αναηιτθςθσ με χριςθ τόςο των μεταδεδομζνων (τα οποία αναφζρκθκαν αναλυτικά παραπάνω) όςο 

και ελεφκερου κειμζνου από το περιεχόμενο του εγγράφου όπου αυτό είναι επιτρεπτό ανάλογα με 

τον τφπο του εγγράφου (indexing).  

 

Ενζργεια 1.2: Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ Γεωγραφικισ Επιχειρθματικισ Ρλθροφόρθςθσ με χριςθ 

Ψθφιακοφ Θλεκτρονικοφ Χάρτθ 

Στθ νζα αυτι υπθρεςία κα περιλαμβάνονται:  

o θ ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ του κοινοφ μζςω ςυςτιματοσ γεωγραφικισ 

απεικόνιςθσ αναφορικά με ςτοιχεία των επιχειριςεων – μελϊν του Επιμελθτθρίου και τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτον Νομό Χίου ςε πραγματικό χρόνο, 

o θ ανάπτυξθ κατάλλθλων διεπαφϊν με τισ υπόλοιπεσ εφαρμογζσ του Επιμελθτθρίου 

(Μθτρϊο μελϊν) προκειμζνου για τθν άντλθςθ των ςτοιχείων των επιχειριςεων – μελϊν 

του ςτο ςφςτθμα γεωγραφικισ απεικόνιςθσ. 

Με τθν είςοδο του χριςτθ ςτο περιβάλλον του GIS ςυςτιματοσ, κα εμφανίηεται μια φόρμα από τθν 

οποία κα μπορεί να αναηθτιςει πλθροφορίεσ που αφοροφν: 

o Γενικά για τον νομό Χίου, οδοφσ, ςθμαντικά ςθμεία ενδιαφζροντοσ για τον πολίτθ ι τθν 

επιχείρθςθ, 

o Ζδρεσ επιχειριςεων – μελϊν του Επιμελθτθρίου Χίου, 

o Ρλικοσ (πόςεσ;) και ταυτότθτα (ποιεσ;) επιχειριςεων ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι ςυνολικά ι 

ανά κλάδο δραςτθριότθτασ. 

Ειδικότερα, ςε ότι αφορά τισ γενικζσ πλθροφορίεσ του χάρτθ, ο χριςτθσ κα μπορεί να ζχει τθν 

δυνατότθτα επιλογισ ςε αντίςτοιχα πεδία που αφοροφν το όνομα του δρόμου ι κάποια άλλθ 

κατθγορία που ζχει να κάνει με κάποια περιοχι του Νομοφ Χίου. 

Επίςθσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα εφρεςθσ ςυγκεκριμζνθσ οδοφ, μια διαδικαςία δθμιουργίασ 

χαρτογραφικϊν ςτοιχείων με βάςθ πλθροφορίεσ που περιγράφουν κζςεισ ςτο χϊρο. Για μεγαλφτερθ 

ευκολία αλλά και για εποπτικό ζλεγχο θ εφαρμογι κα απεικονίηει ψθφιακά τον χάρτθ του Νομοφ, 

όπου επιλζγοντασ αντίςτοιχα περιοχζσ αναηιτθςθσ (zoom in / out) κα εμφανίηονται τα επίπεδα τθσ 

πλθροφορίασ ανάλογα με τισ επιλογζσ ςτθ φόρμα ερωτιςεων του χριςτθ. Επομζνωσ ανάλογα με τισ 

παραπάνω επιλογζσ που κα ορίηει ο χριςτθσ και ζχοντασ ςτθ διάκεςθ του απλά και φιλικά εργαλεία 

πλοιγθςθσ ςτθν οκόνθ αλλά και εργαλεία μεγζκυνςθσ ι ςμίκρυνςθσ κακϊσ και τθν γενικι εικόνα 

του Νομοφ κα μπορεί εφκολα να ορίςει τθν περιοχι ενδιαφζροντοσ. Κα παρζχεται επιπλζον και θ 

δυνατότθτα εκτφπωςθσ του χάρτθ. 
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Το ςφςτθμα κα περιλαμβάνει επίςθσ τισ απαραίτθτεσ εφαρμογζσ για τθν επικοινωνία του με τισ 

υπόλοιπεσ εφαρμογζσ του Επιμελθτθρίου μζςω κακοριςμζνου μθχανιςμοφ διεπαφισ. Ειδικότερα, το 

ςφςτθμα κα μπορεί να αντλεί ςε πραγματικό χρόνο ςτοιχεία επιχειριςεων (επωνυμίεσ, διευκφνςεισ 

ζδρασ κ.λπ.) από το Μθτρϊο επιχειριςεων – μελϊν που τθρεί το Επιμελθτιριο (μζςω διαςφνδεςθσ 

με το ΟΡΣ του φορζα ςε πραγματικό χρόνο). 

Σθμειϊνεται ότι ςτο Ζργο δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν υπθρεςίεσ δωρεάν απεικόνιςθσ ςε χάρτθ 

όπωσ Google Maps, Microsoft Bing και ιςοδφναμα.  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να προςφζρει υπθρεςία εμπλουτιςμοφ του μθτρϊου μελϊν του Επιμελθτθρίου 

με ςτοιχεία γεωγραφικισ απεικόνιςθσ (longitude, latitude) προκειμζνου να καταςτιςει δυνατι τθν 

γεωγραφικι απεικόνιςθ κάκε επιχείρθςθσ ςε οποιοδιποτε μεταγενζςτερο χρόνο και χωρίσ να 

απαιτείται λειτουργία geocoding πραγματικοφ χρόνου από το web site. Για τον ςκοπό αυτό κα 

απαιτθκεί από τον ανάδοχο μια υπθρεςία κανονικοποίθςθσ των δεδομζνων διεφκυνςθσ του 

μθτρϊου μελϊν, όπου αυτά είναι διακζςιμα, ϊςτε να καταςτεί εφικτότερθ θ διαδικαςία εφρεςθσ 

των ςτοιχείων γεωγραφικισ απεικόνιςθσ ανά επιχείρθςθ μζςω γεω-κωδικοποίθςθσ (geocoding), 

ςτθν ανάλυςθ που θ επιλεχκείςα υπθρεςία απεικόνιςθσ το παρζχει. Επίςθσ, κάκε νζα επιχείρθςθ 

που εγγράφεται ςτο Μθτρϊο του Επιμελθτθρίου κα καταχωρείται και με τα δεδομζνα γεω-

εντοπιςμοφ τθσ (geolocation).  

H παρεχόμενθ εφαρμογι κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι τόςο ςτθν εμφάνιςθ (user prompts και 

system strings) όςο και ςτο περιεχόμενό τθσ, και ςτα πλαίςια του ζργου να είναι ρυκμιςμζνθ ϊςτε 

να υποςτθρίηει Ελλθνικά και Αγγλικά, κάτω από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8.  

 

Ενζργεια 1.3: Εφαρμογι Υποςτιριξθσ τθσ Απαςχόλθςθσ και Ρροϊκθςθσ τθσ Τθλεργαςίασ και 

τθλεςυνεργαςίασ, με ζμφαςθ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν και τθσ ναυτιλίασ.  

Θ εφαρμογι υποςτιριξθσ τθσ απαςχόλθςθσ, κα περιλαμβάνει: 

 Ενθμζρωςθ για ειδικότθτεσ – προςόντα και τάςεισ των κζςεων εργαςίασ,  

 Καταχϊρθςθ για αγγελίεσ εργαςίασ από τουσ εργοδότεσ με καταχϊρθςθ αγγελίασ τόςο 

με δομθμζνο τρόπο (δομθμζνθ αποτφπωςθ αναγκϊν) όςο και με αδόμθτο τρόπο 

(επιςφναψθ αρχείου),  

 Καταχϊρθςθ προςφοράσ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ με καταχϊρθςθ βιογραφικοφ 

ςθμειϊματοσ με δομθμζνο τρόπο,  

 Αναηιτθςθ με πολλαπλά κριτιρια τόςο για τουσ εργαηόμενουσ όςο και τουσ εργοδότεσ 

 Ταυτοποίθςθ (Matching) προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ και αυτόματθ ενθμζρωςθ  

για τουσ εργαηόμενουσ όςο και τουσ εργοδότεσ, 

 Ενθμζρωςθ για Σεμινάρια – Εκπαιδευτικά προγράμματα, Εκδθλϊςεισ που προωκοφν τθν 

απόκτθςθ επιπλζον προςόντων κακϊσ και τθν δια βίου επιμόρφωςθ, μζςω τθσ ειδικισ 

υφιςτάμενθσ εφαρμογισ Εκδθλϊςεων / Εκκζςεων.  

Θ Ενθμζρωςθ για Σεμινάρια – Εκπαιδευτικά προγράμματα και το λοιπό περιεχόμενο που 

περιγράφθκε παραπάνω είναι επικυμθτό να παρζχεται αξιοποιϊντασ το ςφςτθμα διαχείριςθσ 

περιεχομζνου CMS που ιδθ διακζτει το Επιμελθτιριο. 

H παρεχόμενθ εφαρμογι κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι τόςο ςτθν εμφάνιςθ (user prompts και 

system strings) όςο και ςτο περιεχόμενό τθσ, και ςτα πλαίςια του ζργου να είναι ρυκμιςμζνθ ϊςτε 

να υποςτθρίηει Ελλθνικά και Αγγλικά, κάτω από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8. Επίςθσ, κα 

ολοκλθρϊνεται ςε επίπεδο πρόςβαςθσ χριςτθ με το μθτρϊο χρθςτϊν του υφιςτάμενου portal, 

παρζχοντασ ενιαία πρόςβαςθ με Single Sign One. 

 



ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΦΖΦΗΑΚΔ ΓΡΑΔΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΥΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ, ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ & ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΗΟΤ» 

 

Επιμελητήριο Χίου   Σελίδα    69   από   124 

 

Στα πλαίςια τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ, ςτόχοσ είναι και θ παροχι Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν 

Τθλεςυνεργαςίασ από το Επιμελθτιριο Χίου ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ - μζλθ του, με δυνατότθτα 

πλιρουσ και ενεργοφ (αμφίδρομθσ) ςυμμετοχισ, ανεξαρτιτωσ τθσ γεωγραφικισ τοποκεςίασ ςτθν 

οποία οι επιχειριςεισ δραςτθριοποιοφνται.  

Θ ενζργεια περιλαμβάνει τθ δθμιουργία κατάλλθλων υποδομϊν για τθν παροχι ολοκλθρωμζνων 

θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ των ελλθνικϊν ΜΜΕ από απόςταςθ, με ςυςτιματα 

βαςιςμζνα ςτα  διεκνι πρότυπα τθλεςυνεργαςίασ. Οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ του υπάρχοντοσ portal 

του Επιμελθτθρίου κα μποροφν ωσ επιπλζον δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςε μεταξφ τουσ 

τθλεςυνεργαςίσεσ ςτα παραπάνω πλαίςια. Θ εφαρμογι τθλεςυνεργαςίασ κα πρζπει να ζχει τα 

παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Κα απαιτεί, όπωσ και όλεσ ανεξαιρζτωσ οι εφαρμογζσ του ζργου, μόνο ζναν απλό web 

browser 

 Κα επιτρζπει τθν επικοινωνία των μελϊν μιασ ομάδασ ςυνεργαςίασ με: 

o Ιχο 

o Εικόνα 

o Κείμενο (chat) 

 Επιπλζον των λειτουργικοτιτων επικοινωνίασ κα πρζπει να παρζχονται: 

o Αςπροπίνακασ για ςυνεργατικό ςχεδιαςμό, γράψιμο και τροποποίθςθ κειμζνου 

o Τθλεδιάςκεψθ παράλλθλα με τθν χριςθ του αςπροπίνακα (4x4 ι 1xn) 

o Ειςαγωγι (Import) εγγράφων (jpg, .jpeg, .gif, .png, .ppt, .odp, .odt, .sxw, .wpd, .doc, 

.rtf, .txt, .ods, .sxc, .xls, .sxi, .pdf)  

o Αποςτολι προςκλιςεων και direct Links για ζνα meeting 

o Private και Public (Organisation only) δωμάτια τθλεδιαςκζψεων 

 Κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται ςε επίπεδο πρόςβαςθσ χριςτθ με το μθτρϊο χρθςτϊν του 

portal που κα αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του ζργου, παρζχοντασ ενιαία πρόςβαςθ με Single 

Sign One. 

 Κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι ςτθν εμφάνιςθ (user prompts και system strings) τθσ, και 

ςτα πλαίςια του ζργου να είναι ρυκμιςμζνθ ϊςτε να υποςτθρίηει Ελλθνικά και Αγγλικά, 

κάτω από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8.  

 

Ενζργεια 1.4: Ψθφιακό Ρεριβάλλον παρουςίαςθσ επενδυτικϊν ευκαιριϊν ςτον Νομό Χίου (Chios 

Investment Observatory, CIO).  

Κα δθμιουργθκεί ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον παρουςίαςθσ και ανάδειξθσ των επιχειρθματικϊν 

ευκαιριϊν του Νομοφ, μεταξφ τθσ τοπικισ επιχειρθματικισ κοινότθτασ, ομογενείσ από τον Νομό που 

δραςτθριοποιοφνται επιχειρθματικά ςε τρίτεσ χϊρεσ και άλλουσ υποψιφιουσ επενδυτζσ (π.χ. Λδιϊτεσ 

Επενδυτζσ, Τραπεηικζσ λφςεισ, Venture Capital, ξζνοι επενδυτζσ κτλ). Θ καταγραφι των επενδυτικϊν 

ευκαιριϊν κα είναι κατθγοροποιθμζνθ ςφμφωνα με βαςικοφσ κλάδουσ τθσ τοπικισ Οικονομίασ 

όπωσ: 

o Τουριςμόσ 

o Ενζργεια 

o Τρόφιμα – Ροτά 

o Ρεριβάλλον 

Επιπλζον, ςτόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ καταγραφι και προβολι των Επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο εξωτερικό και ανικουν ι διοικοφνται από απόδθμουσ Ζλλθνεσ με καταγωγι 
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από τον Νομό Χίου ι ζχουν επιχειρθματικά ενδιαφζροντα για τθν ευρφτερθ περιοχι, ϊςτε να 

διευκολυνκεί θ διεπιχειρθματικι ςυνεργαςία και να δθμιουργθκοφν προχποκζςεισ κοινϊν 

επιχειρθματικϊν δράςεων και επενδφςεων.  

Ραρατίκενται ακολοφκωσ οι υπθρεςίεσ που κα καλφπτονται: 

 Υπθρεςίεσ Δθμιουργίασ και προβολισ Ψθφιακοφ Oπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 

Κα γίνεται αναφορά ςτθν υφιςτάμενθ οικονομικι δραςτθριότθτα του νθςιοφ αλλά και ςτισ 

πικανζσ  επενδυτικζσ ευκαιρίεσ (ςτουσ προαναφερόμενουσ  κλάδουσ και ςε τομείσ όπωσ θ 

γεωκερμία, ο αγροτουριςμόσ, θ παραγωγι και θ εμπορία προϊόντων από μαςτίχα κ.α.). Κα 

περιζχονται ςχετικζσ μελζτεσ και feasibility studies που αφοροφν νζεσ επενδφςεισ ειδικά ςτον 

Νομό Χίου. Μεταξφ άλλων κα πρζπει να περιλαμβάνονται: 

o Ραρουςίαςθ ςχετικϊν φορζων 

o Χριςιμοι Οδθγοί Επενδφςεων 

o Συγκζντρωςθ και ανάρτθςθ όλων των υπαρχόντων ςχετικϊν Μελετϊν δθμόςιων 

οργανιςμϊν κατθγοριοποιθμζνεσ ανά κλάδο 

o Διαδικαςίεσ Αδειοδότθςθσ 

o Επενδυτικά ςχζδια που πραγματοποιικθκαν ςτο Νθςί 

o Χρθματοδοτικοί Μθχανιςμοί (Επενδυτικά Κίνθτρα, ΕΣΡΑ, ΣΔΛΤ κτλ) 

o Κτλ 

 

 Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ Στατιςτικισ Ανάλυςθσ Επιχειρθματικότθτασ.  

Θ υπθρεςία αυτι κα καταγράφει τθν δθμογραφικι εξζλιξθ ανά κλάδο, περιοχι, κατθγορία, κ.λπ. 

των επιχειριςεων, ςε ςυνδυαςμό με τα δθμογραφικά ςτοιχεία και δείκτεσ του οικονομικοφ 

περιβάλλοντοσ, τισ υποδομζσ, τισ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ, κλπ. Ρροκειμζνου 

το όλο ςφςτθμα να υπθρετεί τθν αποςτολι και τουσ ςκοποφσ τθσ δθμιουργίασ του, κα διεξαχκεί 

ςυςτθματικι αποτφπωςθ και ανάλυςθ επιλεγμζνων ποςοτικϊν – ποιοτικϊν δεκτϊν που 

αφοροφν το γενικότερο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον του νομοφ. Μζςω των δεικτϊν αυτϊν, 

κα εξάγονται χριςιμα ςυμπεράςματα τόςο όςον αφορά τθν εξζλιξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

όςο και τθ μεταβολι κρίςιμων παραμζτρων που επθρεάηουν άμεςα ι ζμμεςα τθν 

επιχειρθματικότθτα. Θ παρακολοφκθςθ των δεικτϊν κα γίνει αξιοποιϊντασ δφο πθγζσ: 

o Δευτερογενείσ πλθροφορίεσ από μελζτεσ που ζχουν εκπονθκεί από επίςθμουσ φορείσ 

(ΕΣΥΕ, Eurostat, κ.λπ.).  

o Αξιοποίθςθ του μθτρϊου που διακζτει το Επιμελθτιριο. 

Το ςφςτθμα κα διαςυνδζεται ςε πραγματικό χρόνο με το υπάρχον πλθροφοριακό ςφςτθμα 

εςωτερικισ οργάνωςθσ του Επιμελθτθρίου (Μθτρϊο επιχειριςεων), για τθν δθμιουργία 

αυτόματων αναφορϊν από ςτοιχεία του Μθτρϊου (ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικϊν 

μθτρϊων) (π.χ. αρικμόσ νζων επιχειριςεων ανά κλάδο ι αντικείμενο δραςτθριότθτασ για 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο και ςυγκεκριμζνθ περιοχι, εξζλιξθ του αρικμοφ των 

επιχειριςεων ανά κλάδο, εξζλιξθ του αρικμοφ των επιχειριςεων ανά μζγεκοσ με βάςθ τον 

αρικμό των εργαηομζνων, αρικμόσ επιχειριςεων γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ ανά κλάδο, 

εξζλιξθ των εξαγωγικϊν επιχειριςεων, κλπ). 

Ο χριςτθσ (διαχειριςτισ) πλοθγοφμενοσ μζςα ςτο ςφςτθμα κα επιλζγει παραμζτρουσ βάςει των 

οποίων κα παράγονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία και τα γραφιματα τα οποία ςτθν ςυνζχεια κα 

μποροφν να δθμοςιευκοφν ςτο CMS του. 
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Θ παρουςίαςθ των δεδομζνων τθσ εφαρμογισ  κα γίνεται με ζτοιμεσ αναφορζσ, με 

διαγράμματα και ιςτογράμματα κλπ.  

Τα Στοιχεία Στατιςτικισ Ανάλυςθσ κα είναι κατθγοριοποιθμζνα ωσ εξισ: 

o Στοιχεία βαςικισ ανάλυςθσ διακζςιμα ςτο ευρφ κοινό (χωρίσ ανάγκθ 

εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ)  

o Στοιχεία ςτατιςτικισ ανάλυςθσ δεικτϊν τα οποία κα παρζχονται δωρεάν ςε 

δθμόςιουσ οργανιςμοφσ αρμόδιουσ για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ, τθν 

επιχειρθματικότθτα και τθν απαςχόλθςθ (ΕΣΥΕ, Γενικι Γραμματεία Εμπορίου / 

Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ραρατθρθτιριο για τθν ΚΤΡ κ.λπ.). 

 Ψθφιακι Υπθρεςία προβολισ των ενδιαφερομζνων για επενδφςεισ ςτο Νομοφ Χίου 

(Επιχειρθματικόσ Οδθγόσ Επενδυτϊν).   

Κα παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ ειδικοφ κεματικοφ επιχειρθματικοφ οδθγοφ 

επενδυτϊν του νομοφ. Πλεσ οι υπθρεςίεσ του Επιχειρθματικοφ Οδθγοφ κα ςτθρίηονται ςτισ 

πλθροφορίεσ που θ ίδια θ επιχείρθςθ-μζλοσ κα καταχωρεί και κα ςυντθρεί ςτθν εταιρικι τθσ 

παρουςία (εταιρικό minisite).  Κα πρόκειται για μια δομθμζνθ θλεκτρονικι παρουςίαςθ τθσ 

εταιρείασ που κα γίνεται μζςα από ζνα εφχρθςτο και δυναμικό εργαλείο δθμιουργίασ site (Web 

Site Generator). Για τθ διευκόλυνςθ τόςο τθσ επιχείρθςθσ, όςο κυρίωσ και των επιχειριςεων-

επιςκεπτϊν (πελατϊν) του οδθγοφ, θ δομι και οι βαςικζσ ενότθτεσ των εταιρικϊν sites κα είναι 

τυποποιθμζνεσ. Χριςιμθ είναι επίςθσ και θ διάκεςθ ενόσ εφςχθμου URL ανά επιχείρθςθ ϊςτε να 

δφναται να χρθςιμοποιείται από τθν επιχείρθςθ ωσ εταιρικό site. Με βάςθ τισ ενότθτεσ του 

εταιρικοφ site θ επιχείρθςθ-μζλοσ καταχωρεί και ςυντθρεί τα εξισ ςτοιχεία: 

α) Γενικι Ραρουςίαςθ:  Τα ςτοιχεία ταυτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ, το όραμα, οι ςτόχοι, 

το ιςτορικό, μια γενικι παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων τθσ, κλπ.   Στθν παρουςίαςθ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν φωτογραφίεσ, απεικονίςεισ 360
ο
, video..  

β) Θλεκτρονικόσ Κατάλογοσ Ρροϊόντων – Υπθρεςιϊν:  Αναλυτικι παρουςίαςθ των 

προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ, με τεχνικά ςτοιχεία, φωτογραφίεσ, παρουςίαςθ 360ο, 

video.  Τα προϊόντα που καταχωροφνται ςτον Θλεκτρονικό Κατάλογο ςυνκζτουν 

αυτόματα το Θλεκτρονικό Εκκετιριο Ρροϊόντων-Υπθρεςιϊν (Show Room), ζτςι ϊςτε να 

είναι αναηθτιςιμα, όχι μόνο ςτα πλαίςια του εταιρικοφ site,  αλλά και μζςα από 

κατθγορίεσ προϊόντων ανεξαρτιτωσ των επιχειριςεων.  

 Ψθφιακι Υπθρεςία Σφηευξθσ Ρροςφοράσ & Ηιτθςθσ Επενδυτικϊν Ευκαιριϊν. 

 Κα πρόκειται για υπθρεςία που κα επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να ανακοινϊςουν τισ προςφορζσ 

ι τθν ηιτθςθ ςυνεργαςιϊν ςε κζματα επενδφςεων (π.χ. ανάπτυξθ Franshise, επζνδυςθ ςε 

φωτοβολταϊκά ι αιολικι ενζργεια, επενδφςεισ γθσ, ςφμβουλοι επενδφςεων κτλ). Μζςω ενόσ 

ειδικοφ Μθχανιςμοφ Σφηευξθσ (matching) κα γίνεται αυτόματθ ςφηευξθ προςφορϊν και 

ηθτιςεων και κα ενθμερϊνονται αυτόματα μζςω e-mail τα ενδιαφερόμενα μζρθ (εφόςον ζχουν 

δθλϊςει ότι επικυμοφν μια τζτοια ειδοποίθςθ (trade opportunities Alert). Θ υπθρεςία αυτι κα 

εφοδιάηεται με εφχρθςτο εργαλείο για τθν πλθρζςτερθ και ελκυςτικότερθ παρουςίαςθ των 

προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με εφκολθ περιγραφι και χριςθ φωτογραφιϊν. 

Επικυμθτι είναι θ διαςφάλιςθ διαλειτουργικότθτασ με το υπάρχον Portal ϊςτε να αξιοποιθκεί θ 

πλθροφορία που αυτό διακζτει και να αποφευχκοφν διπλοκαταχωριςεισ (π.χ. αξιοποίθςθ 
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ςυγκεκριμζνθσ αρκρογραφίασ του portal ςτθν κάκετθ αυτι αγορά, αξιοποίθςθ ςτοιχείων μιασ 

εγγεγραμμζνθσ επιχείρθςθσ ςτον επιχειρθματικό οδθγό του υφιςτάμενου Portal).  

Το όλο ςφςτθμα κα υποςτθρίηεται από ζνα Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου 

(content management system). Κάτω από κάκε κεματικι ενότθτα, κα μποροφν οι διαχειριςτζσ 

περιεχομζνου να δθμιουργιςουν μια δενδρικι δομι υποκατθγοριϊν, απεριόριςτου βάκουσ, για τθν 

καλφτερθ δόμθςθ και οργάνωςθ του περιεχομζνου. Θ πλθροφορία κα παρουςιάηεται ςε δφο 

γλϊςςεσ (Ελλθνικά, Αγγλικά), και κα υπάρχει θ δυνατότθτα επζκταςθσ ςε επιπλζον γλϊςςεσ. Κα 

πρζπει να χρθςιμοποιοφνται πλιρωσ γραφικά εργαλεία διαχείριςθσ, WYSIWYG editors-on-page, και 

για τθν χριςθ του δεν κα απαιτείται τίποτε άλλο από ζναν κοινό web browser. Τζλοσ κα 

ενςωματϊνει λειτουργικότθτεσ ροισ εργαςιϊν (workflow), διαχείριςθσ εκδόςεων (versioning) και κα 

διαχωρίηει τθν πρόςβαςθ ανάλογα με τισ δθμιουργθμζνεσ ομάδεσ εργαςίεσ, ρόλουσ και δικαιϊματα 

πρόςβαςθσ των χρθςτϊν-διαχειριςτϊν. 

H παρεχόμενθ εφαρμογι κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι τόςο ςτθν εμφάνιςθ (user prompts και 

system strings) όςο και ςτο περιεχόμενό τθσ, και ςτα πλαίςια του ζργου να είναι ρυκμιςμζνθ ϊςτε 

να υποςτθρίηει Ελλθνικά και Αγγλικά, κάτω από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8.  

 

Ενζργεια 1.5: Ψθφιακι Υπθρεςία πρόςβαςθσ ςε εξειδικευμζνο επιχειρθματικό περιεχόμενο και 

εξατομικευμζνθ παροχι ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν e-consulting. 

Το Επιμελθτιριο Χίου ζχει ιδθ αναπτφξει ςτο portal του εφαρμογζσ γενικισ και ειδικισ 

επιχειρθματικισ πλθροφόρθςθσ. Το γενικό επιχειρθματικό περιεχόμενο (όπωσ ανακοινϊςεισ, 

αρκρογραφία, εκδθλϊςεισ, επιχειρθματικζσ ειδιςεισ, πρωτοβουλίεσ και αποφάςεισ του 

Επιμελθτθρίου, κλπ) διαχειρίηεται το υφιςτάμενο περιβάλλον διαχείριςθσ περιεχομζνου του portal 

(CMS). Για τθ διαχείριςθ του ειδικοφ επιχειρθματικοφ περιεχομζνου (που περιλαμβάνει 

πλθροφόρθςθ για προγράμματα χρθματοδότθςθσ επιχειριςεων, για εκκζςεισ, για Επιχειρθματικζσ 

ςυνεργαςίεσ και για κλαδικζσ μελζτεσ),  ζχουν αναπτυχκεί ειδικζσ εφαρμογζσ. Επίςθσ το 

Επιμελθτιριο διακζτει ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα υποςτιριξθσ δράςεων τθλεκατάρτιςθσ (e-

Learning platform). 

 Στόχοσ τθσ παροφςασ δράςθσ είναι θ παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε 

εξειδικευμζνο υλικό επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ και υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ 

για τον τελικό χριςτθ, και ειδικότερα: 

 θ αξιοποίθςθ των ανωτζρω εφαρμογϊν, ϊςτε να καλυφκοφν και οι τομείσ: τθσ 

φορολογιςτικισ ενθμζρωςθσ και τθσ χριςθσ και αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ από τισ ΜΜΕ, με 

ζμφαςθ ςτθν ευρυηωνικότθτα και τθν επίπτωςι τθσ ςτθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

των επιχειριςεων 

 θ εξαςφάλιςθ εξειδικευμζνου επιχειρθματικοφ περιεχομζνου για το ςφνολο των ανωτζρω 

κεματικϊν ενοτιτων, που περιλαμβάνουν τουλάχιςτον πλθροφόρθςθ για: Ελλθνικισ και 

ευρωπαϊκισ διαχείριςθσ προγράμματα Χρθματοδότθςθσ επιχειριςεων, για Εκκζςεισ και 

ςθμαντικζσ Επιχειρθματικζσ Εκδθλϊςεισ, για αιτιματα Επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν,  για 

Κλαδικζσ Μελζτεσ και Ζρευνεσ Αγορϊν, για Φορολογιςτικά κζματα και για κζματα ΤΡΕ και 

αξιοποίθςι τουσ από τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Σε πρϊτθ φάςθ θ χρονικι διάρκεια 

εξαςφάλιςθσ του περιεχομζνου κα είναι 12 μινεσ (κατά τθν διάρκεια τθσ πιλοτικισ 

λειτουργίασ του ζργου). 

 θ εξαςφάλιςθ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου (e-courses) για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 

τθλε-κατάρτιςθσ, που κα απευκφνονται ςτθν επιχειρθματικι κοινότθτα τθσ περιοχισ. Στόχοσ 

ςτθν παροφςα φάςθ είναι θ εξαςφάλιςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τζςςερα (4) e-courses, 

ποφ ενδεικτικά κα καλφπτουν κεματικζσ περιοχζσ όπωσ, οργάνωςθ και διοίκθςθ μιασ μικρισ 

επιχείρθςθσ, εξωςτρζφεια – εξαγωγζσ, ςφγχρονα χρθματοδοτικά εργαλεία και 
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προγράμματα, οργάνωςθ πωλιςεων, το θλεκτρονικό επιχειρείν, logistics, κλπ.  Τα 

προςφερόμενα e-courses κα πρζπει να υλοποιθκοφν αξιοποιϊντασ τθν υπάρχουςα 

υποδομι τθλε-κατάρτιςθσ που διακζτει το Επιμελθτιριο ςτο portal του. Ραράλλθλα τα 

προςφερόμενα e-courses κα αξιοποιθκοφν και από το προςφερόμενο κζντρο 

Τθλεκπαίδευςθσ που κα δθμιουργθκεί ςτα πλαίςια του ζργου. 

 θ διαρκισ υποςτιριξθ των τοπικϊν ΜΜΕ ςε κάκε κζμα που αφορά τθν επιχειρθματικι τουσ 

δράςθ με ςτατικό περιεχόμενο, ιτοι με ζγκυρεσ και επίκαιρεσ μελζτεσ, ζρευνεσ και 

ςτατιςτικά ςτοιχεία που παρζχουν χριςιμθ κακοδιγθςθ ςτισ ΜΜΕ αναφορικά με τθν 

κακθμερινι τουσ λειτουργία αλλά και τθν μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι . Για τον ςκοπό αυτό 

κα αξιοποιθκεί θ ιδθ υπάρχουςα εφαρμογι CMS που διακζτει το Επιμελθτιριο. 

 θ υποςτιριξθ των ΜΜΕ – μελϊν του Επιμελθτθρίου με θλεκτρονικζσ ςυμβουλευτικζσ 

υπθρεςίεσ πρϊτου επιπζδου (e-consulting) κατά τθν διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ του 

ζργου. 

 

Ενζργεια 1.6: Δθμιουργία Κζντρου Τθλεκπαίδευςθσ (ςτο παραδοςιακό κτίριο Σαλβάγου του 

Επιμελθτθρίου Χίου)  

Θ δράςθ αφορά ςτθ δθμιουργία ενόσ πρότυπου Κζντρου Τθλε-εκπαίδευςθσ (ςτο παραδοςιακό κτίριο 

Σαλβάγου), με ςτόχο τθν παροχι δυνατότθτασ προσ επιχειρθματίεσ και ςτελζχθ επιχειριςεων από 

ολόκλθρο τον Νομό, να ςυμμετάςχουν ςε ςεμινάρια επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ που 

διοργανϊνει ο φορζασ. 

Για το ςκοπό αυτό, ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ κα γίνει θ προμικεια του παρακάτω εξοπλιςμοφ: 

 Στακμοί Εργαςίεσ: 10, 

 Εκτυπωτζσ:      3 

 

Δράςθ 2: Δράςεισ προϊκθςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ και των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν ςτον Νομό 

Χίου 

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αποςκοπεί: 

 Στθν ενθμζρωςθ μεγάλου αρικμοφ εκ των επιχειριςεων – μελϊν του Επιμελθτθρίου για τισ 

δυνατότθτεσ που τουσ παρζχει θ ςφγχρονθ τεχνολογία ςε κρίςιμουσ τομείσ τθσ 

επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, 

 Στθν ςυλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων από μεγάλο αρικμό επιχειριςεων – μελϊν 

αναφορικά με το παρόν επίπεδο αξιοποίθςθσ ςφγχρονων ΤΡΕ και ιδιαίτερα ευρυηωνικϊν 

υποδομϊν και με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε επιχείρθςθσ προκειμζνου αυτι να υποςτθριχκεί ςτθν 

προςπάκεια αξιοποίθςθσ ευρυηωνικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν.   

 Στθν παροχι προσ τισ επιχειριςεισ – μζλθ ςυγκεκριμζνων λφςεων & υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικοφ επιχειρείν αλλά και εξατομικευμζνων προγραμμάτων εκπαίδευςθσ 

αναφορικά με τουσ ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 

Θ παροφςα δράςθ αναπτφςςεται ςε δφο διακριτά ςτάδια, ωσ ακολοφκωσ: 

τάδιο 1: Ενθμζρωςθ τοπικών ΜΜΕ και ςυλλογι ςτοιχείων. 

Το ςτάδιο αυτό περιλαμβάνει τθν επιτόπια επίςκεψθ ςτο χϊρο μεγάλου αρικμοφ επιχειριςεων – 

μελϊν  με ςτόχουσ: 

o Τθν εξατομικευμζνθ ενθμζρωςθ γενικά για τισ δυνατότθτεσ των ευρυηωνικϊν υποδομϊν & 

υπθρεςιϊν αλλά και για τισ νζεσ δυνατότθτεσ και θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχει το 

Επιμελθτιριο Χίου, 
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o Τθν εκπαίδευςθ ςτθν χριςθ και αξιοποίθςθ των νζων ςυςτθμάτων του Επιμελθτθρίου Χίου (π.χ. 

επικαιροποίθςθ  εταιρικοφ site, ςυμμετοχι ςτισ θλεκτρονικζσ αγορζσ, αξιοποίθςθ των 

θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν με το Επιμελθτιριο, κλπ), 

o Τθ ςυλλογι και επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων των Επιχειριςεων και τθ δθμιουργία profile 

ενδιαφερόντων για τθν εξατομικευμζνθ θλεκτρονικι επιχειρθματικι πλθροφόρθςθ, 

o Τθ ςυλλογι ςτοιχείων για τθν δθμιουργία εταιρικϊν sites για τισ επιχειριςεισ, ϊςτε να 

αποκτιςει περιεχόμενο και οντότθτα ο Θλεκτρονικόσ επιχειρθματικόσ Οδθγόσ, 

o Τθν καταγραφι τθσ υποδομισ των επιχειριςεων για ευρυηωνικζσ εφαρμογζσ, και τθν 

αναγνϊριςθ των εξειδικευμζνων αναγκϊν κάκε μιασ, 

o Τθν αξιολόγθςθ των ςυλλεχκζντων ςτοιχείων αναφορικά με τθν ετοιμότθτα / ωριμότθτα τθσ 

κάκε επιχείρθςθσ ςτθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων ΤΡΕ και τθν αναγνϊριςθ των ειδικϊν δράςεων 

υποςτιριξθσ που το Επιμελθτιριο μπορεί να αναλάβει. 

Στο ςτάδιο αυτό κα οργανωκοφν και κα πραγματοποιθκοφν 500 επιςκζψεισ ενθμζρωςθσ ςε 

ιςάρικμεσ επιχειριςεισ – μζλθ του Επιμελθτθρίου Χίου. 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι το ςτάδιο αυτό δεν αποτελεί μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Τα 

αποτελζςματα τθσ υλοποίθςθσ του ςταδίου αυτοφ κα παραδοκοφν ςτον Ανάδοχο ζγκαιρα για τθν 

υλοποίθςθ του επόμενου ςταδίου (Στάδιο 2).   

 

τάδιο 2: Παροχι ςυγκεκριμζνων λφςεων προσ τισ επιχειριςεισ για τθν αξιοποίθςθ ευρυηωνικών 

υπθρεςιών 

Στο ςτάδιο αυτό, το Επιμελθτιριο κα αναλάβει πρωτοβουλία για τθν παροχι ςυγκεκριμζνων λφςεων 

ςτισ επιχειριςεισ – μζλθ που παρουςιάηουν τισ μεγαλφτερεσ ανάγκεσ υποςτιριξθσ αλλά και τισ 

μεγαλφτερεσ προοπτικζσ πραγματικισ αξιοποίθςθσ των ςφγχρονων ΤΡΕ. Οι λφςεισ αυτζσ κα 

περιλαμβάνουν: 

 δθμιουργία site ςτον Επιχειρθματικό Οδθγό του Επιμελθτθρίου,  

 αξιοποίθςθ τθσ B2C ι /και B2B υποδομισ του Επιμελθτθρίου για δθμιουργία 

αντίςτοιχθσ e-business δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ,  

 ζνταξθ τθσ επιχείρθςθσ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ επιχειρθματικισ ενθμζρωςθσ και 

e-consulting,  

 εκπαίδευςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθ χριςθ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ, δικτυακϊν υποδομϊν 

και νζων εφαρμογϊν. 

Στο ςτάδιο αυτό εκτιμάται ότι κα παραςχεκοφν εξειδικευμζνεσ λφςεισ: 

- ςε περίπου 500 ΜΜΕ του Νομοφ Χίου για τθν δθμιουργία site ςτον Επιχειρθματικό Οδθγό 

του Επιμελθτθρίου 

- ςε περίπου 180 ΜΜΕ του Νομοφ Χίου (περίπου 30 για τθν δθμιουργία υπθρεςίασ 

θλεκτρονικοφ επιχειρείν, κυρίωσ θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων και περίπου 150 από τον 

τομζα των μικρϊν τουριςτικϊν καταλυμάτων για να αποκτιςουν ετοιμότθτα για 

θλεκτρονικζσ κρατιςεισ).  
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(1) Δθμιουργία επιχειρθματικϊν profile για όλεσ τισ επιχειριςεισ – μζλθ του Επιμελθτθρίου, με 

παράλλθλθ δυνατότθτα επικαιροποίθςθσ τθσ διαδικτυακισ τουσ εικόνασ χωρίσ τθν ανάγκθ 

προςφυγισ ςε ειδικό με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ΤΡΕ.  

Σκοπόσ τθσ υπθρεςίασ είναι θ ολοκλθρωμζνθ προβολι μεγάλου αρικμοφ επιχειριςεων του Νομοφ 

με θλεκτρονικό τρόπο, αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ και τα εργαλεία του υπάρχοντοσ Θλεκτρονικοφ 

Επιχειρθματικοφ Οδθγοφ του portal του Επιμελθτθρίου. Ειδικότερα, κα ςυλλεχκεί υλικό προβολισ 

από περίπου 500 επιχειριςεισ του Νομοφ που κα ενδιαφερκοφν για τθν θλεκτρονικι τουσ προβολι. 

Το υλικό αυτό μπορεί να ζχει διάφορεσ μορφζσ, όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: φυλλάδια, 

multimedia παρουςιάςεισ (CD), αρχεία τφπου Word, PDF, φωτογραφίεσ,video, κ.λπ. Οι επιχειριςεισ 

κα προζρχονται από όλουσ τουσ κλάδουσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τθσ περιοχισ και κα 

καταβλθκεί προςπάκεια ϊςτε να είναι αντιπροςωπευτικζσ και θ παρουςία τουσ ςτο διαδίκτυο να 

δθμιουργεί αφενόσ μεν κρίςιμθ μάηα και αφετζρου κίνθτρο για ςταδιακι ζνταξθ ςτον Θλεκτρονικό 

Επιχειρθματικό Οδθγό και άλλων ςυναφϊν επιχειριςεων.  

Ρριν από τθ ςυλλογι του υλικοφ κα προθγθκεί Μελζτθ που κα κακορίηει τθν κατανομι του 

επικυμθτοφ δείγματοσ των επιχειριςεων, κακϊσ και τθν δομι του ερωτθματολογίου ανά περίπτωςθ 

για τθν ςυλλογι του υλικοφ.  

Με βάςθ το υλικό αυτό: 

1. κα αναπτυχκοφν ιςτοςελίδεσ (sites) θλεκτρονικισ προβολισ 500 επιχειριςεων του νομοφ, όπου 

ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά κα περιζχονται για κάκε μια: 

o Ραρουςίαςθ τθσ επιχείρθςθσ, με λεπτομζρειεσ γφρω από τθν δραςτθριότθτά τθσ, το 

ιςτορικό, τισ εγκαταςτάςεισ και υποδομζσ τθσ, τισ αγορζσ ςτισ οποίεσ απευκφνεται, το 

δίκτυο των ςυνεργατϊν τθσ, κλπ 

o Αναλυτικι προβολι των προϊόντων - υπθρεςιϊν που διακζτει 

o Αναηιτθςθ επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν, προμθκευτϊν, προϊόντων και υπθρεςιϊν προσ 

αντιπροςϊπευςθ, κλπ.  

o Διαχείριςθ ςυμμετεχουςϊν επιχειριςεων (ζλεγχοσ αιτιςεων ςυμμετοχισ, δθμιουργία νζασ 

ςυμμετοχισ, ενεργοποίθςθ / απενεργοποίθςθ ςυμμετοχισ, ζλεγχοσ πλθρωμϊν ςυνδρομϊν, 

κλπ). 

2. Θ δθμιουργία των ιςτοςελίδων κα γίνει με τθν χριςθ των εργαλείων τθσ εφαρμογισ του  

υπάρχοντοσ Θλεκτρονικοφ Επιχειρθματικοφ Οδθγοφ του Επιμελθτθρίου Χίου. Για τον εμπλουτιςμό 

του κα δθμιουργθκεί ζνασ αρικμόσ από διαφορετικά templates (τουλάχιςτον δφο νζα templates) με 

διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ χρωμάτων, για τθ δθμιουργία των web sites των επιχειριςεων. Κάκε 

επιχείρθςθ κα μπορεί να επιλζγει με δυναμικό τρόπο το template και το ςυνδυαςμό χρωμάτων που 

επικυμεί για τθ δθμιουργία του δικτυακοφ τθσ τόπου. 

3. Κα ψθφιοποιθκεί όλο το ςυλλεχκζν υλικό των επιχειριςεων του Νομοφ και κα δθμιουργθκοφν τα 

web sites των επιχειριςεων 

4. Κα  εκπαιδευτοφν οι επιχειριςεισ ςτθν ςυντιρθςθ και ανανζωςθ του περιεχομζνου του δικοφ 

τουσ web site, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να το ςυντθροφν μόνεσ τουσ. Για το ςκοπό αυτό κα παραςχεκεί 

ειδικό εκπαιδευτικό υλικό (οδθγόσ) μζςα από το υπάρχον portal. 

Θ επιλογι των επιχειριςεων κα γίνει με κριτιρια που κα εξειδικευκοφν ςτα πλαίςια τθσ ςχετικισ 

μελζτθσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ.   

 

(2) Δθμιουργία υπθρεςιϊν Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν για 180 επιχειριςεισ – μζλθ του 

Επιμελθτθρίου 
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(2.1) Γενικι αγορά 

Σκοπόσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ δθμιουργία κρίςιμθσ μάηασ επιχειριςεων που κα αξιοποιιςουν τισ 

υποδομζσ Θλεκτρονικοφ επιχειρείν του επιμελθτθρίου Χίου, για τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν 

θλεκτρονικοφ επιχειρείν. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν παρότρυνςθ και υποςτιριξθ επιχειριςεων για τθν 

ανάπτυξθ υπθρεςιϊν πϊλθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν προσ τον τελικό καταναλωτι (B2C). Στόχοσ 

αυτισ τθσ επιλογισ είναι: 

 Αφενόσ μεν να δθμιουργθκεί μια θλεκτρονικι αγορά ςτθν περιοχι με 

αντιπροςωπευτικζσ εταιρείεσ και προϊόντα-υπθρεςίεσ που ενδιαφζρουν τον μζςο 

καταναλωτι, ϊςτε να υπάρξει θ απαιτοφμενθ κρίςιμθ μάηα επιχειριςεων που κα 

δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για τθν ενκάρρυνςθ και άλλων επιχειριςεων να 

αναπτφξουν θλεκτρονικζσ πωλιςεισ.  

 Και αφετζρου ο μζςοσ καταναλωτισ να μπορεί να βρεί επαρκι ποικιλία προϊόντων – 

υπθρεςιϊν τθσ τοπικισ αγοράσ που κα διατίκενται θλεκτρονικά, ζτςι ϊςτε να αρχίςουν 

να διαμορφϊνονται θλεκτρονικζσ αγοραςτικζσ ςυνικειεσ αρχικά ςε εκείνεσ τισ 

κατθγορίεσ των καταναλωτϊν που ζχουν ςχετικά πιο ευνοϊκό προφιλ (π.χ. νζοι 

καταναλωτζσ που παραγγζλνουν τθλεφωνικά, νζοι καταναλωτζσ που διακζτουν 

ευρυηωνικι ςφνδεςθ, επιχειριςεισ που κάνουν ςυςτθματικζσ μικροπαραγγελίεσ π.χ. 

αναλϊςιμα, κλπ) και ςτθν ςυνζχεια να λειτουργιςουν αυτοί (ςε ςυνδυαςμό με τθν 

διεφρυνςθ τθσ τοπικισ  θλεκτρονικισ αγοράσ), ωσ πολλαπλαςιαςτικόσ παράγοντασ για 

τθν διαμόρφωςθ θλεκτρονικισ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ και ςτο ευρφτερο 

καταναλωτικό κοινό. 

Στα πλαίςια αυτά κα δθμιουργθκοφν θλεκτρονικά καταςτιματα (e-Shops) με αξιοποίθςθ τθσ 

υποδομισ του επιμελθτθρίου Χίου. Θ δθμιουργία του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ ςυνοπτικά κα 

περιλαμβάνει: 

 Επιλογι των κατάλλθλων προϊόντων που αρχικά κα διακζτει θ επιχείρθςθ θλεκτρονικά 

 Δθμιουργία του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ με παραμετροποίθςθ τθσ αντίςτοιχθσ  

υποδομισ του Επιμελθτθρίου Χίου, ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ επιχειρθματικζσ 

πρακτικζσ τθσ επιχείρθςθσ 

 Δθμιουργία και καταχϊρθςθ του αρχικοφ περιεχομζνου που αφορά τθν επιχείρθςθ και 

τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα που κα πωλοφνται θλεκτρονικά 

 Φιλοξενία του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ για 12 μινεσ 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ για τθν διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και 

ανανζωςθ-επζκταςθ του περιεχομζνου του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ Για το ςκοπό 

αυτό κα παραςχεκεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό (οδθγόσ) μζςα από το portal. 

 Υποςτιριξθ τθσ επιχείρθςθσ για τθν εκκίνθςθ τθσ λειτουργίασ του θλεκτρονικοφ 

καταςτιματοσ και ςτθν ςυνζχεια για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του για 12 μινεσ 

 Συμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςτισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ που κα πραγματοποιιςει το 

Επιμελθτιριο Χίου για τθν προϊκθςθ τθσ Θλεκτρονικισ Αγοράσ  

 Στθν παροφςα φάςθ δεν κα υπάρχει ολοκλιρωςθ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ με 

το backoffice ςφςτθμα τθσ επιχείρθςθσ ( ERP ι πακζτο εμπορολογιςτικισ διαχείριςθσ) 

(2.2) Τουριςτικι αγορά 
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Σκοπόσ τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ απαιτοφμενθσ υποδομισ ςτα μικρά τουριςτικά 

καταλφματα, ϊςτε να αποκτιςουν πλιρθ ετοιμότθτα για τθν υποςτιριξθ θλεκτρονικϊν κρατιςεων. 

Ζχει διαπιςτωκεί ότι οι επιχειριςεισ των μικρϊν τουριςτικϊν καταλυμάτων ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ, 

δεν διακζτουν υποδομι εςωτερικισ οργάνωςθσ (εφαρμογζσ λογιςμικοφ) για τθν διαχείριςθ τθσ 

διακεςιμότθτασ των δωματίων τουσ και του πελατολογίου τουσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανυπαρξία ι 

τθν μθ ςυςτθματικι λειτουργία τμιματοσ υποδοχισ (reception), με αποτζλεςμα να είναι πολφ 

δφςκολο να ςυμμετάςχουν ςε ςυςτιματα θλεκτρονικϊν κρατιςεων. Για τθν άρςθ αυτοφ του 

μειονεκτιματοσ το Επιμελθτιριο κα προμθκευτεί και κα ενςωματϊςει ςτο τουριςτικό portal 

εφαρμογι υποςτιριξθσ τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ και διαχείριςθσ των δωματίων. Θ εφαρμογι κα 

πρζπει να είναι πλιρωσ web enabled και κα διατίκεται ςτισ επιχειριςεισ ωσ υπθρεςία (ASP). H 

εφαρμογι εςωτερικισ οργάνωςθσ καταλφματοσ κα πρζπει να παρζχει κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω 

λειτουργίεσ: 

o Λειτουργίεσ δθμιουργίασ site καταλφματοσ: 

o Διαχείριςθ πολυγλωςςικοφ site  

o Ενςωματωμζνοι μθχανιςμοί παραγωγισ slideshows, video streaming και χαρτϊν 

o Ρολυεπίπεδθ οργάνωςθ περιεχομζνου 

o Υποςτιριξθ τεχνικϊν SEO (Search Engine Optimization) 

o Υποςτιριξθ μθχανιςμϊν Social Bookmarking 

o Εφκολθ αρχικοποίθςθ του web site με επιλογι από προκαταςκευαςμζνα templates 

o Δυνατότθτα του ιδιοκτιτθ του καταλφματοσ να τροποποιιςει όχι μόνο το 

περιεχόμενο αλλά και το εικαςτικό του web site του 

o Λειτουργίεσ online κρατιςεων: 

o Μζςα από το παραπάνω web site  o επιςκζπτθσ κα μπορεί να προβεί ςε online 

κράτθςθ δωματίου 

o Θ διαδικαςία booking κα πρζπει να αξιοποιεί ςε πραγματικό χρόνο τουσ 

περιοριςμοφσ διακεςιμότθτασ, όπωσ κακορίηονται από τισ λειτουργίεσ εςωτερικισ 

οργάνωςθσ που περιγράφονται παρακάτω 

o Δυνατότθτα θλεκτρονικισ πλθρωμισ τθσ προκαταβολισ μζςω Ελλθνικϊν Τραπεηϊν 

o Λειτουργίεσ εςωτερικισ οργάνωςθσ: 

o Υποςτιριξθ πολλαπλϊν τφπων δωματίων  

o Ραρακολοφκθςθ ςε επίπεδο ςυγκεκριμζνου δωματίου 

o Δυναμικόσ οριςμόσ τιμολογιακισ πολιτικισ 

o Δυναμικόσ τρόποσ οριςμοφ εκπτωτικϊν προγραμμάτων 

o Εκτενισ παρακολοφκθςθ αφίξεων και αναχωριςεων 

o Εκτενισ παρακολοφκθςθ κρατιςεων και ακυρϊςεων  

o Αναλυτικό reporting υποβοικθςθσ του ιδιοκτιτθ του καταλφματοσ 

Τα παραγόμενα site των καταλυμάτων κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικά τόςο ςτθν εμφάνιςθ (user 

prompts και system strings) όςο και ςτο περιεχόμενό τουσ, και ςτα πλαίςια του ζργου να είναι 

ρυκμιςμζνα ϊςτε να υποςτθρίηουν Ελλθνικά και Αγγλικά, κάτω από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8.  

Στθν προτεινόμενθ δράςθ προβλζπεται θ υποςτιριξθ  επιχειριςεων μικρϊν καταλυμάτων για να 

κάνουν χριςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ εφαρμογισ Ρροβολισ του καταλφματοσ και διαχείριςθσ των 

θλεκτρονικϊν κρατιςεων. Θ υποςτιριξθ των τουριςτικϊν καταλυμάτων κα περιλαμβάνει: 

 Ρροβολι του τουριςτικοφ καταλφματοσ, με δθμιουργία του ςχετικοφ site και του 

αντίςτοιχου περιεχομζνου  

 Ραραμετροποίθςθ τθσ εφαρμογισ εςωτερικισ διαχείριςθσ του καταλφματοσ 
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 Φιλοξενία για 12 μινεσ 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ για τθν διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και 

ανανζωςθ-επζκταςθ του περιεχομζνου του site και τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ 

εςωτερικισ διαχείριςθσ και θλεκτρονικϊν κρατιςεων. Για το ςκοπό αυτό κα 

παραςχεκεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό (οδθγόσ) μζςα από το portal. 

 Υποςτιριξθ τθσ επιχείρθςθσ για τθν εκκίνθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ 

εςωτερικισ διαχείριςθσ και θλεκτρονικϊν κρατιςεων και ςτθν ςυνζχεια για τθν 

υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του για 12 μινεσ 

 Συμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςτισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ που κα πραγματοποιιςει το 

Επιμελθτιριο Χίου για τθν προϊκθςθ τθσ Θλεκτρονικισ Αγοράσ  

 (3) Δθμιουργία Βραβείων Αριςτείασ για τθν επιβράβευςθ των καλφτερων επιχειριςεων ςτο Θ-

επιχειρείν και Κινιτρων για τθν ενκάρρυνςθ των Θλεκτρονικϊν παραγγελιϊν από τουσ 

καταναλωτζσ.  

Το Επιμελθτιριο Χίου με ςτόχο τθν δθμιουργία κινιτρων τόςο ςτισ επιχειριςεισ, όςο και ςτουσ 

καταναλωτζσ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν υπό διαμόρφωςθ τοπικι Θλεκτρονικι Αγορά, ζχει 

ςυμπεριλάβει και τθν υλοποίθςθ δράςεων επιβράβευςθσ. 

Θ δράςθ αυτι αφορά ςτισ επιχειριςεισ-μζλθ του Επιμελθτθρίου Χίου, που κα δραςτθριοποιθκοφν 

ςτθν Θλεκτρονικι Αγορά ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προτείνει τα 

αντικειμενικά κριτιρια με τα οποία κα επιλεχκοφν οι επιχειριςεισ για βράβευςθ. Τα κριτιρια αυτά 

κα ςυμφωνθκοφν με τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα δθμοςιευτοφν ςτο portal του Επιμελθτθρίου.  

Στα πλαίςια τθσ δράςθσ αυτισ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει τα παρακάτω: 

- Κζςπιςθ κριτθρίων βράβευςθσ 

- Αξιολόγθςθ προτάςεων  

- Χοριγθςθ βραβείων (ςυνολικισ 6.000 Ευρϊ) 

- Διενζργεια Θμερίδασ για τθν χοριγθςθ των βραβείων ςτο χϊρο του Επιμελθτθρίου. 

 

 

Β.3.3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 

Β.3.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Στο αντικείμενο του ζργου του Αναδόχου κα περιλαμβάνονται: 

 Θ προμικεια, εγκατάςταςθ, και κζςθ ςε λειτουργία των προςφερόμενων εφαρμογϊν  

 Θ παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ και θ ολοκλιρωςθ (integration) με ςυγκεκριμζνα 

υποςτθρικτικά εργαλεία και υφιςτάμενα πλθροφοριακά ςυςτιματα του επιχειρθςιακοφ 

περιβάλλοντοσ του Επιμελθτθρίου. 
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 Θ υποςτιριξθ τθσ πιλοτικισ του λειτουργίασ για δεδομζνο χρονικό διάςτθμα μετά τθν 

ολοκλιρωςθ των παραπάνω ςταδίων 

 Εκπαίδευςθ των χρθςτϊν ςτθν διαχείριςθ και χριςθ του εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν 

που κα αναπτυχκοφν 

 Θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ του 

Επιμελθτθρίου ςτο νζο, προτεινόμενο μοντζλο επιχειρθςιακισ λειτουργίασ. 

Β.3.3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 

 Πλεσ ανεξαιρζτωσ οι προςφερόμενεσ εφαρμογζσ κα πρζπει ςτο περιβάλλον εργαςίασ του 

χριςτθ (τελικοφ και διαχειριςτι) να απαιτοφν μόνο ζναν κοινό web browser, ςε όλα τα 

λειτουργικά ςυςτιματα που αυτοί υποςτθρίηουν:  

o Microsoft IE 6+ 

o Firefox 2+ 

o Google Chrome 1+ 

o Opera 9+ 

o Safari 3+ 

 Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να βαςίηονται ςε κοινι πλατφόρμα ανάπτυξθσ (JavaEE, Microsoft 

.NET, PHP, Ruby, Python ι αντίςτοιχα)  

 Επικυμθτι είναι θ υιοκζτθςθ τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τα υπάρχοντα 

ςυςτιματα του φορζα κακϊσ και θ χρθςιμοποίθςθ προϊόντων που ςτθρίηουν τθν 

υπάρχουςα υποδομι (λειτουργικά ςυςτιματα, application server, database server)  

 Επικυμθτι είναι θ δυνατότθτα εκτζλεςθσ / φιλοξενίασ τουσ ςε περιςςότερα του ενόσ 

εναλλακτικά λειτουργικά ςυςτιματα εξυπθρετθτι, εφόςον προκφψει από τον φορζα 

μελλοντικά τζτοια ανάγκθ. 

 Ππου απαιτείται είςοδοσ χριςτθ με κωδικοφσ κα πρζπει να γίνεται άπαξ για το ςφνολο των 

εφαρμογϊν και να μθν χρειάηεται ςε καμιά περίπτωςθ επανειςαγωγι του κωδικοφ (Single 

Sign On). Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει πωσ επιτυγχάνει τθν ανωτζρω 

απαίτθςθ. 

 

Β.3.3.3 ΖΛΕΓΧΟΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΘ ΡΟΤΥΡΑ ΚΑΙ 

ΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΤΕΥΞΘ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ E-GIF 

(ELECTRONIC GOVERNMENT INTEROPERABILITY METADATA FRAMEWORK)  

Τα προτεινόμενα ςυςτιματα κα χαρακτθρίηονται από  τθν χριςθ ανοικτϊν προτφπων και ανοικτϊν 

πρωτοκόλλων επικοινωνίασ. Ο ςκοπόσ είναι θ επίτευξθ των ςτόχων του e-GIF (Electronic Government 

Interoperability Metadata Framework). Το ςυγκεκριμζνο διαλειτουργικό πλαίςιο επιδιϊκει τθν 

υιοκζτθςθ και χριςθ ςυγκεκριμζνων προτφπων και ςτοχεφει ςτθν ςφγκλιςθ των φορζων ςε κοινά 

αποδεκτά πρότυπα. Σαν αποτζλεςμα επιτυγχάνεται θ ικανότθτα  να μεταφζρονται και να 

χρθςιμοποιοφνται πλθροφορίεσ με ενιαίο και αποτελεςματικό τρόπο μεταξφ πολλαπλϊν και 

διάφορων ιδιωτικϊν και δθμόςιων οργανιςμϊν και των πλθροφοριακϊν του ςυςτθμάτων. 
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Β.3.3.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να λάβει ειδικι μζριμνα και να δρομολογιςει τισ κατάλλθλεσ 

δράςεισ για τθν Αςφάλεια των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Εφαρμογϊν, Μζςων και Υποδομϊν, 

κακϊσ και για τθν προςταςία των προσ επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων.  Επίςθσ, κα πρζπει να 

ςυνδυάςει και να ολοκλθρϊςει τισ δράςεισ αυτζσ με τισ άλλεσ ενζργειεσ που προβλζπονται από το 

ζργο. 

Ειδικότερα, κα πρζπει να φροντίςει για τθν προςταςία τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ ακεραιότθτασ των 

πλθροφοριϊν. 

Ο βακμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αςφάλειασ κρίνεται από το ςκοπό τθσ επεξεργαςίασ / εφαρμογισ, τθ 

φφςθ των δεδομζνων που κα αποτελζςουν αντικείμενο τθσ επεξεργαςίασ, τουσ κινδφνουσ που 

εγκυμονεί θ ςυγκεκριμζνθ επεξεργαςία και οι οποίοι πρζπει να προςδιοριςκοφν με ςχετικι 

Αποτίμθςθ Επικινδυνότθτασ.  

Εάν υπάρχουν μζτρα αςφαλείασ με μικτό χαρακτιρα (οργανωτικό-τεχνικά, διοικθτικό -τεχνικά), τότε 

ο Ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να ςυνεργαςκεί με τα αρμόδια ςτελζχθ του Φορζα για τθν υλοποίθςθ 

του τεχνικοφ τουσ μζρουσ. 

Θ υλοποίθςθ των τεχνικϊν μζτρων κα πρζπει να γίνει με τθν ελάχιςτθ δυνατι παρεμπόδιςθ τθσ 

λειτουργίασ του Φορζα και κα πρζπει να επιφζρει τισ ελάχιςτεσ δυνατζσ τροποποιιςεισ ςτισ 

εφαρμογζσ και τα υποςυςτιματα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που δεν εμπλζκονται ςτισ 

λειτουργίεσ αςφάλειασ. 

 

Β.3.3.5 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑ 

Στο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ αποδίδεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 

ανάπτυξθ υπθρεςιϊν διαλειτουργικισ εξυπθρζτθςθσ, δθλαδι ςτθν ανάπτυξθ των απαραίτθτων 

ςυνεργαςιϊν μεταξφ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ οι οποίεσ 

παράγουν πρωτογενϊσ υπθρεςίεσ κακϊσ και των απαραίτθτων διεπαφϊν μεταξφ των 

πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων. 

Είναι εμφανζσ από τα παραπάνω ότι θ διαλειτουργικότθτα αποτελεί μια κρίςιμθ αλλά και ςφνκετθ 

ςυνιςτϊςα για τθν επιτυχι υλοποίθςθ και κυρίωσ αξιοποίθςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που 

κα αναπτυχκεί. Ζνασ επιπλζον παράγοντασ που ενιςχφει τθν ανάγκθ διαλειτουργικότθτασ είναι θ 

πιλοτικι διάςταςθ που ζχει το παρόν ζργο. 

Διακρίνουμε δφο διαςτάςεισ προκειμζνου το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα που κα αναπτυχκεί να κρικεί 

διαλειτουργικό ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ διαλειτουργικισ εξυπθρζτθςθσ: τθν επιχειρθςιακι και 

τθν τεχνολογικι διάςταςθ. 

 

Σε ςχζςθ με τθν επιχειρθςιακι διάςταςθ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει ςτθ μελζτθ εφαρμογισ που κα εκπονιςει, να καταγράψει αναλυτικά : 

 Ροιοι είναι οι αποδζκτεσ (π.χ. πολίτεσ, Επιχειριςεισ) των υπθρεςιϊν που κα προςφζρει  το 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 

 Ροιοσ είναι ο τρόποσ και ποια θ ςυχνότθτα εξυπθρζτθςθσ των αποδεκτϊν  

 Ροιο είναι το επιχειρθςιακό ςχιμα διεπαφισ που μπορεί να λειτουργιςει μεταξφ του 

Συςτιματοσ και των αποδεκτϊν των υπθρεςιϊν και ποιεσ είναι οι διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του 

Επιμελθτθρίου που μποροφν να προςφερκοφν από αυτά 
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Σε ςχζςθ με τθν τεχνολογικι διάςταςθ 

Θ Διαλειτουργικότθτα αφορά τθν ικανότθτα του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ για τθν μεταφορά και 

χρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ – που αποκθκεφει, επεξεργάηεται και διακινεί- με άλλα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα. 

Συγκεκριμζνα αφορά : 

 Μια ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ και κακοριςμζνθ μορφι για τισ πλθροφορίεσ (πρότυπα 

δόμθςθσ τθσ πλθροφορίασ / δεδομζνων και τθσ μετα-πλθροφορίασ / δεδομζνων) 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν ανταλλαγι των πλθροφοριϊν 

(τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφζρεται θ πλθροφορία με τθν 

μορφι που κακορίηεται ςτο προθγοφμενο ςθμείο) 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ 

και ςτα δεδομζνα (αςφάλεια / ζλεγχοσ πρόςβαςθσ δθλαδι τεχνολογίεσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία των υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ) 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν 

και των δεδομζνων (τεχνολογίεσ μεταδεδομζνων, καταλόγου ι άλλεσ που χρθςιμοποιοφνται 

για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο πλαίςιο των διαλειτουργικϊν υπθρεςιϊν). 

 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προδιαγράψει  το τεχνολογικό ςχιμα διεπαφισ για πρόςβαςθ ςτισ 

υπθρεςίεσ από κάκε δυνατό αποδζκτθ. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να παρουςιάςει αναλυτικά 

ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του τον τρόπο και τισ τεχνολογίεσ με τισ οποίεσ υλοποιεί τθν 

διαλειτουργικότθτα.  

 

Β.3.3.6 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΘΤΑ 

Θ διαςυνδεςιμότθτα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ορίηεται ωσ θ διαςυνδεςιμότθτα των υποςυςτθμάτων 

του προτεινόμενου ςυςτιματοσ που κα αναπτυχκοφν μεταξφ τουσ αλλά και με τα υφιςτάμενα 

ςυςτιματα του Επιμελθτθρίου  όπου αυτό περιγράφεται ςτθν προκιρυξθ. 

 

Β.3.3.7 ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΘΤΑ 

Ρροκειμζνου να διαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία ςτισ προςφερόμενεσ 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και το θλεκτρονικό περιεχόμενο τθσ διαδικτυακισ πφλθσ θ καταςκευι τθσ 

κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ ελζγξιμεσ Οδθγίεσ για τθν Ρροςβαςιμότθτα του 

Ρεριεχομζνου του Λςτοφ ζκδοςθ 2.0 ςε επίπεδο προςβαςιμότθτασ τουλάχιςτον «ΑΑ» (WCAG 2.0 

level AA), 

Σθμειϊνεται ότι ςυμμόρφωςθ με τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα ελεγχκεί με ςυςτθματικό 

τρόπο προ τθσ οριςτικισ παραλαβισ των παραδοτζων του ζργου. 

 

Β.3.4 ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ   
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Το ςφςτθμα κα διακζτει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν ανάπτυξθ 

εφαρμογϊν που απαιτοφν δυναμικά μεταβαλλόμενο περιεχόμενο: 

 Διαχείριςθ δεδομζνων 

 Ρροςπζλαςθ ςε βάςεισ δεδομζνων  

 Αςφάλεια ςτθ μετάδοςθ και αποκικευςθ τθσ πλθροφορίασ 

 Ανάλυςθ Δεδομζνων  

 Επικοινωνία με άλλεσ Ρθγζσ / Βάςεισ Δεδομζνων 

Θ αρχιτεκτονικι των εφαρμογϊν κα είναι τριϊν επιπζδων (three-tier architecture), ϊςτε να παρζχει 

αυξθμζνθ απόδοςθ, ευελιξία, ςυντθρθςιμότθτα και επαναχρθςιμοποίθςθ (performance, flexibility, 

maintainability and reusability), ενϊ ταυτόχρονα θ πολυπλοκότθτα τθσ κατανεμθμζνθσ επεξεργαςίασ 

να είναι αδιαφανισ προσ τον χριςτθ.  Θ κατανεμθμζνθ αρχιτεκτονικι τριϊν επιπζδων (όπωσ 

διαγράφεται ςτο παρακάτω ςχιμα), περιλαμβάνει: 

 

Περιβάλλον Γιεπαθής

(User System Interface)

Γιαχείριζη Γιεργαζιών

(Process Management)

Γιαχείριζη Βάζεων

Γεδομένων

(Database Management)

Αρχιηεκηονική Σριών

Δπιπέδων

 

 

Πρϊτο Επίπεδο: User Logic-Περιβάλλον Διεπαφήσ 

Το πρϊτο επίπεδο αναφζρεται ςτο Ρεριβάλλον Διεπαφισ με το χριςτθ ςτο οποίο ανικουν οι 

υπθρεςίεσ των χρθςτϊν. 

 

Δεφτερο Επίπεδο: Business Logic-Διαχείριςη Διεργαςιϊν 

Το μεςαίο επίπεδο παρζχει τισ υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Διεργαςιϊν (Process Management services). 

Το μεςαίο επίπεδο είναι εκείνο που βελτιϊνει τθν απόδοςθ, τθν ευελιξία, τθ ςυντθρθςιμότθτα και 

τθν επαναχρθςιμοποίθςθ κακιςτϊντασ τθν λογικι των διεργαςιϊν κεντρικι. Θ κεντρικι λογικι των 

διεργαςιϊν κακιςτά τθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ ευκολότερθ κακϊσ οι αλλαγζσ κα 

πραγματοποιοφνται ςε ζνα μόνο ςθμείο (ςτο μεςαίο επίπεδο) και κα είναι διακζςιμεσ από όλα τα 

υποςυςτιματα του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. 

 

Σρίτο Επίπεδο: Data Logic 

Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει τουσ τρόπουσ διαςφνδεςθσ με τθ βάςθ δεδομζνων και άλλα 

εξωτερικά ςυςτιματα (π.χ. μθτρϊο μελϊν), για τθν ανάκτθςθ και αποκικευςθ πλθροφοριϊν, μζςω 

τθσ εφαρμογισ. Πλα τα ςχετικά components εξαςφαλίηουν τθν ακεραιότθτα των δεδομζνων μζςα 

ςτο κατανεμθμζνο περιβάλλον με τθ χριςθ χαρακτθριςτικϊν όπωσ κλείδωμα δεδομζνων, ςυνζπεια 

και αντιγραφι (data locking, consistency and replication).  
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Συγκεκριμζνα, το ςφςτθμα αποτελείται από:  

Α) Τον Εξυπθρετθτι Διαδικτφου και Εφαρμογϊν (Web/Application Server). Ο Web server προςφζρει 

μια πλιρωσ ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα αποκικευςθσ και διαχείριςθσ δεδομζνων, βαςιςμζνοσ ςτα 

standards τθσ αγοράσ (HTTP, SSL, HTML). Είναι απόλυτα ςυμβατόσ με πλικοσ λειτουργικϊν 

ςυςτθμάτων και ζχει δυνατότθτα άμεςθσ και χωρίσ προβλιματα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με 

οποιοδιποτε HTTP Server. 

Β) Τον Εξυπθρετθτι Βάςθσ Δεδομζνων (Database Server), ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί για τθ βάςθ 

δεδομζνων και κα προςπελαφνεται από τουσ clients (internet browsers) μζςω του Web server και 

των αντίςτοιχων εφαρμογϊν.  Οι εφαρμογζσ κα ζχουν τισ παρακάτω δυνατότθτεσ : 

ανάκτθςθ δυναμικά μεταβαλλόμενθσ πλθροφορίασ  

 ειςαγωγι νζασ πλθροφορίασ 

 ενθμζρωςθ και διαγραφι πλθροφορίασ ςτο WWW 

 δθμιουργία δυναμικϊν web ςελίδων HTML 

 επικοινωνία με υπάρχουςεσ Βάςεισ Δεδομζνων 

 Θ αςφάλεια των διαδικαςιϊν κα επιτυγχάνεται με το ςυνδυαςμό μθχανιςμϊν αςφαλείασ 

ςτον client, ςτο server, ςτθ βάςθ δεδομζνων και ςτον ενεργό δικτυακό εξοπλιςμό 

αςφαλείασ.   

 Για τθ διαςφνδεςθ του Δικτφου με το Internet κα χρθςιμοποιθκεί υπάρχουςα ςφνδεςθ ADSL 

του Επιμελθτθρίου.  

Γ) Σε κάκε περίπτωςθ θ προανεφερόμενθ αρχιτεκτονικι είναι ενδεικτικι και κάκε προςφζρον μπορεί 

να προτείνει εναλλακτικι αρχιτεκτονικι. 

 

Ραροχι Υπθρεςίασ Φιλοξενίασ (Hosting)  

Στα πλαίςια τθσ υιοκζτθςθσ, ςτα πλαίςια του ζργου, του μοντζλου λειτουργίασ του Επιμελθτθρίου 

ωσ ASP Provider προσ τισ επιχειριςεισ μζλθ του, και ςφμφωνα με τθν ςχετικι διακιρυξθ, το 

Επιμελθτιριο δεν κα δθμιουργιςει τθν δικι του υλικοτεχνικι υποδομι για τθν εγκατάςταςθ του 

εξοπλιςμοφ και τθν φιλοξενία των εφαρμογϊν αλλά κα αξιοποιιςει ζνα από τα υπάρχοντα 

εξειδικευμζνα Datacenter. Το Datacenter κα αναλάβει όλεσ τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν 

φιλοξενία των εφαρμογϊν παρζχοντασ παράλλθλα και ζνα πλικοσ υπθρεςιϊν που δεν είναι ςε κζςθ 

να παρζχει το Επιμελθτιριο ςε 24ωρθ  βάςθ. Στα πλαίςια αυτά ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει υπθρεςία 

ςυςτζγαςθσ (co-locate) απολαμβάνοντασ ζτςι τισ βαςικζσ παροχζσ του data center όπωσ UPS, 

κλιματιςμό, 24ϊρθ υποςτιριξθ, ελεγχόμενο περιβάλλον, ςυνεχισ λειτουργία του δικτφου ολόκλθρο 

το εικοςιτετράωρο κτλ. 

 

Ροςοτικά Στοιχεία προςφερόμενου Εξοπλιςμοφ και Τθλεπικοινωνιακϊν Υπθρεςιϊν 

Συνολικόσ Ρροςφερόμενοσ Εξοπλιςμόσ   Ροςότθτα 

Εξυπθρετθτισ (server) 2 

Στακμόσ εργαςίασ (PC) 4 

Στακμόσ εργαςίασ για το πρότυπο κζντρο 

τθλεκπαίδευςθσ 10 

Τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ λειτουργίασ (UPS) για 

workstations 14 
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Scanner  2 

ADSL router 1 

Εκτυπωτισ 2 

Εκτυπωτισ για το πρότυπο κζντρο 

τθλεκπαίδευςθσ 3 

Τθλεπικοινωνιακά  

Hosting (ASP Μινεσ) 12 

 

Σε κάκε περίπτωςθ ο προςφζρων, κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και 

απαιτιςεισ του Επιμελθτθρίου, τθν υπάρχουςα υποδομι ζτοιμου λογιςμικοφ και εξοπλιςμοφ ςτθν 

διαμόρφωςθ τθσ ςυνολικισ του προςφοράσ. Κακϊσ το προκθρυςςόμενο ζργο είναι ιδιαίτερα 

ςφνκετο και απαιτθτικό, παρζχεται θ ςχετικι  ελευκερία να οριοκετιςει τθν προςφορά του ςτα 

επιμζρουσ ςθμεία τθσ με απϊτερο ςτόχο να διαμορφϊςει μια ολοκλθρωμζνθ και ςαφϊσ 

τεκμθριωμζνθ αρχιτεκτονικι και λειτουργικι προςζγγιςθ που κα καλφψει τισ απαιτιςεισ του ζργου, 

κα αξιοποιιςει τθν υπάρχουςα υποδομι  και κα καλφψει τισ ανάγκεσ του Επιμελθτθρίου. Θ 

ολοκλθρωμζνθ αυτι προςζγγιςθ του κάκε υποψθφίου αναδόχου αποτελεί ςτοιχείο τεχνικισ 

αξιολόγθςθσ ςτα πλαίςια τθσ «Κατανόθςθσ του Ζργου». 

 

 

Β.4 ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ - ΦΑΣΕΙΣ ΕΓΟΥ  

 

Το όλο ζργο κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα ζξι (16) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του ζργου παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

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

Φάςθ Α: 

 Με

λζτθ 

Εφαρμογισ 

                

Φάςθ Β: 

Ανάπτυξθ 

Εφαρμογϊν & 

Εκπαίδευςθ 

Χρθςτϊν 

                

Φάςθ Γ: 

 Δο

κιμαςτικι 

Λειτουργία 

Εφαρμογϊν 

                

 

Συνοπτικά οι φάςεισ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου είναι οι εξισ: 
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Φάςθ Α:  Διεξαγωγι Μελζτθσ Εφαρμογισ  

Φάςθ Β:  Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν & Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν 

Φάςθ Γ:  Δοκιμαςτικι Λειτουργία Εφαρμογϊν 

 

 Φάςθ Α: Μελζτθ Εφαρμογισ  

Ο Ανάδοχοσ ςε διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ του ζργου και αφοφ 

μελετιςει και αξιολογιςει τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ & τισ απαιτιςεισ του Επιμελθτθρίου Χίου, 

υποχρεοφται να κατακζςει Μελζτθ Εφαρμογισ του ςυςτιματοσ, ςτθν οποία κα αναλφονται τα εξισ: 

o Αναλυτικό ςχζδιο αρχιτεκτονικισ εξοπλιςμοφ και δικτφου, 

o Ανάλυςθ λειτουργικϊν απαιτιςεων ςυςτιματοσ  

o Ρλιρθσ εννοιολογικόσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ (διαγράμματα οντοτιτων ροϊν 

– entity relationship diagrams, αςφάλεια ςυςτιματοσ, διαςυνδεςιμότθτα 

εφαρμογϊν, κ.λπ.), 

Το Επιμελθτιριο Χίου κα εξετάςει τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα του υπό ςχεδιαςμό ςυςτιματοσ 

και κα ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει ανακεϊρθςθ αυτοφ προσ κάλυψθ όλων των προβλεπόμενων 

απαιτιςεων. Κατά τθν φάςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διοργανϊνει ςυναντιςεισ κατά τισ 

οποίεσ τα μζλθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του Επιμελθτθρίου Χίου κα βοθκοφν και υποςτθρίηουν ςτθ 

ςυλλογι πλθροφοριϊν για τον αναλυτικό προςδιοριςμό των απαιτιςεων.  

 

 Φάςθ Β: Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν & Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν 

Κατά τθ Φάςθ Β’ ο Ανάδοχοσ κα αναπτφξει τα υποςυςτιματα και τισ εφαρμογζσ του ςυςτιματοσ. 

Επίςθσ, κατά τθ Φάςθ Β’ κα γίνουν και οι δοκιμζσ του ςυςτιματοσ. Οι δοκιμζσ κα πρζπει να γίνουν 

ςε δφο ςτάδια: 

1. Ο Ανάδοχοσ κα προετοιμάςει λεπτομερι ςενάρια δοκιμϊν ανά διαδικαςία και υποςφςτθμα 

και κα δθμιουργιςει ςτο ςφςτθμα τα απαραίτθτα δεδομζνα για τθν εκτζλεςθ όλων των 

ςεναρίων δοκιμϊν. Τα ςενάρια κα εγκρικοφν από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 

Ραραλαβισ του Ζργου, το οποίο ενδζχεται να απαιτιςει τροποποιιςεισ και κατάλλθλεσ 

ςυμπλθρϊςεισ. Τα ςενάρια κα εκτελεςκοφν από τον Ανάδοχο παρουςία ςτελεχϊν του 

Επιμελθτθρίου Χίου. Τα αποτελζςματα των ςεναρίων κα τεκμθριωκοφν γραπτϊσ και κα 

γίνουν οι απαραίτθτεσ διορκϊςεισ του ςυςτιματοσ από τον Ανάδοχο ζτςι ϊςτε να 

ολοκλθρωκοφν με πλιρθ επιτυχία όλεσ οι δοκιμζσ διαδικαςιϊν του ςυςτιματοσ.  

2. Αφοφ ολοκλθρωκοφν επιτυχϊσ τα ςενάρια δοκιμϊν του ςυςτιματοσ ο Ανάδοχοσ κα 

προχωριςει ςτθν τελικι προετοιμαςία του ςυςτιματοσ (fine tuning, με ενδεχόμενεσ 

παρεμβάςεισ ςτθν παραμετροποίθςθ). 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια του ςυςτιματοσ και εγχειρίδια 

υποςτιριξθσ χρθςτϊν (user manuals). Σθμειϊνεται ότι θ τεκμθρίωςθ του ςυςτιματοσ κα 

περιλαμβάνει αναλυτικι περιγραφι των εφαρμογϊν.  

Ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ παροφςασ υποχρεοφται να 

παρζχει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ τουλάχιςτον 30 ωρϊν. 

Οι ενζργειεσ τθσ φάςθσ αυτισ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) 

μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. 

 

 Φάςθ Γ: Δοκιμαςτικι Λειτουργία Εφαρμογϊν  
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποςτθρίξει τουσ χριςτεσ κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ 

εξαςφαλίηοντασ τθν απαιτοφμενθ διακεςιμότθτα για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δϊδεκα (12) 

μθνϊν (δοκιμαςτικι λειτουργία).   

Θ υποςτιριξθ κατά τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 Βελτιϊςεισ των εφαρμογϊν 

 Επίλυςθ προβλθμάτων – υποςτιριξθ χρθςτϊν 

 Συλλογι παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ 

 Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν 

 Υποςτιριξθ ςτον χειριςμό και λειτουργία των υπολογιςτϊν, κ.λπ. 

 Υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των Servers (backup / disaster recovery policy / security) 

Ειδικότερα ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κατά τθ δοκιμαςτικι λειτουργία είναι να ελεγχκοφν 

διεξοδικά: 

 Οι κωδικοποιιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν 

 Οι παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ λογιςμικοφ που ζγιναν 

 Ο εννοιολογικόσ ςχεδιαςμόσ 

 Θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ 

 Οι ρυκμίςεισ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ 

 Οι ρυκμίςεισ τθσ βάςθσ δεδομζνων 

 Θ ολοκλιρωςθ του λογιςμικοφ με τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ 

 Θ φυςικι ανταπόκριςθ του ςυςτιματοσ 

 Οι διαςυνδζςεισ και οι ανταλλαγζσ δεδομζνων 

 Οποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ  

 Οι τελικζσ ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ για τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ (fine tuning) 

Από τθ ςυλλογι των παρατθριςεων και των εκκρεμοτιτων ενδζχεται να δθμιουργθκεί θ ανάγκθ για 

ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ ι διορκϊςεισ ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. Ο Ανάδοχοσ μετά από 

ςυνεννόθςθ με τθν αρμόδια Επιτροπι, κα προχωριςει ςτισ απαραίτθτεσ διορκωτικζσ κινιςεισ, οι 

οποίεσ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ. 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και πριν από τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου ο 

Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ του ςυνόλου τθσ τεχνικισ 

και λειτουργικισ τεκμθρίωςθσ. 

Επιπλζον κατά τθν διάρκεια τθσ Φάςθσ αυτισ κα υλοποιθκοφν και οι απαιτιςεισ: 

-  τθσ Δράςθσ 2 και ςυγκεκριμζνα θ Δθμιουργία επιχειρθματικϊν Profile και παροχισ 

υπθρεςιϊν θλεκτρονικοφ επιχειρείν προσ τισ επιχειριςεισ,  

- τθσ Δράςθσ 1.6 «Ψθφιακι Υπθρεςία πρόςβαςθσ ςε εξειδικευμζνο επιχειρθματικό 

περιεχόμενο και εξατομικευμζνθ παροχι ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν e-consulting» αλλά και  

- οι υπθρεςίεσ που περιγράφονται ςτθ Δράςθ 1.1  και ςυγκεκριμζνα οι υπθρεςίεσ 

ψθφιοποίθςθσ από τον Ανάδοχο, των βαςικϊν εγγράφων των ενεργϊν επιχειριςεων–

μελϊν του Επιμελθτθρίου Χίου (περίπου 3800 ενεργά μζλθ), προκειμζνου να καταςτεί 

δυνατι θ αυτοματοποίθςθ / θλεκτρονικοποίθςθ όλων των ςυναλλαγϊν του Επιμελθτθρίου 

με τα μζλθ του.  

 

Β.5  OΜΑΔΑ ΕΓΟΥ – ΣΧΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΓΟΥ 
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Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για 

το ςχιμα διοίκθςθσ, τθν οργάνωςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και το προςωπικό που κα διακζςει 

(ομάδα ζργου), με αναλυτικι αναφορά του αντικείμενου και του χρόνου απαςχόλθςθσ τουσ ςτο 

ζργο.  

Στθν καταγραφι  τθσ ομάδασ του ζργου κα πρζπει ρθτϊσ να ςυμπεριλθφκεί ο Υπεφκυνοσ του ζργου 

από τθν πλευρά του Αναδόχου και ο αναπλθρωτισ αυτοφ, οι οποίοι κα αναλάβουν τθν απευκείασ 

επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, το ςυντονιςμό των εργαςιϊν και τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων 

που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και πλθρωμισ του ζργου. 

Για κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ζργου κα παρατίκενται αναλυτικά ςτοιχεία όπωσ ο ρόλοσ ςτο ζργο, 

το αντικείμενο εργαςιϊν, ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ κλπ, ενϊ κα παρατίκεται τυποποιθμζνο ςυνοπτικό 

βιογραφικό ςθμείωμα, ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ V τθσ παροφςασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει αδυναμία ςυγκεκριμζνων ςτελεχϊν να 

επιτελζςουν επιτυχϊσ τον προβλεπόμενο ρόλο τουσ, ακολουκϊντασ τα προβλεπόμενα από τθ 

διαδικαςία παρακολοφκθςθσ του ζργου, ηθτά τθν άρςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν αντικατάςταςι 

τουσ από νζα ςτελζχθ που κα τεκοφν και πάλι υπό τθν ζγκριςι τθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

ΡΟΣ: Επιμελθτιριο Χίου 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ  ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ .... ΓΛΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ. 

 

1. Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ 

........................ για ποςό ευρϊ.  .......  Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, για τθν 

ςυμμετοχι τθσ ................ ςτον διαγωνιςμό τθσ........ (θμερομθνία διενζργειασ) για τθν 

υλοποίθςθ του ζργου.............. και για κάκε αναβολι αυτοφ. 

2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 

πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ 

των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα 

δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν οποία κα 

μασ γνωςτοποιιςετε ότι θ ............ δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται ςτο 

ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι 

υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε αντίρρθςθ, ολόκλθρο ι μζροσ  του 

ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε.  

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 

ςυγκατάκεςθσ τθσ .............. οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ 

ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι να 

επιςτραφεί ς’ εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ 

απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν 

άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 

6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν 

χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο 

που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ. 



ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΦΖΦΗΑΚΔ ΓΡΑΔΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΥΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ, ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ & ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΗΟΤ» 

 

Επιμελητήριο Χίου   Σελίδα    90   από   124 

 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

 

ΡΟΣ: Επιμελθτιριο Χίου 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ  ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ .... ΓΛΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ. 

 

1. Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ 

........................ για ποςό ευρϊ. ......... Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, για τθν 

καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ  ................... και τθσ ................. 

2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 

πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ 

των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, πωσ και από τα 

δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν οποία 

κα μασ γνωςτοποιιςετε, ότι θ ................ δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που 

περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα 

επιςτολι, τθν ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε αντίρρθςθ, 

ολόκλθρο ι μζροσ  του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. 

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 

ςυγκατάκεςθσ τθσ ................ οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ 

ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι 

να επιςτραφεί ς’ εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ 

απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν 

άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 

6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν 

χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο 

που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ. 



ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΦΖΦΗΑΚΔ ΓΡΑΔΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΥΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ, ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ & ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΗΟΤ» 

 

Επιμελητήριο Χίου   Σελίδα    91   από   124 

 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ 

 

 

ΡΟΣ: Επιμελθτιριο Χίου 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ  ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ .... ΓΛΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ. 

 

1. Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ 

........................ για ποςό ευρϊ. ........... Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, ζναντι τθσ 

ιςόποςθσ προκαταβολισ που μασ χορθγικθκε.  

2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 

πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ 

των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, πωσ και από τα 

δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν οποία 

κα μασ γνωςτοποιιςετε, ότι θ ................. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που 

περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα 

επιςτολι, τθν ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε αντίρρθςθ, 

ολόκλθρο ι μζροσ  του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. 

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 

ςυγκατάκεςθσ τθσ ................ οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ 

ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι 

να επιςτραφεί ς’ εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ 

απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν 

άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 

6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν 

χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο 

που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ. 



ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΦΖΦΗΑΚΔ ΓΡΑΔΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΥΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ, ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ & ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΗΟΤ» 

 

Επιμελητήριο Χίου   Σελίδα    92   από   124 

 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

ΡΟΣ: Επιμελθτιριο Χίου 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ  ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ .... ΓΛΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ. 

 

1. Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ 

........................ για ποςό ευρϊ ......... Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, για τθν 

καλι λειτουργία του ζργου τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ  ................... και τθσ ................. 

2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 

πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ 

των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, πωσ και από τα 

δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν οποία 

κα μασ γνωςτοποιιςετε, ότι θ ................ δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που 

περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα 

επιςτολι, τθν ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε αντίρρθςθ, 

ολόκλθρο ι μζροσ  του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. 

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 

ςυγκατάκεςθσ τθσ ................ οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ 

ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι 

να επιςτραφεί ς’ εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ 

απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν 

άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 

6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν 

χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο 

που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ. 

 



ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΦΖΦΗΑΚΔ ΓΡΑΔΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΥΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ, ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ & ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΗΟΤ» 

 

Επιμελητήριο Χίου   Σελίδα    93   από   124 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 



ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΦΖΦΗΑΚΔ ΓΡΑΔΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΥΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ, ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ & ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΗΟΤ» 

 

Επιμελητήριο Χίου   Σελίδα    94   από   124 

 

 

 

ΕΓΟ ΕΣΡΑ: «Ψθφιακζσ Δράςεισ Επιμελθτθρίου Χίου για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

γραφειοκρατίασ, τθν προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ & τθν αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των Επιχειριςεων του Νομοφ Χίου» (Κωδικόσ Ο.Ρ.Σ.: ΧΧΧΧΧΧ) 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΕΓΟΥ: 

«Ψθφιακζσ Δράςεισ Επιμελθτθρίου Χίου για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

γραφειοκρατίασ, τθν προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ & τθν αφξθςθ 

τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των Επιχειριςεων του Νομοφ Χίου» 

 

Συμβατικό Τίμθμα: 

Α) χωρίσ Φ.Ρ.Α.: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χιλιάδεσ Ευρϊ (ΧΧΧ.ΧΧΧ,00 €) 

Β) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 23%: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χιλιάδεσ Ευρϊ (ΧΧΧ.ΧΧΧ,00 €) 

 

 

ΣΑΕ Φορζα Χρθματοδότθςθσ: ΧΧΧΧ 

Ενάρικμοσ Κωδικόσ:  

 

ΜΘΝΑΣ 201Χ 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΙΟΥ 

 

 

ΕΣΡΑ -  Ε.Ρ. ΨΘΦΙΑΚΘ ΣΥΓΚΛΙΣΘ 

ΜΕΤΟ Χ.Χ – ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ 

ΤΟ ΡΑΟΝ ΕΓΟ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΛΤΑΛ ΣΕ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΡΟ ΤΟ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΛΟ 

ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛ ΚΑΤΑ 25% 

ΑΡΟ ΕΚΝΛΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΕΓΟΥ: 

«ΨΘΦΙΑΚΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΤΘΣ 

ΓΑΦΕΙΟΚΑΤΙΑΣ, ΤΘΝ ΡΟΩΘΘΣΘ ΤΘΣ ΕΥΥΗΩΝΙΚΟΤΘΤΑΣ & ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ ΤΘΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ» 

 

Στθν_________ςιμερα τθν ………………………………….., θμζρα ………………………………….., μεταξφ 

αφενόσ του __________________________________________________, που εδρεφει ςτθν 

_________, οδόσ _________________, Τ.Κ. __________, εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. 

..................., ………………………………….. και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ 

Ανακζτουςα Αρχι» και αφετζρου τθσ ………………………………….., που εδρεφει ςτθν 

…………………………………..και εκπροςωπείται νομιμα από τον ………………………………….., βάςει *ςτοιχεία 

εγγράφου εξουςιοδότθςθσ για τθν υπογραφι+ και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ 

ωσ «ο Ανάδοχοσ», ςυνομολογικθκαν και ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα: 

Σε ςυνζχεια του δθμόςιου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ που προκθρφχκθκε από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι με τθν ………………………………….. απόφαςθ Διακιρυξθσ («θ Διακιρυξθ») κατακυρϊκθκε ςτον 

Ανάδοχο με τθν ………………………………….. απόφαςθ κατακφρωςθσ («θ Κατακφρωςθ»), θ οποία 

κοινοποιικθκε ςε αυτόν με τθν *ςτοιχεία απόφαςησ / κοινοποίηςησ τησ κατακφρωςησ+, θ εκτζλεςθ 

του ζργου «…………………………………..», ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ 

Στθ Σφμβαςθ, οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται αντίςτοιχα ςτο παρόν άρκρο  

Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 

Ομάδα διοίκθςθσ ζργου ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των 

τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ): Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ 

των υποχρεϊςεων, των δικαιωμάτων ι και των εξουςιϊν που τθσ ανικουν δυνάμει τθσ Σφμβαςθσ 

και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν 

παραλαβι των Ραραδοτζων του Ζργου. 

Ζργο: Θ προμικεια και εγκατάςταςθ βαςικοφ λογιςμικοφ, θ ανάπτυξθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μετάπτωςθσ αρχείων, μελζτεσ και υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, όπωσ 

εξειδικεφονται ςτθν Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, ςτθν προςφορά του Αναδόχου και ςτα επόμενα 

άρκρα και παραρτιματα τθσ παροφςασ. 

Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.  

Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 
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Ραραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ι 

οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 

Ρερίοδοσ εγγφθςθσ: το χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται ςτθ Σφμβαςθ και ξεκινά από τθν επομζνθ 

τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ του Ζργου. 

Ρροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 

υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ,  ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ 

αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 

προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 

διαςτιματοσ. 

Ρροςφορά: θ από ………………………………….. προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι με 

αρικμό πρωτοκόλλου *αρικμόσ πρωτοκόλλου+. 

Σφμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 

εκτζλεςθ του Ζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί με τα παραρτιματά τθσ. 

Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ του Ζργου.  

 

ΑΘΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Ο Ανάδοχοσ, ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ, αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ του Ζργου «Ψθφιακζσ Δράςεισ 

Επιμελθτθρίου Χίου για τθν καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ, τθν προϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ 

& τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των Επιχειριςεων του Νομοφ Χίου», όπωσ αυτό περιγράφεται 

αναλυτικά ςτο Βϋ Μζροσ τθσ Διακιρυξθσ «Τεχνικι Ρεριγραφι – Αντικείμενο Ζργου», ςτθ Τεχνικι 

Ρροςφορά του Αναδόχου και ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ.  

Το Ζργο κα υλοποιθκεί από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τον τρόπο, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 

που περιγράφονται αναλυτικά (α) ςτθν Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ και (β) ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά 

του Αναδόχου που αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

Ο τρόποσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του Ζργου, θ οργανωτικι δομι του Αναδόχου και οι ρόλοι και οι 

αρμοδιότθτεσ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου 

κα είναι αυτοί που περιγράφονται ςτθν Ρροςφορά του. 

 

ΑΘΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ γλϊςςα τθσ Σφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι. 

Κάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου  και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Στθν Ελλθνικι γλϊςςα ςυντάςςονται επίςθσ και υποβάλλονται τα ζγγραφα Ραραδοτζα και όλο το 

υλικό τεκμθρίωςθσ (π.χ. οδθγίεσ, εκκζςεισ, ςυςτάςεισ) που τα ςυνοδεφει. 

 

ΑΘΟ 4. ΙΕΑΧΘΣΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Θ Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν για 

τθν υλοποίθςθ του Ζργου και κατιςχφει κάκε άλλου εγγράφου. Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιείται 

μόνον εγγράφωσ κι εφόςον ςυμφωνιςουν, προσ τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.  

Συμπλθρωματικά εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του ζργου ςτον 

ανάδοχο, ςτο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ και ςτθν προςφορά του αναδόχου. 
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ΑΘΟ 5. ΕΓΓΑΦΘ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Θ ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου (Ζγγραφα, Διοικθτικζσ 

εντολζσ) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τθλεγραφικά, τθλετυπικά ι τθλεομοιοτυπικά ι και 

ιδιοχείρωσ, ωσ ακολοφκωσ:  

Για τθν Ανακζτουςα Αρχι:   Επιμελθτιριο ___________________________ 

Ταχ.Δ/νςθ __________________ 

Ταχ.κωδ. 106 71 – ΡΟΛΘ ___________ 

Τθλ. 210-…………… fax 210-…………………… 

Υπόψθ: …………………………. 

Για τον Ανάδοχο:  ………………………………….. 

Ταχ.Δ/νςθ ………………………………….. 

Ταχ.κωδ.. …………..– ΡΟΛΘ ………………………………….. 

Τθλ. …………… fax …………………… 

Υπόψθ: …………………………. 

Θ αλλαγι προςϊπου που ορίηεται παραπάνω αρμόδιο για τθν επικοινωνία από κάκε ςυμβαλλόμενο 

επιτρζπεται μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του ζτερου ςυμβαλλομζνου. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν παραλαβι 

του Εγγράφου και τθν απόδειξι τθσ. 

Πποτε ςτθ Σφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ, 

πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, 

ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι γραπτι. 

 

ΑΘΟ 6. ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΕΓΟΥ 

 

6.1. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) ορίηεται με απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και είναι το αρμόδιο όργανο:  

(α) για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του ζργου, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και 

τα χρονοδιαγράμματά του,  

(β) για τθν παραλαβι των ενδιάμεςων και τελικϊν προϊόντων του Ζργου (ενδεικτικά και μθ 

περιοριςτικά: τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ, των Υποςυςτθμάτων, του όλου Συςτιματοσ κτλ.), εντόσ των 

χρονικϊν διαςτθμάτων που ορίηονται από το χρονοδιάγραμμα του ζργου, 

(γ) για τθν υποβολι παρατθριςεων, ςχολίων, αιτθμάτων για τροποποιιςεισ επί ενδιάμεςων και 

τελικϊν προϊόντων του Ζργου προσ τον Ανάδοχο, με ςκοπό τθν επιτυχι ολοκλιρωςι του ςφμφωνα 

με τισ προδιαγραφζσ και τα χρονοδιαγράμματά του, 

(δ) για τθν απόφαςθ, αποδοχι ι απόρριψθ, επί αιτθμάτων του Αναδόχου που ςχετίηονται με τθν 

υλοποίθςθ του ζργου, όπωσ ενδεικτικά και μθ περιοριςτικά: αίτθμα για μετάκεςθ 

χρονοδιαγράμματοσ, αίτθμα για αλλαγι του προςωπικοφ που αποτελεί τθν Ομάδα Ζργου του 

Αναδόχου κτλ. 

6.2. Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που 

προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ και τθσ ανατίκενται με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ.  
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6.3. Θ ΕΡΡΕ δεν δικαιοφται να απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ςυμβατικι του 

υποχρζωςθ, εκτόσ εάν θ Σφμβαςθ ορίηει διαφορετικά. 

6.4. Θ ΕΡΡΕ δικαιοφται, διατθρϊντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν τελικι ευκφνθ, να ειςθγείται ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι τθν ανάκεςθ, κατά διαςτιματα, ςε εκπρόςωπο ι εκπροςϊπουσ τθσ, τθσ άςκθςθσ 

οποιαςδιποτε από τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και τθν ανάκλθςθ οποτεδιποτε τθσ ανάκεςθσ αυτισ, τθν 

αντικατάςταςθ εκπροςϊπου ι εκπροςϊπων. Τόςο θ ανάκεςθ όςο και θ ανάκλθςθ ι αντικατάςταςθ, 

απαιτοφν τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και παράγουν αποτελζςματα μόνο 

μετά τθν κοινοποίθςθ των αποφάςεων αυτϊν ςτον Ανάδοχο. 

6.5. Τα Ζγγραφα που αποςτζλλονται από τον εκπρόςωπο τθσ ΕΡΡΕ προσ τον Ανάδοχο, ςτα πλαίςια 

αυτισ τθσ ανάκεςθσ, παράγουν τα ίδια αποτελζςματα με τα Ζγγραφα τθσ ΕΡΡΕ.  

 

ΑΘΟ 7. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 

77..11..  Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν 

αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ, των οποίων λαμβάνει 

γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ Σφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι 

υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Ωσ 

εμπιςτευτικι πλθροφορία κεωρείται κάκε πλθροφορία ι ζγγραφο που χαρακτθρίηεται ρθτά και 

εγγράφωσ ωσ εμπιςτευτικό από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ 

ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι  δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν 

ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο 

μζλλον. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 

αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

77..22  Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ ΕΡΡΕ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν ι 

τθν Ανακζτουςα Αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα 

πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια 

και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι 

μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ του Ζργου ι του Αναδόχου και οι οποίεσ ζχουν χαρακτθριςτεί 

από τον Ανάδοχο ωσ εμπιςτευτικζσ.  

 

ΑΘΟ 8. ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

88..11  Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ 

τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να 

εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι 

Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του που 

λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να εγκρίνει αίτθμα του Αναδόχου για μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, μόνο 

ςτθν περίπτωςθ που εκείνοσ που τον υποκακιςτά ανταποκρίνεται ςτα κριτιρια επιλογισ που 

ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ υποκατάςταςθσ, ο Ανάδοχοσ δεν 

απαλλάςςεται από τισ υποχρεϊςεισ του ςχετικά με το τμιμα τθσ Σφμβαςθσ που ζχει ιδθ εκτελεςτεί 

ι το τμιμα που δεν εκχωρικθκε. 
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88..22  Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ 

τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 9. ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ 

99..11  Ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που ζχει 

προςδιορίςει ςτθν Ρροςφορά του, για το κατά περίπτωςθ αναφερόμενο ςτθν προςφορά του τμιμα 

του Ζργου. 

99..22  Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

99..33  Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων του, των 

εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ, παραλείψεισ ι αμζλειεσ του 

ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. 

99..44  Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

ςυνεργαςίασ του με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όςον ο νζοσ 

υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ 

Σφμβαςθσ και εγκρικεί εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ 

ενθμερϊνει προθγουμζνωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιϊντασ τθν ταυτότθτα του νζου 

υπεργολάβου και το αντικείμενο που κα εκτελζςει, μαηί με τθν απαιτοφμενθ ζγγραφθ τεκμθρίωςθ 

για τθν απόδειξθ ςυνδρομισ ςτο πρόςωπό του των κριτθρίων επιλογισ που ίςχυςαν για τθν 

ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

99..55  Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ 

υπεργολάβου και κάκε άλλου προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που, κατά τθν 

βάςιμθ και αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε 

εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ 

αντικαταςτάτθ. 

 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

 

ΑΘΟ 10. ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

1100..11  Θ Ανακζτουςα Αρχι κα κοινοποιιςει αμελλθτί ςτον Ανάδοχο και το αργότερο εντόσ δζκα 

θμερϊν από τθν Θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ΕΡΡΕ. 

1100..22  Θ Ανακζτουςα Αρχι κα διακζςει το προςωπικό που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν 

παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

ΑΘΟ 11. ΡΑΟΧΘ ΕΓΓΑΦΩΝ – ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

1111..11  Θ Ανακζτουςα Αρχι κα παρζχει ςτον Ανάδοχο οποιοδιποτε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, 

προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και που κατά τθν κρίςθ τθσ 

ςχετίηεται με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 
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1111..22  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν 

οριςτικι παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

1111..33 Ο Ανάδοχοσ απαγορεφεται να δθμιουργιςει αντίγραφα των παραπάνω ςτοιχείων χωρίσ 

ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθν περίπτωςθ που δοκεί ςχετικι 

εξουςιοδότθςθ, τα αντίγραφα των ςτοιχείων αυτϊν κα πρζπει να επιςτραφοφν ςφμφωνα με τθν ωσ 

άνω παράγραφο. 

 

ΑΘΟ 12. ΡΑΟΧΘ ΡΟΣΒΑΣΘΣ 

1122..11  Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ, ςε όλουσ τουσ 

χϊρουσ που κα εγκαταςτακεί εξοπλιςμόσ ι/και λογιςμικό εφαρμογϊν, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 

και ϊρεσ και ςε περίπτωςθ που προβλζπεται τζτοια δυνατότθτα ςε επιμζρουσ άρκρα τθσ Σφμβαςθσ 

και εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν. 

1122..22  Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια 

του προςωπικοφ του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ τον 

Ανάδοχο ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το Ζργο. 

1122..33  Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ 

εφαρμογζσ και εξοπλιςμό τθσ που ζχουν ςυνάφεια με το Ζργο. 

 

ΑΘΟ 13. ΣΥΝΔΟΜΘ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να 

διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφ’ 

όςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των 

ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. 

 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΑΘΟ 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

1144..11  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ 

δζουςα προςοχι και επιμζλεια και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.   

 

ΑΘΟ 15. ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ 

1155..11..  ΕΕΓΓΓΓΤΤΗΗΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗ  ΕΕΚΚΣΣΕΕΛΛΕΕΗΗ  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε εγγφθςθ που καλφπτει 

το 10% τθσ Συμβατικισ Τιμισ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ζχει χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο τθσ ςυμβατικισ 

θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ κατά δφο (2) μινεσ και επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ ςυμβαλλομζνουσ, 

και αφοφ ο Ανάδοχοσ κατακζςει τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 15.2 τθσ παροφςασ Εγγφθςθ 

Καλισ Λειτουργίασ.  
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1155..22  ΕΕΓΓΓΓΤΤΗΗΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΑΑ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου, πριν από τθν επιςτροφι 

ς’ αυτόν τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκειμζνου να επιςτραφεί αυτι, να κατακζςει 

εγγφθςθ για τθν καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ δωρεάν 

ςυντιρθςθσ του (Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ), θ αξία τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςτο 3% τθσ 

ςυμβατικισ του αξίασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. με χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο από τθν Ρερίοδο Εγγφθςθσ 

κατά τρεισ (3) μινεσ.  

1155..33..  ΕΕΓΓΓΓΤΤΗΗΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗ  ΕΕΚΚΣΣΕΕΛΛΕΕΗΗ  ΣΣΗΗ  ΤΤΝΝΣΣΗΗΡΡΗΗΗΗ  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, ωσ προσ τθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ, ο 

Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, πριν από τθν επιςτροφι ςε αυτόν τθσ εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ, να κατακζςει εγγφθςθ που να καλφπτει το 10% τθσ ετιςιασ αξίασ τθσ 

ςυντιρθςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ αυτι κα αναπροςαρμόηεται, όταν και εφ’ όςον αυτό 

απαιτείται, προκειμζνου να καλφπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, το 10% τθσ εκάςτοτε ετιςιασ 

αμοιβισ ςυντιρθςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

1155..44..  ΕΕΓΓΓΓΤΤΗΗΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΑΑΣΣΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  

Εφόςον ο Ανάδοχοσ επικυμεί να λάβει προκαταβολι, υποχρεοφται να κατακζςει Εγγυθτικι 

Επιςτολι Ρροκαταβολισ ιςόποςθ µε το ποςό προκαταβολισ. Θ εγγυθτικι αυτι Επιςτολι κα 

είναι αόριςτθσ διάρκειασ, εκδίδεται ςτο όνομα όλων των μελϊν του Αναδόχου και καλφπτει 

τον Ανάδοχο και τθν ευκφνθ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ Επιςτολι αυτι 

επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου και φςτερα από τθν 

εκκακάριςθ των τυχϊν αμοιβαίων απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. Θ 

προκαταβολι είναι ζντοκθ και για τον υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το 

φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου δωδεκάμθνθσ διάρκειασ που 

κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ προκαταβολισ, προςαυξθμζνο κατά 0,25% 

μονάδεσ.  

 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα 

ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ε.Ε. και ζχουν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν - μελϊν αυτό το 

δικαίωμα. 

Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, το πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που 

εξζδωςε εγγφθςθ περιζλκει ςε αδυναμία να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, ο Ανάδοχοσ 

οφείλει να τθν αντικαταςτιςει με νζα εγγφθςθ με τουσ ίδιουσ όρουσ αμζςωσ μόλισ λάβει γνϊςθ ότι ο 

εκδόςασ τθν εγγυθτικι επιςτολι ζχει περιζλκει ςε αδυναμία εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του, 

άλλωσ το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν λιψθ τθσ ςχετικισ όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν παράςχει νζα εγγφθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ 

Σφμβαςθ. 

Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται 

υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

ΑΘΟ 16. ΑΣΦΑΛΙΣΘ 

16.1 Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των προϊόντων που κα 

παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ 
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παραλαβισ τουσ, υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμίασ, φκοράσ ι απϊλειασ ςε πλιρθ 

αποκατάςταςθ ι ακόμθ και αντικατάςταςι τουσ. 

Μετά τθν οριςτικι παραλαβι, ο κίνδυνοσ μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

16.2 Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων (υλικϊν ι 

άχλων), ι εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν 

αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία 

τθσ εκτζλεςθσ του ζργου από τον Ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι 

παράλειψθ αυτϊν ι ςε ελάττωμα του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 

16.3
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 

αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και μεριμνά όπωσ 

οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

 

ΑΘΟ 17. ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ 

1177..11  Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν εκτζλεςθ 

του Ζργου, θ οποία απορρζει από μθ νόμιμθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, 

υποδειγμάτων και εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του, θ οποία αναφζρεται ςτθ 

Σφμβαςθ ι τθν Ρροςφορά. 

1177..22  Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε ηθμία που ενδεχομζνωσ 

προξενθκεί ςε αυτιν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι των προςϊπων που ςυνεργάηονται με αυτόν 

για τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

1177..33  Ο Ανάδοχοσ ςυνδράμει με δαπάνεσ του τθν Ανακζτουςα Αρχι, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ 

κάκε αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που οφείλεται αποκλειςτικά ςτθν εκ μζρουσ του 

αδυναμία ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων εκ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΕΙΣ – ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 

 

ΑΘΟ 18. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1188..11  Εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν Θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα 

ςυντάξει και κα υποβάλει ςτθν ΕΡΡΕ λεπτομερζσ πρόγραμμα εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ςτο οποίο κα 

εμφανίηονται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του Ζργου και οι πραγματικζσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ 

τουσ.  

1188..22  Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίηεται ςε ςυμφωνία με το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα 

εκτζλεςθσ του ζργου που εμφανίηεται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ Σφμβαςθσ και περιζχει, τουλάχιςτον, τα 

ακόλουκα: 

α) τθ ςειρά κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςκοπεφει να εκτελζςει όλεσ τισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ 

που του αντιςτοιχοφν, ςυμπεριλαμβανομζνων των επί μζρουσ χρονικϊν διαςτθμάτων 

υλοποίθςθσ 

β) τισ προκεςμίεσ για τθν υποβολι και τθν ζγκριςθ των ενδιάμεςων και τελικϊν προϊόντων του 

Ζργου 

γ) επαρκείσ λεπτομζρειεσ και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χρονικι ι γενικότερθ  εξάρτθςθ μεταξφ 

των επί μζρουσ δραςτθριοτιτων του Ζργου 
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δ) άλλεσ πλθροφορίεσ τισ οποίεσ μπορεί εφλογα να ηθτιςει θ ΕΡΡΕ 

Θ ζγκριςθ του προγράμματοσ από τθν ΕΡΡΕ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τισ ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ. 

1188..33  Ουδεμία ουςιϊδθσ μεταβολι του προγράμματοσ επιτρζπεται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ ΕΡΡΕ. 

Αν πάντωσ θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν προχωρεί ςφμφωνα με το πρόγραμμα, θ ΕΡΡΕ μπορεί να 

δϊςει ςτον Ανάδοχο τθν εντολι να το ανακεωριςει και να τθσ υποβάλει το ανακεωρθμζνο αυτό 

πρόγραμμα προσ ζγκριςθ. 

 

ΑΘΟ 19. ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1199..11  Ο Ανάδοχοσ παρζχει ςτθν ΕΡΡΕ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν υλοποίθςθ του Ζργου, 

οποτεδιποτε του ηθτθκεί. Για το ςκοπό αυτό, ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει περιοδικζσ εκκζςεισ 

ενθμζρωςθσ επί τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου, τισ οποίεσ υποβάλλει, ανά εξάμθνο, ςτθν ΕΡΡΕ.  

Συντάςςει επίςθσ και υποβάλλει ςτθν ΕΡΡΕ, ειδικζσ εκκζςεισ για τυχόν ζκτακτεσ δυςκολίεσ ςτθν 

εκτζλεςθ του Ζργου ι απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ του προγράμματοσ εκτζλεςθσ. Ραράβαςθ τθσ 

υποχρζωςθσ αυτισ δεν επιφζρει κυρϊςεισ για τον Ανάδοχο, εφόςον αυτόσ αποδεικνφει κατόπιν 

προςκλιςεωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθν καλι και εμπρόκεςμθ πορεία υλοποίθςθσ του Ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ τθρεί ακριβείσ και ςυςτθματικοφσ λογαριαςμοφσ και αρχείο για τα προϊόντα και τισ 

υπθρεςίεσ που προετοιμάηει, υλοποιεί ι παραδίδει ςε εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, και επιτρζπει ςτθν 

ΕΡΡΕ να επικεωρεί, οποιαδιποτε λογικι ςτιγμι, το αρχείο και τουσ λογαριαςμοφσ ι/και να παίρνει 

αντίγραφά τουσ. 

 

ΑΘΟ 20. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

2200..11  Θ προκεςμία εκτζλεςθσ του Ζργου αρχίηει από τθν Θμερομθνία Υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ και δε 

δφναται να υπερβεί τουσ …………………………. θμερολογιακοφσ μινεσ. 

2200..22  Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίηεται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ Σφμβαςθσ απεικονίηει τθν 

προκεςμία του Ζργου και κάκε επί μζρουσ τμιματόσ του, με τθν επιφφλαξθ των επομζνων άρκρων. 

 

ΑΘΟ 21. ΜΕΤΑΘΕΣΘ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

2211..11  Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του 

Ζργου ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ, 

εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για ςυνολικό χρονικό διάςτθμα επιπλζον τριάντα (30) θμερϊν και 

ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ ΕΡΡΕ κα ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον Ανάδοχο για τθν ανακεϊρθςθ του 

προγράμματοσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τθν ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα που τυχόν αφορά, κακϊσ 

και για τουσ λόγουσ που επιβάλλουν τθν μετάκεςθ του χρονοδιαγράμματοσ. 

2211..22  Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν 

περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται 

να κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν ανάγονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για λόγουσ ανωτζρασ 

βίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ ςυνυποβάλλει πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία για τθν 

τεκμθρίωςθ του αιτιματόσ του και το αίτθμα εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία 

αποφαςίηει εάν δικαιολογείται να δοκεί μετάκεςθ και πόςθ, είτε για το μζλλον είτε με αναδρομικι 

ιςχφ και ειδοποιεί ςχετικά γραπτϊσ τον Ανάδοχο.  
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ΑΘΟ 22. ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

2222..11  Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν 

περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται 

να κακυςτεριςει για λόγουσ αποκλειςτικισ του ευκφνθσ, για μζγιςτο ςυνολικά χρονικό διάςτθμα 

τριϊν (3) μθνϊν. Το αίτθμα εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία αποφαςίηει για τθν 

αποδοχι του ι τθν απόρριψι του.  

2222..22  Σε περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ ι των προκεςμιϊν 

εκτζλεςθσ του Ζργου, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν επιβολι ςτον Ανάδοχο ριτρασ, θ οποία ειςπράττεται 

με κατάκεςθ του απαιτοφμενου ποςοφ ι με παρακράτθςθ από το ςυμβατικό αντάλλαγμα του 

Αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ και υπολογίηεται ωσ εξισ: 

 Για παράταςθ που δεν υπερβαίνει το ¼ του μζγιςτου επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ 

παράταςθσ, ποςοςτό 0.5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο αφορά και 

του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν κακυςτζρθςθ.  

 Για παράταςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα μεταξφ του ¼ και του ½ του μζγιςτου 

επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ παράταςθσ, ποςοςτό 2% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο αφορά και του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά 

από τθν κακυςτζρθςθ.  

 Για παράταςθ που υπερβαίνει το ½ του μζγιςτου επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ του 

παρόντοσ άρκρου, ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο 

αφορά και του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν κακυςτζρθςθ.  

 Τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ, ποςοςτά υπολογίηονται επί του Συμβατικοφ Τιμιματοσ χωρίσ 

Φ.Ρ.Α. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

 

ΑΘΟ 23. ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

2233..11  Τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που προβλζπεται να παραδοκοφν ι να παραςχεκοφν ςτα 

πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και ο τρόποσ παράδοςθσ ι εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να ςυμφωνοφν, από 

κάκε άποψθ, με τα οριηόμενα ςτα Ραραρτιματα τθσ Σφμβαςθσ. 

2233..22  Για οποιαδιποτε προςωρινι ι ενδιάμεςθ παραλαβι προβλζπεται ςτα Ραραρτιματα τθσ 

Σφμβαςθσ, κα πρζπει να υποβάλλεται αίτθςθ από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα αρχι. Στθν αίτθςθ 

κα αναγράφεται θ περιγραφι των προϊόντων ι υπθρεςιϊν που προτείνονται για παραλαβι, 

ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ και ο τόποσ όπου κα γίνει θ παραλαβι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

 

ΑΘΟ 24. ΚΥΙΟΤΘΤΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

2244..11  Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδιδόμενων Θ/Υ και των εξαρτθμάτων τουσ μζχρι 

τθν θμερομθνία Οριςτικισ Ραραλαβισ τουσ, όποτε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι, ελεφκερθ από κάκε βάροσ και δικαίωμα τρίτου.  

2244..22  Τα δικαιϊματα επί του Λογιςμικοφ που ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά ςτον εξοπλιςμό, παραμζνουν 

ςτουσ νόμιμουσ δικαιοφχουσ. Με τθν οριςτικι παραλαβι, θ Ανακζτουςα Αρχι αποκτά τθ μθ 
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αποκλειςτικι και μθ μεταβιβάςιμθ περαιτζρω άδεια χριςθσ τουσ, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ 

που ζχει νομίμωσ κζςει ο κατά περίπτωςθ καταςκευισ τουσ.  

2244..33  Πλο το ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά 

τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ διαγράμματα ςχζδια, προδιαγραφζσ κ.λ.π. είναι εμπιςτευτικά και 

ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν 

εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο 

Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να 

τα χρθςιμοποιιςει για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι 

ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν διαφφλαξθ από αντιγραφζσ των 

προϊόντων λογιςμικοφ που ζχει ςτθν κατοχι του κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

2244..44  Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφνται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα ςτισ αναγκαίεσ 

τεχνολογικζσ ι άλλεσ μεταβολζσ του Εξοπλιςμοφ, αντικαταςτάςεισ λογιςμικοφ και ςε κάκε άλλθ 

απαραίτθτθ ι πρόςφορθ ενζργεια όταν αυτζσ επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων 

τρίτων προςϊπων, που αποδεδειγμζνα ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ’ αυτϊν ι όταν θ 

Ανακζτουςα Αρχι εμποδίηεται ςτθν χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων τρίτων 

προςϊπων επ’ αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ αξίασ, απόδοςθσ και λειτουργίασ.  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  

2244..55  Σε περίπτωςθ άςκθςθσ ενδίκου βοθκιματοσ ι μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο 

για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα 

Αρχι οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, 

ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, ζναντι του τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα 

οποία κα κλθκεί να καταβάλει ςτον τρίτο θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται 

να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι  ι αποκετικι ηθμιά που κα υποςτεί από 

ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.  

 

ΑΘΟ 25. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ 

2255..11  Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια προϊόντα κα πλθροφν όλεσ τισ 

ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται 

οποιωνδιποτε ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ, πλθμμελι καταςκευι, 

ελαττωματικά υλικά) και ότι κα ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και 

ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν Ρροκιρυξθ ι επιτρζπεται να προδιαγραφοφν από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου.  

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι κατά τθν παράδοςι 

του καινοφργιοσ και κα ςυνοδεφεται από τισ τελευταίεσ εκδόςεισ (versions, releases, service packs) 

Λογιςμικοφ, που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του Ζργου.  

2255..22  Για χρονικό διάςτθμα ______________ μθνϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του 

εξοπλιςμοφ κάκε είδουσ και του λογιςμικοφ κάκε είδουσ που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο του 

Ζργου, που κα καλείται ςτο εξισ «περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ», ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι 

κα παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο 
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εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό νοοφνται ςε κακεςτϊσ εγγφθςθσ υπό τθν ευκφνθ του αναδόχου από τθ 

ςτιγμι τθσ εγκατάςταςισ τουσ..  

2255..33  Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και προςικουςα λειτουργία του εξοπλιςμοφ και του 

λογιςμικοφ κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.  

Είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ 

που αναφαίνεται κατά τθν περίοδο αυτι, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα ελαττϊματα 

προζρχονται από αιτία που δεν ζχουν ςχζςθ με ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ 

ι ςτθν υλοποίθςθ.  

Αν τα ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ ςυνεπάγονται τθν αχρθςτία μζρουσ ι του 

ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο 

βακμό ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο που κακορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι πλθροφορεί τον Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε ελαττϊματοσ 

μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει το ελάττωμα χωρίσ κακυςτζρθςθ, θ 

ανακζτουςα Αρχι μπορεί να φροντίςει για τθν αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ από τρίτον, με 

κίνδυνο και δαπάνθ του Αναδόχου.  

 

ΑΘΟ 26. ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

2266..11  Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ δωρεάν του 

κάκε είδουσ λογιςμικοφ που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο του Ζργου, για χρονικό διάςτθμα 

______________(##)  μθνϊν από τθν θμερομθνία Οριςτικισ Ραραλαβισ τουσ. 

2266..22  Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα, αηθμίωσ δι' αυτιν, να καλζςει ι όχι τον Ανάδοχο 

για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ εν όλω ι εν μζρει, μετά τθν πάροδο τθσ περιόδου εγγφθςθσ / 

δωρεάν ςυντιρθςθσ  και με βάςθ τθν αρχικι προςφορά του. Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ 

αυτοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να ειδοποιιςει εγγράφωσ τον Ανάδοχο, ζξι (6) τουλάχιςτον 

μινεσ πριν τθν λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ / δωρεάν ςυντιρθςθσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΡΛΘΩΜΕΣ 

 

ΑΘΟ 27. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2277..11  Ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι, προτοφ υποβάλει τθν Ρροςφορά του, είχε λάβει υπόψθ όλο τα 

αναγκαία ςτοιχεία για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και ςυνεπϊσ, ςτο 

Συμβατικό Τίμθμα περιλαμβάνονται όλα τα ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου ζξοδα, όπωσ: 

α) τα ζξοδα παραγωγισ ςχεδίων, εκκζςεων, μελετϊν, αναφορϊν και κάκε είδουσ εγγράφων που 

προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ 

β) τα ζξοδα τθσ προμικειασ ι παραγωγισ εγχειριδίων και οδθγιϊν. 

2277..22  Για κάκε πλθρωμι, ο Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εισ τριπλοφν, γραπτι 

αίτθςθ πλθρωμισ κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ, μαηί με αποδείξεισ, τιμολόγια, παραςτατικά 

πλθρωμϊν ι άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα για το ποςά που πρζπει να πλθρωκοφν κατά 

περίπτωςθ. 
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2277..33  Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε Ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των φορολογικϊν ςτοιχείων που 

προβλζπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπϊν νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία 

διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ο οποίοσ πάντωσ δεν 

κα υπερβαίνει τισ ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τα κατά περίπτωςθ χρονικά ςθμεία 

που κακορίηονται  ςτθ Σφμβαςθ. 

Σε περίπτωςθ που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται ζκδοςθ τιμολογίου θ εξόφλθςθ του οποίου, ςφμφωνα με 

τθν Σφμβαςθ, γίνεται ςε επόμενθ διαχειριςτικι περίοδο από αυτιν τθσ ζκδοςθσ, δεν απαιτείται νζο 

τιμολόγιο. 

 

ΑΘΟ 28. ΤΙΜΘΜΑ 

2288..11  Το Συμβατικό Τίμθμα για τθν εκτζλεςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο ανζρχεται ςτο ποςό των 

…………………………. χιλιάδων Ευρϊ (ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ €). 

28.2 Στο Συμβατικό Τίμθμα δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί, ο οποίοσ βαρφνει τθν 

Ανακζτουςα Αρχι.  

28.3 Οι κρατιςεισ επί τθσ Συμβατικισ Τιμισ, που βαρφνουν τον Ανάδοχο, ανζρχονται ςε: 

i) τζςςερα τοισ εκατό (4%) παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ για το μζροσ του Ζργου 

που αφορά ςε προμικεια υλικϊν. 

ii) παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ οκτϊ τοισ εκατό (8%) για το μζροσ του Ζργου που 

αφορά ςε παροχι υπθρεςιϊν. 

 

ΑΘΟ 29. ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

Θ καταβολι τθσ Συμβατικισ Τιμισ του Ζργου κα γίνει με τον ακόλουκο τρόπο: 

…………………………. 

 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ: Κάκε πλθρωμι προσ ςτα μζλθ τθσ ζνωςθσ κα γίνεται ανάλογα με το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ τουσ ςτο ζργο με τθν προςκόμιςθ τιμολογίων κακϊσ και κάκε δικαιολογθτικοφ (ιδίωσ 

πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ, αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και μθ πτϊχευςθσ) που προβλζπεται από 

τισ κείμενεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν ενδεχόμενθ αναγκαία 

διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 

 

ΑΘΟ 30. ΤΕΛΙΚΘ ΡΛΘΩΜΘ  

Θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου, προςωρινι και οριςτικι, κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι εντόσ των χρονικϊν διαςτθμάτων που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ, και 

ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: 

3300..11 Για οποιαδιποτε παραλαβι ενδιάμεςων παραδοτζων ι / και του ςυνόλου του ζργου, ο 

Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ, πζντε θμζρεσ πριν τθν εκάςτοτε προκακοριςμζνθ 

θμερομθνία παραλαβισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Στθν αίτθςθ κα αναγράφεται θ περιγραφι των 
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προϊόντων ι υπθρεςιϊν που προτείνονται για παραλαβι, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ και ο τόποσ όπου 

κα γίνει θ παραλαβι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

3300..22 Θ ανακζτουςα αρχι εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, βάςει ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ του Ζργου, είτε εγκρίνει τα παραδοτζα είτε, ςε περίπτωςθ που τα 

Ραραδοτζα παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τθν Σφμβαςθ, κοινοποιεί εγγράφωσ τισ παρατθριςεισ τθσ 

ςτον Ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι παρατθριςεισ κεωροφνται δεςμευτικζσ για τον Ανάδοχο, ο 

οποίοσ οφείλει να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ ςτα παραδοτζα και τθν εκ νζου υποβολι 

τουσ εντόσ προκεςμίασ που ορίηεται κατά περίπτωςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3300..33 Εάν θ προκεςμία των είκοςι θμερϊν του άρκρου 30.2 παραπάνω παρζλκει άπρακτθ, τότε τα 

Ραραδοτζα κεωροφνται ότι ζχουν παραλθφκεί.  

3300..44.. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ τυχόν παρατθριςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αποκατάςταςθσ ι τροποποίθςθσ του Ραραδοτζου.  

. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΡΑΑΔΟΣΘ – ΡΑΑΛΑΒΘ 

 

ΑΘΟ 31. ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

Θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι εντόσ των χρονικϊν 

διαςτθμάτων που κακορίηονται ςτο Β’ Μζροσ τθσ Διακιρυξθσ «Τεχνικι Ρεριγραφι-Αντικείμενο 

Ζργου», ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου και ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςθσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΘΕΤΘΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

ΑΘΟ 32. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

3322..11  Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο 

οχλιςεισ τθσ ΕΡΡΕ, και τθ μθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου εντόσ προκεςμίασ 15 θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςε αυτόν ρθτισ ζγγραφθσ όχλθςθσ και πρόςκλθςθσ προσ ςυμμόρφωςθ, 

β) Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 

άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι 

ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

 

3322..22  Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ 

μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφτε να τάξει εφλογθ (κατ’ 

αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται 

αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει 

εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

3322..33  Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται μετά από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 
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α) Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι 

εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που  επιβάλλονται για 

τθν διαςφάλιςθ  προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 

β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο ι εργαςία 

(ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 

υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι Υπεργολάβοι και 

ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά  ι άλλα αγακά που αφοροφν 

άμεςα ι ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι Υπεργολάβοι και 

ςυνεργάτεσ του κα πράξουν  το ίδιο. 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ ΕΡΡΕ βεβαιϊνει τθν αξία του 

παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν 

θμερομθνία καταγγελίασ. 

3322..44  Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα 

με τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν. 

3322..55  Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αγοράςει, ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ, τισ παραςχεκείςεσ 

υπθρεςίεσ που δεν ζχει ακόμα πλθρϊςει. Σε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι αγοράςει υλικά και 

αντικείμενα ι υπθρεςίεσ από άλλον προμθκευτι και όχι από τον Ανάδοχο και προκφψει επιβάρυνςθ 

από τθν προμικεια αυτι, επειδι θ τιμι που κατεβλικθ ςτον τρίτο είναι υψθλότερθ τθσ ςυμβατικισ 

τιμισ, θ διαφορά βαρφνει τον Ανάδοχο. 

3322..66  Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για 

κάκε ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ τθσ Συμβατικισ Τιμισ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία 

του τμιματοσ του Ζργου που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Σφμβαςθσ, να 

χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 

 

ΑΘΟ 33. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

3333..11  Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

3333..22  Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 

γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ,  οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί 

προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) 

θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε κάκε 

περίπτωςθ, θ μετάκεςθ των θμερομθνιϊν παράδοςθσ των ενδιάμεςων παραδοτζων ι του ςυνόλου 

του ζργου για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, κα περιοριςτεί ςτο χρόνο που διιρκεςε το περιςτατικό 

ανωτζρασ βίασ που εμπόδιςε τον Ανάδοχο να εκτελζςει τισ υποχρεϊςεισ του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

 

ΑΘΟ 34. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

3344..11  Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο και το κοινοτικό δίκαιο των δθμοςίων 

ςυμβάςεων. 
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3344..22  Θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ 

κάκε διαφοράσ ςχετικισ με τθ Σφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ι μεταξφ τθσ ΕΡΡΕ και 

του Αναδόχου ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ 

τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν 

3344..33  Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ μζςα ςε χρονικι προκεςμία 

τριϊν (3) μθνϊν από τθν ζγγραφθ επί αποδείξει πρόςκλθςθ προσ τοφτο του ενόσ μζρουσ προσ το 

άλλο, αυτι διευκετείται βάςει τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ και αρμόδια κα είναι τα Δικαςτιρια που 

εδρεφουν ςτθν _____________. 

Θ ςφμβαςθ αυτι μετά τθν ανάγνωςθ και βεβαίωςθ υπογράφεται ςε _____ (#) όμοια πρωτότυπα και 

παίρνει ζνα κάκε μία από αφετζρου ςυμβαλλόμενεσ εταιρείεσ (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ), που 

αποτελοφν τον Ανάδοχο και (2) θ Ανακζτουςα Αρχι 

 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΟΥ 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ B. ΡΟΚΘΥΞΘ ΕΓΟΥ (Α. ΡΩΤ. …………..) 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ. ΡΟΣΦΟΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Α. ΡΩΤ. ………………….) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ: ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
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ΙΙΙ.1. Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ  

 

ΑΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

*ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 

          

          

          

    ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΙΙΙ.2. Βαςικό Λογιςμικό  

 

ΑΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

*ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 

          

          

          

    ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΙΙΙ.3. Λογιςμικό Εφαρμογϊν  

 

ΑΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

*ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 

          

          

                                                 
* Σο ΚΟΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ αθορά ζηα έηη μεηά ηην ελάτιζηη ζηηούμενη Περίοδο Εγγύηζης Καλής Λειηοσργίας. 

 

* Σο ΚΟΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ αθορά ζηα έηη μεηά ηην ελάτιζηη ζηηούμενη Περίοδο Εγγύηζης Καλής Λειηοσργίας. 

 

* Σο ΚΟΣΟ ΤΝΣΗΡΗΗ αθορά ζηα έηη μεηά ηην ελάτιζηη ζηηούμενη Περίοδο Εγγύηζης Καλής Λειηοσργίας. 
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ΑΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

*ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 

          

    ΣΥΝΟΛΟ      

 

 

ΙΙΙ.4. Υπθρεςίεσ  

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ Ανκρωπομινεσ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΙΙΙ.5. Άλλεσ Δαπάνεσ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 



ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΦΖΦΗΑΚΔ ΓΡΑΔΗ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΥΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ, ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ & ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΥΗΟΤ» 

 

Επιμελητήριο Χίου   Σελίδα    114   από   124 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ 

ΕΓΟΥ  

ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ 

ΕΓΟΥ 

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

1 Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ (Ρίνακασ ΛΛΛ.1)    

2 Βαςικό Λογιςμικό (Ρίνακασ ΛΛΛ.2)    

3 Λογιςμικό Εφαρμογϊν (Ρίνακασ ΛΛΛ.3)    

4 Υπθρεςίεσ (Ρίνακασ ΛΛΛ.4)    

5 Άλλεσ δαπάνεσ (Ρίνακασ ΛΛΛ.5)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV: ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ πινάκων ςυμμόρφωςθσ: 

Οι πίνακεσ αναλυτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ακολουκοφν κα ςυμπλθρωκοφν πλιρωσ από τουσ 

προμθκευτζσ. 

Επεξιγθςθ των ςτθλϊν των πινάκων: 

Στιλθ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ, 

για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Στιλθ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ζχουν ςυμπλθρωκεί: 

Θ λζξθ “ΝΑΙ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον προμθκευτι. Για τισ 

περιπτϊςεισ όπου υπάρχει «ΝΑΙ» ςε τίτλο απαιτιςεων ο οποίοσ αναλφεται ςε επιμζρουσ χαρακτθριςτικά 

κεωρείται ότι θ απαίτθςθ περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά και πρζπει να δοκεί απάντθςθ για το 

κακζνα χωριςτά. Θ ςυγκεκριμζνθ επιςιμανςθ δεν ιςχφει όταν υπάρχει επιμζρουσ ανάλυςθ για τθν απαίτθςθ 

του κάκε ειδικοφ χαρακτθριςτικοφ. 

Ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ (μζγιςτο ι ελάχιςτο). 

Ππου υπάρχει κενό, εάν ρθτϊσ δεν αναφζρεται διαφορετικά ι από οποιοδιποτε άλλο ςθμείο των 

προδιαγραφϊν δεν προκφπτει ότι πρόκειται περί υποχρεωτικισ απαίτθςθσ, θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι δεν είναι 

υποχρεωτικι για τον προμθκευτι, αλλά αποτελεί επικυμθτό – βακμολογιςιμο χαρακτθριςτικό. 

Στιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

Στα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ απάντθςθ του προμθκευτι που κα ζχει : 

Τθν ζνδειξθ “ΝΑΛ”, εάν από τθν προςφορά πλθροφται θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι ι αναλαμβάνεται θ 

ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ “ΟΧΛ” ςε αντίκετθ περίπτωςθ. 

Ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ από το οποίο κα προκφπτει εάν ικανοποιείται ι όχι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι. 

Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ εκπλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ Επιτροπι 

Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, κατά τθν κρίςθ τθσ, μπορεί να τθ δεχκεί ι όχι. 

Στιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Στθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπζσ ανά κελί ςε άλλα ςθμεία τθσ προςφοράσ, τεχνικά 

φυλλάδια, εγχειρίδια ι φωτοτυπίεσ τμθμάτων τουσ, δθμοςιεφματα κλπ., από τα οποία τεκμθριϊνονται και 

αιτιολογοφνται πλιρωσ οι απαντιςεισ τθσ προθγοφμενθσ ςτιλθσ τθσ προςφοράσ. 

Πλο το παραπάνω υλικό τεκμθρίωςθσ κα αποτελζςει ξεχωριςτό τόμο τθσ προςφοράσ ο οποίοσ και κα είναι 

αρικμθμζνοσ ανά ςελίδα. Οι παραπομπζσ κα γίνονται ςε ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ι ςελίδεσ του τόμου αυτοφ. 

Γενικζσ αναφορζσ ι αςαφείσ παραπομπζσ δφναται να αποτελζςουν λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ και θ αντίςτοιχθ παραπομπι ςε όλα τα ςθμεία των πινάκων και θ 

παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 
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Ρροδιαγραφζσ προςφερόμενου Υλικοφ Εξοπλιςμοφ 

 

Server 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡ

Θ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Αρικμόσ μονάδων servers 2   

Το μοντζλο να είναι ςφγχρονο (χρόνοσ ανακοίνωςθσ μικρότεροσ 

από 12 μινεσ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ 

του Αναδόχου και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί 

αντικατάςταςθσ/ απόςυρςισ του) 

ΝΑΛ 

  

Mοντζλο με διεκνι πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ ΝΑΛ   

Rack mounted 1U   

Αρχιτεκτονικι 

Τφποσ / Μοντζλο επεξεργαςτι Intel Xeon 4 

core, >=2.13 

GHz,  40Wι 

νεϊτεροσ 

    

Αρικμόσ προεγκατεςτθμζνων επεξεργαςτϊν 1   

Μνιμθ 

Μνιμθ Cache 12MB   

Ρροεγκατεςτθμζνθ μνιμθ  ≥4GB   

Mζγιςτθ υποςτθριηόμενθ  ≥192GB   

Τφποσ μνιμθσ ECC ≥800MHz   

Εςωτερικοί δίςκοι 

Ρλικοσ προςφερόμενων μονάδων εςωτερικϊν δίςκων ≥2   

Τφποσ / Διάταξθ προςφερόμενων μονάδων RAID 1 

(mirrored)  

    

Ταχφτθτα περιςτροφισ ≥ 10Krpm     

Ωφζλιμθ Χωρθτικότθτα ≥ 140 GB     

Μζγιςτοσ αρικμόσ μονάδων που μποροφν να εγκαταςτακοφν  ≥8   

Θφρεσ ςυςτιματοσ 

Σειριακι 1     

USB 2.0 ≥2   

Ethernet 100/1000Mbps  ≥2   
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Υποςτιριξθ 

3 ζτθ από τον καταςκευαςτι ΝΑΛ   

Απαιτιςεισ Εγκατάςταςθσ και Θζςθσ ςε Λειτουργία 

Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτo προβλεπόμενο 

ςθμείο  

ΝΑΛ   

Υποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration – setup) ςτo 

ςθμείο λειτουργίασ 

ΝΑΛ   

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ  ΝΑΛ   

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει τον αναγκαίο 

ςυμπλθρωματικό εξοπλιςμό και εξαρτιματα για τθ κζςθ του 

ςυςτιματοσ ςε παραγωγικι λειτουργία (π.χ. καλϊδια, 

connectors κλπ.) 

ΝΑΛ   

Ραροχι τουλάχιςτον ενόσ (1) CD για κάκε προςφερόμενο 

λογιςμικό, από το οποίο να υπάρχει δυνατότθτα πλιρουσ 

εγκατάςταςθσ  

ΝΑΛ   

Ραροχι των manuals ςε ζντυπθ μορφι και ςε CD ΝΑΛ   

 

Στακμόσ εργαςίασ (PC) 

 

Στακμοί εργαςίασ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά: 

Αρικμόσ Ρροςφερόμενων Στακμϊν Εργαςίασ 14   

Τφπου tower  ΝΑΛ   

Χρόνοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου  Εντόσ των 

τελευταίων 

12μθνϊν 

  

Επεξεργαςτισ Intel Pentium Core 2 Quad ι ανϊτεροσ ≥2,6GHz  ΝΑΛ   

Σχετικά με τον επεξεργαςτι ηθτοφνται τα παρακάτω: 

Να αναφερκεί θ ςυχνότθτα λειτουργίασ (GHz) ΝΑΛ   

Συχνότθτα FSB (MHz) ≥ 1333   

Μνιμθ cache L2 (MΒ)  ≥ 4MB   

Μθτρικι Κάρτα (Motherboard): 

κφρεσ PCI   ≥ 1   

κφρεσ USB 2.0 ≥ 6   

PCIe  ≥ 3   
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Κεντρικι Μνιμθ: 

Ηθτοφμενο μζγεκοσ μνιμθσ ≥ 2 Gb   

Μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ ≥ 8 Gb   

Τφποσ τθσ μνιμθσ  

DDR3, ≥ 1333MHz 
ΝΑΛ   

Μονάδα Σκλθροφ Δίςκου (H/D): 

Χωρθτικότθτα (ςε GB) ≥ 500 ΝΑΛ   

Ταχφτθτα περιςτροφισ (ςε RPM)  ≥ 7200 ΝΑΛ   

Αρικμόσ υποςτθριηόμενων HDD ≥ 2   

Κάρτα γραφικϊν: 

Κάρτα γραφικϊν ενςωματωμζνθ ΝΑΛ   

Δικτυακζσ Συνδζςεισ: 

10/100/1000 Mbps Ethernet  ΝΑΛ   

Μονάδα Ανάγνωςθσ Οπτικϊν Δίςκων: 

Μονάδα εγγραφισ DVD ΝΑΛ   

Ρλθκτρολόγιο: 

Συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμθ αποτφπωςθ 

Ελλθνικϊν και Λατινικϊν χαρακτιρων 
ΝΑΛ   

Ροντίκι: 

Optical mouse  ΝΑΛ   

Τφποσ διαφλου USB ΝΑΛ   

Λειτουργικό Σφςτθμα και άλλο Λογιςμικό: 

Ρροεγκατεςτθμζνο Λειτουργικό ςφςτθμα ΜS Windows® 7 

Professional ι αντίςτοιχο 
ΝΑΛ   

Λογιςμικό ανάγνωςθσ αρχείων τφπου PDF (Acrobat reader ι 

αντίςτοιχο) 
ΝΑΛ   

Λογιςμικό ανάγνωςθσ ςυμπιεςμζνων αρχείων τφπου ZIP 

(Winzip ι αντίςτοιχο) 
ΝΑΛ   

Λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ και επιβλαβι κϊδικα ΝΑΛ   

Λογιςμικό Αυτοματιςμοφ Γραφείου MS Office ι αντίςτοιχο, το 

οποίο κατ’ ελάχιςτον να περιζχει επεξεργαςτι Κειμζνου, 

Λογιςτικϊν Φφλλων και Ραρουςιάςεων και να είναι πλιρωσ 

ςυμβατό με αρχεία Microsoft Office. 

ΝΑΛ   

Ζγχρωμθ Οκόνθ 

Κάκε μονάδα υπολογιςτι να ςυνοδεφεται από αντίςτοιχθ 

μονάδα οκόνθσ 
ΝΑΛ   
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Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο ΝΑΛ   

Τφποσ TFT ΝΑΛ   

Διαγϊνια διάςταςθ (inches) ≥ 19   

Υποςτθριηόμενθ Ανάλυςθ ≥ 1440x900 /60Mhz ΝΑΛ   

Χρόνοσ Αποκριςθσ ≤5ms ΝΑΛ   

Άλλα Χαρακτθριςτικά Συςτιματοσ: 

Ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ εγγυάται τθν ομαλι εκκίνθςθ 

του Ρροςωπικοφ Υπολογιςτι με όλα τα προςφερόμενα 

περιφερειακά ςυνδεδεμζνα ςε αυτόν και ςε πλιρθ λειτουργία 

ΝΑΛ   

Γενικζσ απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ: 

Πλοι οι προςφερόμενοι Ρροςωπικοί Υπολογιςτζσ τθσ ίδιασ 

διαμόρφωςθσ κα πρζπει να ζχουν τθν ίδια επακριβϊσ 

ςφνκεςθ 

ΝΑΛ   

Να δοκοφν όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν ςωςτι 

εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ  
ΝΑΛ   

 

UPS 

 

Μονάδα Αδιάλειπτου Ιςχφοσ (UPS) για τα προςφερόμενα PCs 

 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
ΑΡΑΝΤ

ΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γενικά χαρακτθριςτικά 

Να αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο ΝΑΛ   

Αρικμόσ μονάδων 14   

Τεχνικά χαρακτθριςτικά  

Χριςθ μπαταριϊν κλειςτοφ τφπου ΝΑΛ   

Αυτονομία ςε λεπτά τθσ ϊρασ  10 min   

Αυτόματο Shutdown/restart ΝΑΛ   

On-Line τφποσ μεταγωγισ ΝΑΛ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

Να ςυνοδεφεται από καλϊδιο τροφοδοςίασ και ςφνδεςθσ 

δεδομζνων. 
ΝΑΛ   

Να δοκοφν τα εγχειρίδια για το ςφςτθμα ςε ζντυπθ και 

θλεκτρονικι μορφι.  
ΝΑΛ   
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Scanner 

 

Scanner 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Αρικμόσ μονάδων 2   

Μζγεκοσ εγγράφου <=A4 ΝΑΛ   

Τφποσ ςαρωτι Flat ΝΑΛ   

Οπτικι Ανάλυςθ >=1200dpi   

Ταχφτθτα ςάρωςθσ ζωσ και 27ppm με τθ  >= 25 

Σελ/Λεπτό 

  

Δυνατότθτα ςάρωςθσ διπλισ όψθσ 2 διελεφςεων ΝΑΛ   

Βάκοσ χρϊματοσ  >=48 BIT   

Σφνδεςθ USB, ETHERNET ΝΑΛ   

Αυτόματοσ τροφοδότθσ χαρτιοφ ΝΑΛ   

Κα προςφερκοφν κατάλλθλα καλϊδια για τθ ςφνδεςθ του 

Scanner 
ΝΑΛ 

  

 

 

Εκτυπωτισ 

Εκτυπωτζσ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Αρικμόσ μονάδων 5   

Ταχφτθτα εκτφπωςθσ >16 ppm 

Black & Color 
ΝΑΛ 

  

Ροιότθτα Εκτφπωςθσ >600x600 dpi ΝΑΛ   

Μνιμθ >=64ΜΒ ΝΑΛ   

Μθνιαίοσ κφκλοσ εκτφπωςθσ >=45.000 

ςελίδεσ 

 

ΝΑΛ 

  

Τροφοδοςία >=350 ςελίδεσ ΝΑΛ   

LCD Οκόνθ ΝΑΛ ΝΑΛ   

Κα προςφερκοφν κατάλλθλα καλϊδια για τθ ςφνδεςθ του 

εκτυπωτι 
ΝΑΛ 

  

 

ADSL router 
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ADSL router  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Αρικμόσ μονάδων 1   

ADSL router over PSTN ΝΑΛ   

Ethernet Ports >=4 ΝΑΛ   

WAN Ports >= 1 ΝΑΛ   

Υποςτιριξθ VPN ΝΑΛ   

Ενςωματωμζνο Firewall ΝΑΛ   

Κα προςφερκοφν κατάλλθλα καλϊδια για τθ ςφνδεςθ του 

εκτυπωτι 
ΝΑΛ 

  

 

Ρροδιαγραφζσ προςφερόμενου Λογιςμικοφ 

 

Γενικζσ Ρροδιαγραφζσ Εφαρμογϊν 

 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Να είναι ςφμφωνεσ με τα γραφόμενα τθσ τεχνικισ περιγραφισ NAI   

Πλεσ ανεξαιρζτωσ οι προςφερόμενεσ εφαρμογζσ κα πρζπει 

ςτο περιβάλλον εργαςίασ του χριςτθ (τελικοφ και διαχειριςτι) 

να απαιτοφν μόνο ζναν κοινό web browser 

NAI   

Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να βαςίηονται ςε κοινι πλατφόρμα 

ανάπτυξθσ 

NAI   

Επικυμθτι είναι θ υιοκζτθςθ τεχνολογιϊν που 

χρθςιμοποιικθκαν για τα υπάρχοντα ςυςτιματα του φορζα 

κακϊσ και θ χρθςιμοποίθςθ προϊόντων που ςτθρίηουν τθν 

υπάρχουςα υποδομι 

   

Επικυμθτι είναι θ δυνατότθτα εκτζλεςθσ / φιλοξενίασ τουσ ςε 

περιςςότερα του ενόσ εναλλακτικά λειτουργικά ςυςτιματα 

εξυπθρετθτι, εφόςον προκφψει από τον φορζα μελλοντικά 

τζτοια ανάγκθ. 

   

Ππου απαιτείται είςοδοσ χριςτθ με κωδικοφσ κα πρζπει να 

γίνεται άπαξ για το ςφνολο των εφαρμογϊν και να μθν 

χρειάηεται ςε καμιά περίπτωςθ επανειςαγωγι του κωδικοφ 

(Single Sign On). Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να 

τεκμθριϊςει πωσ επιτυγχάνει τθν ανωτζρω απαίτθςθ. 

 

ΝΑΛ   

Θ αναλυτικι παρουςίαςθ των προςφερόμενων εφαρμογϊν κα 

πρζπει να ςυνοδεφεται, εντόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, από 

ΝΑΛ   
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τισ αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ οκόνεσ (screenshoοts). 

Επικυμθτι θ δυνατότθτα επίδειξθσ (demo) των 

προςφερόμενων εφαρμογϊν, εφόςον ηθτθκεί από τθν 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ V: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ ΣΘΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 

Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

 

Θμερομθνία Γζννθςθσ: __ /__ / ____ Τόποσ Γζννθςθσ:  

 

Τθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:    

    

    

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ  

Πνομα Λδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 
Θμερομθνία 

Απόκτθςθσ Ρτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο 

Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) 
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ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ 

 

Ζργο Εργοδότθσ Θζςθ1 και Κακικοντα ςτο Ζργο  

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

Ρερίοδοσ 

(από - ζωσ) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 


