
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.” 

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 109, Τ.Κ.: 115 21, ΑΘΗΝΑ  

ΤΗΛ: +30 210 3355700  

Εmail:info@eg.gov.gr 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

«Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος και 

Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών»  

 

Αριθμός Προκήρυξης: 3/2020 

Α.Π. ΕΞ 2587 

 

Προϋπολογισμός: € 526.000 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 

 

Iούνιος  2020 

 



2 

 

 

 

Περιεχόμενα 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ........................................................................................................................................................... 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................................................................ 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................... 5 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................ 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 6 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... 9 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ...................................................................................................................................................... 9 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ .................................................................................................... 10 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ..........................................................................................................11 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ......................................................................................................................................... 11 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης .............................................................................................................................. 11 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ............................................................................... 11 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ............................................................................................................................... 11 
2.1.4 Γλώσσα........................................................................................................................................................ 11 
2.1.5 Εγγυήσεις .................................................................................................................................................... 12 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .......................................................................................... 13 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ................................................................................................................................ 13 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................................. 13 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ..................................................................................................................................... 14 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ...................................................................... 17 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................................................... 17 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................ 18 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ......................................... 19 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ................................................................................................................... 19 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ...................................................................................................... 19 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................................. 25 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................................................................................... 25 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ................................................................................................... 27 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................ 28 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................... 28 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................ 28 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................................. 30 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών .............................................................................................................................................................. 31 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................................. 31 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών .................................................................................................................... 32 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....................................................................................33 

3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ 33 
 
H
Y
P
E
R
L
I
N
K
 
\
l
 
"
_
T
o

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ............................................................................................................................. 33 
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................... 34 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 35 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .................................................................................. 36 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 37 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................38 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ........................................................................................................ 38 



3 

 

 

 

4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 38 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................................................. 38 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 39 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ....................................................................................................... 39 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................ 39 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................................41 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ............................................................................................................................................. 41 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 42 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 43 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ..................................................................................................................................44 

6.1  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................... 44 
6.2  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................................. 44 
6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................... 44 
6.4  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ............................................................................................................. 45 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................47 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................... 47 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................... 47 
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................... 47 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................ 51 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....................................................................................... 82 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ............................................................................83 
Πίνακας Γενικών Απαιτήσεων .................................................................................................................................. 84 
Πίνακας Προδιαγραφών Κεντρικής Πλατφόρμας / Διαχείρισης Περιεχομένου Διαδικτυακής Πύλης .................... 86 
Πίνακας Προδιαγραφών Αναβάθμισης Συστημάτων Φορέων ................................................................................ 90 
Πίνακας αξιοποίησης λογισμικού δημιουργίας Αναφορών..................................................................................... 91 
Πίνακας Προδιαγραφών Συστήματος Γεωαπεικόνισης με Χάρτες και Χαρτογραφικά Υπόβαθρα ......................... 92 
Πίνακας Αξιοποίησης Συστήματος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) .......................................................... 92 
Πίνακας Προδιαγραφών εφαρμογής Επιχειρηματικής Δικτύωσης - Συνεργασίας (Matchmaking Engine) ............ 93 
Πίνακας Αξιοποίησης Συστήματος Υποστήριξης Εξαγωγέων................................................................................... 95 
Πίνακας Προδιαγραφών Εφαρμογής αυτό-αξιολόγησης εξαγωγικής ωριμότητας (Self-Assesment Tool).............. 95 
Πίνακας Προδιαγραφών Διασύνδεσης - Διαλειτουργικότητας ............................................................................... 96 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ ................................................................................................................................................. 97 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ....................................................................... 98 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ............................................................................................... 105 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ................................................................................................ 106 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................ 107 

 

 



4 

 

 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece 
S.A) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 109 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11521 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο +30 210 3355778 

Φαξ +30 210 3242079 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες A Τρυποσκούφη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) http://www.enterprisegreece.gov.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» είναι Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας 
το κεφάλαιο καλύπτεται ολόκληρο (100%) από το Ελληνικό Δημόσιο. Είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και λειτουργεί χάριν του Δημοσίου συμφέροντος κατά τους 
κανόνες της Ιδιωτικής Οικονομίας. Διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2372/1996 (αρ. ΦΕΚ Α’ 29, 28/2/1996), 
του Ν. 3894/2010, (ΦΕΚ Α’ 204, 2/12/2010), του Ν. 4242/2014, (ΦΕΚ Α’ 50) και συμπληρωματικά από τις 
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καθώς και από τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ Β’ 
756/23.3.2014, ΦΕΚ Β΄ 1799/2011, ΦΕΚ Β 2645/2014) την υπ’ αριθμ.307/26.04.2017 Aπόφαση του ΔΣ της 
εταιρείας (ΦΕΚ 1649/4-5-2017, Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ). ΠΔ 81/2019 & ΦΕΚ Α’119 /19) 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητά της συνίσταται στην προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση 
εξαγωγών, με στόχο την προβολή της χώρας ως σημαντικού στρατηγικού εταίρου παγκοσμίως. Ειδικότερα 
ο σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η 
υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή 
βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση 
της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η 
προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή ενημέρωσης μέσω της 
λειτουργίας ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η παροχή 
πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές 
επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών 
και της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία 
ασκεί τις ειδικότερες αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού της (άρ. πρώτο παρ. 3 
του ν. 2372/1996 (Α` 29), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το  άρθρο 84 του Ν. 4635/2019 ( ΦΕΚ Α’  
167/30.10.2019). 

 

mailto:a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr
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Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.enterprisegreece.gov.gr  μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνίας και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)      Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 

δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.enterprisegreece.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, Κωδ. ΣΑ Ε1941. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2020ΣΕ19410000). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο1 της Πράξης : «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και 
Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. 
πρωτ. 3994/1299/Α3 του 20/06/2019 και αναμορφώθηκε με την με Α.Π.: 151.237/649-Β/15.05.2020 
τροποποίηση της απόφασης ένταξης. και έχει λάβει κωδικό MIS5043170,  

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και τη δημιουργία νέας, ενιαίας 
ψηφιακής πλατφόρμας και διαδικτυακής πύλης, με αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων του 
ΥΠΕΞ/Γεν. Γραμματεία ΔΟΣ & Εξωστρέφειας (agora.mfa.gr)και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & 
Εξαγωγικού Εμπορίου (Enterprise Greece www.enterprisegreece.gov.gr ) και διασύνδεσή τους με τη νέα 
πλατφόρμα για τροφοδότηση πληροφοριών.  

Ειδικότερα, αφορά στα εξής: 

Στην αποτύπωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με ενσωμάτωση όλων των απαιτήσεων που αφορούν 
στην πληροφόρηση για το Εσωτερικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, δηλαδή, παρουσίαση της 
χώρας, τομείς προτεραιότητας της οικονομίας, παρουσίαση κλάδων, στοιχεία παραγωγής Ελλάδας με άλλες 
χώρες, μητρώα επιχειρήσεων, στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, χρηματοοικονομικά/ 
χρηματοδοτικά εργαλεία, επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και  στην αποτύπωση του διεθνούς 
περιβάλλοντος/διεθνείς αγορές, που περιλαμβάνει πληροφορίες για το Εξωτερικό οικονομικό και 
επιχειρηματικό περιβάλλον, δηλαδή: γενικές πληροφορίες αγοράς-στόχου, οικονομικό περιβάλλον (βασικά 
μακροοικονομικά μεγέθη, διάρθρωση οικονομίας κλπ), θεσμικό πλαίσιο– διμερείς σχέσεις & συμφωνίες με 
αγορά-στόχο, επιχειρηματικό & επενδυτικό περιβάλλον, ετήσιες εκθέσεις, οδηγοί επιχειρηματικότητας και 
έρευνες αγοράς, διαγωνισμοί & προμήθειες για τρίτες χώρες, διασυνοριακές συναλλαγές (ειδικές 
οικονομικές ζώνες, δασμολόγιο, τελωνεία και διαδικασίες εισαγωγών – εξαγωγών), διεθνείς εκθέσεις, 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
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χρήσιμες διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας, μελέτες κλάδων ειδικότερου ενδιαφέροντος για ελληνικές 
επιχειρήσεις στις ξένες αγορές (παρουσίαση κλάδου/προϊόντος, προσφορά-ζήτηση, εξωτερικό εμπόριο, 
ανταγωνισμός), στρατηγική εισόδου (επιλογή συνεργατών, επιχειρηματική κουλτούρα, κ.α.)Οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, 
Διαδίκτυο και υποστήριξη) ) και συμπληρωματικών CPV 72262000-9 (Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, 
Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) CPV (72413000-8), και CPV Υπηρεσίες 
διαφήμισης και μάρκετινγκ (79340000-9) 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 652.240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 526.000,00, ΦΠΑ : 126.240,00).   

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  
Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. Το αντικείμενο της σύμβασης  είναι ενιαίο και δεν δύναται η 
τμηματοποίηση του καθώς ο υποψήφιος ανάδοχος για την  παράδοση του έργου, έχει  την ολική και 
αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίησή του εν τω συνόλω.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1: 

1. του άρθρου1 του Ν.2372/1996 (Α' 29) «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπου εμπεριέχεται το Καταστατικό της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», , όπως αυτό τροποποιήθηκε με το  άρθρο 84 του Ν. 4635/2019 ( ΦΕΚ Α’  
167/30.10.2019) 
2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του Ν. 
4605/2019. 
3. του ν. 4314/2014 (Α' 265)2, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 
4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
5. του ν. 4472/2017 (Α 7́4) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής 
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και 
λοιπές διατάξεις», 

                                                           
1 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

2 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

https://www.contracts.gr/cpv/99ea7bd7-4531-4ffc-982d-79adb0823bbf
https://www.contracts.gr/cpv/caef7c64-8c77-4220-8853-ea5050696751
https://www.contracts.gr/cpv/caef7c64-8c77-4220-8853-ea5050696751
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6. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
7. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
8. τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4488/2017, «Αποκλεισμός από δημόσιες συβάσεις και 
χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας» (Α΄137) 
9. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
11. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
14. τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4389/2016 (Α’ 94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί αλλαγής 
των συντελεστών του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, 
15. τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος, 
16. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
17. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
18. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  
19. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
20.  του π.δ. 39/2017 (Α΄64) « Κανονισμός Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
21. τις διατάξεις του Π.Δ. 57/2017 (ΦΕΚ Α’88) για τον Οργανισμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών,  
22. τη με αριθ. 1191/14.3.2017 κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού και διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. καθώς και  
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147)» 
(Β΄969), 
23. το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 
24. το Π.Δ 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄64) 
25. τη με αρ. 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Τουρισμού  «Ρυθμίσεις για  τις πληρωμές των δαπανών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ [(Τροποποίηση και αντικατάσταση  της κοινής υπουργικής  
απόφασης  46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)]», 
26. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
27. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
28. To Ν.4587/24.12.2018, (ΦΕΚ Α’ 218/24.12.2018, «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις», 



8 

 

 

 

29. Την με αριθ. Πρωτοκ 562/2017/30.05.2018 (ΑΔΑ: 96Φ3465ΧΘ0-2Υ4) έγκριση, από το Υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής της Πρότασης Έργου με τίτλο «Έγκριση πρότασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων με τίτλο: Αναβάθμιση Διαδυκτιακής Πύλης Agora. 
30. Το από 29-03-2019 14:29 υποβληθέν ΤΔΠ με κωδικό αριθμό ΟΠΣ 5043170, ΤΔΠ με ID 65677, του 
Δικαιούχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ» και τίτλο «Αναβάθμιση 
Διαδικτυακής Πύλης "Agora». 
31. την από 22.05.2019 ανάρτηση του σχεδίου διακήρυξης σε διαβούλευση στο διαδίκτυο (στην 
ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ)  
32. Η από 12-06-2019 υποβολή συμπληρωματικών/διευκρινήσεων μέσω της ενέργειας «Επικοινωνία» 
του ΤΔΠ που υπέβαλε ο Δικαιούχος κατόπιν του με αρ. πρωτ. 3653/1186/Α3/06-06-2019 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
περί υποβολής συμπληρωματικών/διευκρινήσεων έτσι ώστε να συνεχιστεί η εξέταση του υποβληθέντος 
ΤΔΠ.  
33.  Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 
αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της πρότασης 
και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ.  
34. Την με αρ. πρωτ. 3992/1298/Α3/20-06-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την 
ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία».  
35. Την με αριθ. Πρωτοκ. 3994/1299/Α3/20.06.2019 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Εθνική Ηλεκτρονική 
Πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα» με Κωδικό ΟΠΣ 5043170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 
36. Tα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ A 119 - 08.07.2019) και ΠΔ 84/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A' 123/17.07.2019) με τα 
οποία μεταφέρθηκε η εποπτεία της Enterprise Greece και όλων των αρμοδιοτήτων της προώθησης της 
εξωστρέφειας στη ΓΓ ΔΟΣ του Υπουργείου Εξωτερικών 
37.  Το άρθρο 84 του Ν. 4635/2019 σύμφωνα με το οποίο Enterprise Greece εποπτεύει και διαχειρίζεται 
το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική 
πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.  
38.  Το από 07-05-2020 21:11 υποβληθέν ΤΔΠ με κωδικό αριθμό ΟΠΣ 5043170, ΤΔΠ με ID 65677, του 
Δικαιούχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ» και τίτλο «Εθνική 
Ηλεκτρονική Πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα» 
39. Την με αριθ. Πρωτοκ.: 151.237/649-Β/15.05.2020 Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης 
«Εθνική Ηλεκτρονική Πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα» με Κωδικό ΟΠΣ 5043170 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και με 
ενάριθμο κωδικό 2020ΣΕ19410000. 
40. Τη  με αριθ. Πρωτοκ. 151.298/797-B απόφαση έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 
Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, περί Διακήρυξης για το Υποέργο 
«Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης 
Εξαγωγών»Α/Α 1 της Πράξης 5043170 
41. Την με αριθ. Πρωτοκ 2585/11.06.2020 απόφαση  διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού 
για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο  «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία 
Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών», ανώτατου συνολικού 
προϋπολογισμού ποσού πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (€526.000,00) πλέον του τυχόν 
αναλογούντος Φ.Π.Α,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (ΑΔΑ: 61ΗΣ46ΨΧ6Σ-2ΞΤ) 
42. Τον εγκεκριμένο βάσει της υπ’ αριθ. 20/2011 Υπουργικής Απόφασης, Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας της Εταιρείας (ΦΕΚ Β’ 1799/ 2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 14520/2014 
(ΦΕΚ Β’ 756/ 2014) και 46741/2014 (ΦΕΚ Β’ 2645/2014) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και την υπ’ αριθμ.307/26.04.2017 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας (ΦΕΚ 1649/4-5-2017, 
Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ), 
43. Την  υπ' αριθμ. Π461 – 50965 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ.Φύλλου 
763/20.9.2019) περί “Αποδοχής παραίτησης και ορισμός Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου του 
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Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.” με δ.τ. “EnterpriseGreeceA.E.”, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Π – 461-59349 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 852/14.10.2019) περί “Αντικατάστασης και Ορισμού 
Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” με δ.τ. “EnterpriseGreeceA.E.”. 
44. Την υπ’ αριθμ. Π461-64969 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 950/11.11.2019) απόφαση «Τροποποίηση της Π461-
59349/9.10.2019 (ΥΟΔΔ 852) απόφασης, παύση δυο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με δ.τ. ‘’EnterpriseGreeceA.E.” 
λόγω αλλαγής του καταστατικού αυτής» του Υπουργού Εξωτερικών. 
45. Την  απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από 
την Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 342/14.11.2019 περί α. νέας συγκρότησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
σε σώμα β. Εκπροσώπησης της εταιρείας και γ. παροχής δικαιώματος υπογραφής (ΑΔΑ: ΩΑΣΘ46ΨΧ6Σ-ΤΗΑ). 
46. Την απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από 
την Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 350/12.05.2020 περί Αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. - Συγκρότηση μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
47. Την υπ΄αριθμ 137/13.01.2020, απόφαση της με αριθμό 346 συνεδρίασης του  Δ. Σ.  της εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», περί ανανέωσης  της θητείας των μελών 
των Γνωμοδοτικών Οργάνων (Επιτροπών) Διαγωνιστικών Διαδικασιών της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και αντικατάσταση μελών. 
48. Τον εγκεκριμένο βάσει της υπ’ αριθ. 351/14.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 
6ΞΗΜ46ΨΧ6Σ-8ΤΕ) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και  δ.τ. "Enterprise Greece A.E.". 
49. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων και των τροποποιήσεων των νόμων αυτών εκδοθεισών 
κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
50. υπ΄αριθμ ΑΠ 51812/25.05.2020 Απόφαση Ένταξης στη ΣΑΕ 194/1 του έργου με ενάριθμο 
2020ΣΕ19410000 και τίτλο "Εθνική Ηλεκτρονική Πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα 
(2019ΣΕ11910017)  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται τριάντα ημέρες από την ημερομηνία 
αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης της σύμβασης, και 
συγκεκριμένα, την 15η, Ιουλίου 2020 και ώρα 16.00 (ώρα Αθηνών). 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 (ώρα Αθηνών). 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 11/06/2020 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό προκήρυξης: 2020/S 115-279284. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε
.
Σ
.
Η
.
Δ
Η
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σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό : 92688 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
https://www.enterprisegreece.gov.gr στην διαδρομή : https://www.enterprisegreece.gov.gr/o-
organismos/diakhrykseis-diagonismon-prosklhseis-endiaferontos., στις 16.06.2020 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους3 

Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα 
κατά την έννοια Άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
3 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.enterprisegreece.gov.gr/


11 

 

 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη  της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 20PROC006871707), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 12 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από 
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Ειδικά τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε 
από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
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εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της παραγράφου 2.2.2 να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του 
Παραρτήματος IV, ενώ η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της παραγράφου 4.1 να συνταχθεί σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα Β του Παραρτήματος IV. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής 
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην 
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση, το είδος της συμμετοχής και η αντιστοιχούσα 
κατανεμημένη αμοιβή κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής 
αυτής. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον 
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 
μελών για την ολοκλήρωση της Σύμβασης. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, 
δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.  

Τέλος η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραχωρήσει  κατ΄ αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής σε 
ορισμένους φορείς και για συγκεκριμένες  κατηγορίες υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
110 ν4412/2016 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€10.520,00), σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος  
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21 Αυγούστου 2021, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας 
ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών 

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

δ) Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 
στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή 
ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 
βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί 
αμετακλήτως. 

ε) Η εγγύηση επιστρέφεται και στους υποψηφίους των οποίων η προσφορά έληξε και δεν ανανέωσαν την 
ισχύ της. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων:  

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.2 
δικαιολογητικά, δ)δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους.  

ή/και 
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γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
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2.2.3.4 Ο οικονομικός φορέας  αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5 Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)4 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 5. 

2.2.3.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών συναφή 
με το αντικείμενο της σύμβασης.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία.  

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η καταλληλόλητα μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη 
της ένωσης/κοινοπραξίας. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει 

                                                           
4Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
5 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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 Να έχουν μέσο όρο ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων (ήτοι 2017,2018, 2019), 
πριν το έτος της διενέργειας του διαγωνισμού, διαχειριστικών χρήσεων, συναρτήσει της ημερομηνίας 
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του και εφόσον είναι διαθέσιμες οι 
πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% του προϋπολογισμού του 
υπό ανάθεση Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος 
όρος του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές  χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσο 
με το 100% του προϋπολογισμού του Έργου.  

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Όσον αφορά την τεκμηρίωση επαγγελματικής ικανότητας των υποψήφιων αναδόχων στην παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει 
επιτυχώς κατά την τελευταία πενταετία (5ετία) πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, έργα 
συνολικής αξίας τουλάχιστον  200.000 ως άθροισμα (χωρίς ΦΠΑ) που να καλύπτουν τα κάτωθι : 

Α)  τουλάχιστον τρία (3) έργα στα  οποία να συμπεριλαμβάνεται η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων 
που να καλύπτουν είτε ξεχωριστά είτε συνδυαστικά τα εξής πεδία : 

- Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών «εξυπηρετητή πελάτη» 
- Εγκατάσταση/ παραμετροποίηση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου CMS     
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη back-end εφαρμογών  
- Ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών σχεδίασης και κάλυψης εμπειρίας χρηστών  

Και 

Β) τουλάχιστον 2 έργα είτε αποκλειστικά είτε συνδυαστικά στo πεδίο της ψηφιακής 
επικοινωνίας/μαρκετινγκ με έμφαση στην παραγωγή περιεχομένου ιστοσελίδων με διεθνή 
προσανατολισμό  

 

Γ) Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες 
(επαγγελματικά προσόντα) για την ανάληψή του έργου.  

Η προτεινόμενη ομάδα έργου να περιλαμβάνει τουλάχιστον στελέχη με τα ακόλουθα επαγγελματικά 
προσόντα:  

 Υπεύθυνο Έργου (Project Manager) ΠΕ Πληροφορικής και τουλάχιστον 10 έτη επαγγελματική 
ενασχόληση σε Διαχείριση Έργων Πληροφορικής  

 Ένας Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου ΠΕ Πληροφορικής και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική 
εμπειρία σε συντονισμό έργων και σε σχεδιασμό τεχνολογικών λύσεων και διαχείριση αυτών 

 Ένα στέλεχος ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής με 5έτη τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην Διαχείριση 
Σχεσιακών Βάσεων δεδομένων ή στον σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών πολλαπλών επιπέδων 
και συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ή στον σχεδιασμό και παραμετροποίηση ή ανάπτυξη  
διεπαφών (web services) διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα και πηγές πληροφορίας 

 Ένα στέλεχος ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Στατιστικών με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα 
επικοινωνίας και μάρκετινγκ   

 Ένα στέλεχος ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Οικονομικού με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε μάρκετινγκ και 
ειδικότερα σε ψηφιακό μάρκετινγκ και στην παραγωγή και επιμέλεια ιστοσελίδων με διεθνή 
προσανατολισμό 
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Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω απαιτούμενη Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά για τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένα να διαθέτουν Πρότυπο πιστοποίησης συστημάτων 
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και υλοποίηση 
πληροφοριακών συστημάτων  

Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και συγκεκριμένα να διαθέτουν το 
πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, με αντικείμενο τον σχεδιασμό 
και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω απαιτούμενη Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά για τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III,  το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 
του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων μη  αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.7). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν 
δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
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 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους 

 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο , 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2  πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το 
οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ο 
προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του ως και 
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης – 
κύριας και επικουρικής – στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους του ΕΦΚΑ με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του προσφέροντος και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του πρώην Ι.Κ.Α.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 

γ) για την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3 πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από 
το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 
θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού.. Το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή ,εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί 
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του 
κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 
το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 
30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει 
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών 
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά 
τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και 
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στ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης ή ισοδύναμη επαγγελματική ή εμπορική  οργάνωση στο 
οποίο θα αναφέρεται το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν ή  βεβαίωση από αρμόδια 
φορολογική αρχή έναρξης επιτηδεύματος από την οποία προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων 
τους, ή ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο 
Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων (2017,2018, 2019), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών (στις 
περιπτώσεις όπου η δημοσίευση ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος). 

Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, 
υποβάλλονται αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων ή δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για 
το εν λόγω χρονικό διάστημα. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

α) Για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.6. περ. α’ συμπληρωμένο πίνακα συμβάσεων, των τελευταίων 
πέντε (5) ετών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί: 

 Α/Α 
ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(από – έως) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΞΙΑ προ 
ΦΠΑ(€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(οικονομική 

αξία) 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & 
ημερομηνία) 
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Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των ως άνω συμβάσεων νοείται η ημερομηνία της 
βεβαίωσης/πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, που εκδίδει η αναθέτουσα αρχή/αποδέκτης. Σε περίπτωση 
ένωσης προσώπων η συγκεκριμένη απαίτηση δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της 
ένωσης. Επίσης, θα πρέπει για τα έργα της παρ. 2.2.6.α) και β) να διατεθεί αναλυτική περιγραφή.  

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω πίνακα, κατατίθενται: 

Βεβαιώσεις/ πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής και συμβάσεις που αποδεικνύουν την απαιτούμενη τεχνική 
καταλληλότητα. Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παροχές των σχετικών 
υπηρεσιών αποδεικνύονται με έγγραφο που έχει εκδοθεί, θεωρηθεί ή υπογραφεί από την κατά περίπτωση 
Αναθέτουσα Αρχή. Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, με βεβαίωση του αποδέκτη των υπηρεσιών. 

 

β) Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναφορικά με το 2.2.6 γ οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση Συμμετοχής καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία Τεκμηρίωσης:  

 Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου 

 Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου 

 Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου 

Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V, όλων των μελών της 
Ομάδας Έργου από τα οποία να αποδεικνύονται οι παραπάνω προϋποθέσεις: 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα ασφαλείας 
της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, Πρότυπο πιστοποίησης συστημάτων 
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο καθώς και Πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας 
πληροφοριών ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο που να βρίσκεται σε ισχύ. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 6.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

                                                           
6  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9.Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται στο στάδιο κατακύρωσης πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται 
από επικυρωμένη μετάφραση. 

 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α / Τεχνική Λύση 

Κ1 Αντίληψη και κατανόηση του έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο 5% 

Κ2 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά & Τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά της λύσης 

15% 
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Κ3 Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών 
λογισμικού  

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α  40% 

ΟΜΑΔΑ Β / Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

Κ4 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 5% 

Κ5 Υπηρεσίες Μελέτης Εφαρμογής 5% 

Κ6 Υπηρεσίες Πιλοτικής & Παραγωγικής Λειτουργίας 10% 

Κ7 Μεθοδολογία/προσέγγιση ψηφιακού περιεχομένου και 
προώθησης σε διεθνείς αγορές  

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β  40% 

ΟΜΑΔΑ Γ / Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Κ8 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, χρονοδιάγραμμα, 
Παραδοτέα) 

10% 

Κ9 Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου και Οργάνωσης Ομάδας Έργου 10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ  20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Μέσω των παραπάνω κριτηρίων αξιολογούνται τα ακόλουθα:  

Ομάδα κριτηρίων Α: Τεχνική Λύση 

Κ.Ι Αντίληψη και κατανόηση του έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο  

 Ο βαθμός κατανόησης των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου.  

Κ.2 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά & Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της λύσης 

 Η επάρκεια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, της διαστρωμάτωσης και των τεχνικών και 
τεχνολογικών χαρακτηριστικών της λύσης. Ενδεικτικά θα αξιολογηθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των 
εργαλείων και των πόρων, η διαθεσιμότητα και η ασφάλεια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, η 
δυνατότητα εξέλιξης και επέκτασης της προτεινόμενης λύσης.  

 Ενδεικτικά επίσης, θα αξιολογηθεί η χρήση ανοικτού λογισμικού, η διαλειτουργικότητα, τα μέτρα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και οι δυνατότητες παραμετροποίησης. 

Κ.3. Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών λογισμικού 

 Η κάλυψη των απαιτήσεων ως προς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των 
προτεινόμενων λύσεων.  

 

Ομάδα κριτηρίων Β: Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

Κ.4. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

 Η κάλυψη και η εξειδίκευση των αναγκών εκπαίδευσης σε σχέση με το εύρος των απαιτήσεων του 
έργου  

 Η μεθοδολογία και ο τρόπος της εκπαίδευσης  

Κ.5. Υπηρεσίες Μελέτης Εφαρμογής  

 Ο βαθμός εξειδίκευσης μεταξύ της μεθοδολογίας υλοποίησης του Έργου και της Μελέτης 
Εφαρμογής. Η εξειδίκευση των φάσεων και η ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων σε σχέση 
με τις απαιτήσεις της σύμβασης, τις προτεινόμενες μεθοδολογίες και τη ρεαλιστικότητα της 
προσέγγισης, 
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 Ο βαθμός της εφικτότητας, ρεαλισμού και αποτελεσματικότητας της προσέγγισης, ανάλογα με την 
κρισιμότητα που αναγνωρίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος σε επιμέρους παράγοντες επιτυχίας του 
Έργου,  

Κ6. Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας 

 Ενδεικτικά, περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης της λειτουργίας του 
συστήματος και εκτέλεσης βελτιωτικών παρεμβάσεων και απασφαλμάτωση αδυναμιών 
λογισμικού, του τρόπου υλοποίησης πιθανών αναπροσαρμογών και παραμετροποιήσεων στο 
προσφερόμενο λογισμικό. 

 Επίσης, αξιολογείται η διαδραστικότητα με τους χρήστες και η δυνατότητα βελτίωσής της 

Κ7 Μεθοδολογία/προσέγγιση ψηφιακού περιεχομένου και προώθηση σε διεθνείς αγορές  

 Μεθοδολογία, οργάνωση και προσέγγιση επεξεργασίας και ανάπτυξης περιεχομένου 

 Αποτελεσματικότητα ως προς την προώθηση στις διεθνείς αγορές με έμφαση στην αξιοποίηση 
ψηφιακών καναλιών  

 

Ομάδα Κριτηρίων Γ: Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Κ8 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, χρονοδιάγραμμα, Παραδοτέα) 

 Η οργάνωση της φάσης ανάλυσης επιχειρησιακών απαιτήσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις της 
σύμβασης, τις προτεινόμενες μεθοδολογίες και τη ρεαλιστικότητα της προσέγγισης, 

 Ο βαθμός της εφικτότητας, ρεαλισμού και αποτελεσματικότητας της συνολικής προσέγγισης 
διοίκησης και υλοποίησης της σύμβασης, ανάλογα με την κρισιμότητα που αναγνωρίζει ο 
υποψήφιος Ανάδοχος σε επιμέρους παράγοντες επιτυχίας του Έργου, στην προσφορά του,  

 Εφαρμογή των αρχών ποιότητας διοίκησης έργων, διασφάλιση της εύρυθμης υλοποίησης και 
επίτευξη των στόχων της σύμβασης 

 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

 

Κ.9. Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου και Οργάνωσης Ομάδας Έργου 

 Ο βαθμός επάρκειας και σαφήνειας των ορισμών των βασικών ρόλων του προτεινόμενου σχήματος 
διοίκησης και υλοποίησης, σε σχέση με την κατανόηση των απαιτήσεων της σύμβασης. Ενδεικτικά, 
αξιολογείται η ανάλυση της οργανωτικής δομής της Ομάδας Έργου, των ρόλων και των 
αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών που θα εκτελούνται από κάθε ρόλο.  

 Βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων του έργου από την προσφερόμενη ομάδα υλοποίησης. Θα 
συνεκτιμηθεί η ενίσχυση με επιπλέον ειδικότητες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου  

 Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της μεθόδου επικοινωνίας και μεθόδου επίλυσης των 
προβλημάτων.  

 Ο βαθμός αποτελεσματικότητας του τρόπου διακυβέρνησης του Έργου. 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
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Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

Β = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς θα γίνει με βάση τον 
ακόλουθο τύπο : Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin / Ki) όπου : 

Βmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

Βi : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς 

Λi :το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ – Πίνακες 
Συμμόρφωσης – Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5) στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
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πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 
5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 
για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
 
2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά 
υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 
4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύμβασης 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη 
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι 
οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ) 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σε μορφή pdf, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο το ΕΕΕΣ στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής‐Τεχνική Προσφορά». 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  
Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –
Πίνακες Συμμόρφωσης ‐ Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
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συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
κατακύρωσης ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας‐τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της 
διακήρυξης. 

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και πρέπει να είναι στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία. 

Στο ηλεκτρονικό σύστημα ο προσφέρων θα συμπληρώσει και θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «οικονομική 
προσφορά» το Παράρτημα VI της διακήρυξης όπως έχει συνταχθεί το ψηφιακό. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει 
στο Παράρτημα VI της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ . 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο μέρος Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4  
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019,, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής‐Τεχνική Προσφορά» 
την Τρίτη 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 (ώρα Αθηνών) τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά 
την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκλησή της που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό 
μήνυμα σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο. 

δ) Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, 
των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 
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αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το 
εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 
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προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
 

Στην  περίπτωση  ισοδύναμων  προφορών,  δηλαδή  προσφορών  με  την  ίδια  συνολική  τελική  βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής  
προσφοράς  ανάλογα  με  την  βαρύτητα  του  κάθε  κριτηρίου,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  την  ποσοστιαία  
αναλογία μεταξύ τους.  

Αν  οι  ισοδύναμες  προσφορές  έχουν  την  ίδια  βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς,  η  αναθέτουσα  αρχή  
επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισοδύναμες  
προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  αυτών  των  
οικονομικών φορέων. 

Τα  αποτελέσματα  του  εν  λόγω  σταδίου  («Οικονομική  Προσφορά»)  επικυρώνονται  με  απόφαση  του 
αποφαινομένου  οργάνου της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής,  μέσω  
της  λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.  κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). δ 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος  
υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του αρ. 103 του Ν. 4412/2012 (όπως τροποποιήθηκε 

                                                           
7 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
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με τον Ν. 4605/2019) αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί 
τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 
το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρ. 79 παρ.5 εδάφιο α’, τηρουμένων των αρχών 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη διαβίβαση 
του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 
στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 20% στην 
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως 
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
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προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής :  

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής  ή σε περίπτωση άσκησης παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης ΑΕΠΠ εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης με την επιφύλαξη 
της χορήγησης προσωρινής διαταγής,  

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος  υποβάλλει μετά 
από σχετική πρόσκληση υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό 
του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη 
σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του αρ. 103 Ν. 4412/2016 για τον  προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κονιοποίηση ή πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει συμπληρωματική εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται μέχρι σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός 
ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η 
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 
ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από 
τον Ν. 4605/2019. οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019σε συνδυασμό  με  την  περίπτωση  ζ΄  
της  παρ. 11  του άρθρου 221, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 η  οποία προστέθηκε με  το άρθρο 
107 περ. 39  του  ν. 4497/2017. 
 

Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει παράταση, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και 
χωρίς την επιβολή ρήτρας, εφόσον υπάρξει καθυστέρηση που οφείλεται αφ’ ενός στη παροχή δεδομένων 
που πρέπει να λάβει και προέρχονται από την αναθέτουσα αρχή, αφ’ ετέρου σε λοιπές  καθυστερήσεις που 
οφείλονται στην μη έγκαιρη ανταπόκριση της αναθέτουσας αρχής. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης σε τρεις (3) 
δόσεις, δηλ. 100% της αξίας των τμηματικών παραδόσεων ως εξής: 

- Ποσοστό  δέκα τοις  εκατό (10%)  του  συμβατικού  τιμήματος,  μετά  από  την  παραλαβή  του συνόλου 
των παραδοτέων της Φάσης 1.   

- Ποσοστό  σαράντα  τοις  εκατό (40%)  του  συμβατικού  τιμήματος,  μετά  από  την  παραλαβή  του 
συνόλου των παραδοτέων των Φάσεων 2, 3 & 4. 

- Ποσοστό  τριάντα πέντε  τοις  εκατό (35%)  του  συμβατικού  τιμήματος,  μετά  από  την  παραλαβή  του 
συνόλου των παραδοτέων των Φάσεων 5 και 6. 

- Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της 

σύμβασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε παραδοτέου. 

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

ή 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , 
με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου μετά την 
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα 
παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται σταδιακά κατά τις επόμενες πληρωμές κατά ποσό που αναλογεί 
στην αξία του  τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά.. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προσφορών και κρατήσεων αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 441/2016).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με 
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των 
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που 
δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Επιτροπή Παραλαβής  του Έργου (Ε.Π.Ε.),  που θα συγκροτηθεί, η οποία και θα εισηγείται  για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4605/2019.  

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με την 
παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου της σύμβασης. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 
/ενδιάμεσες προθεσμίες  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν 
στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή  Παραλαβής  του  
Έργου  (Ε.Π.Ε.), που θα συγκροτηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 και 221Α 
του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019.. 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  πραγματοποιήσει  επιτόπιες  επιθεωρήσεις  (audits) 
προκειμένου να διαπιστώσει την καλή λειτουργία των ειδών που παραδόθηκαν.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
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υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220.  

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.». 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
218 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4605/2019 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
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με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης)8.  
 

                                                           
8  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη 
ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.6.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε 
περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου 
και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Οργανωτική δομή της Αναθέτουσας Αρχής 

 

Ο Οργανισμός Enterprise Greece αποτελεί μετεξέλιξη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (Invest in Greece) 
- στην οποία ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, και οι αρμοδιότητες του «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.» (ΟΠΕ Α.Ε.) - σε έναν νέο και καινοτόμο φορέα εξωστρέφειας. Ο Οργανισμός Enterprise 
Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας  για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση 
εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως. Ο Οργανισμός 
Enterprise Greece δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει τους διεθνείς επενδυτές και εταιρείες να 
αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, να συμβάλλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής 
οικονομίας, στην προσέλκυση ξένων επενδυτών, στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς και να 
παράσχει σημαντική πληροφόρηση για τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα. Η Ελλάδα διεκδικεί μεγαλύτερο 
μερίδιο ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και να προβάλλει τους τομείς εκείνους στους οποίους διαθέτει 
ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα. Επίσης, ο Οργανισμός αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων 
και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, καθώς παράλληλα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν 
νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους εταίρους έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την 
εξαγωγική τους δραστηριότητα. Με τα  Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ A 119 - 08.07.2019) και ΠΔ 84/2019 (ΦΕΚ Τεύχος 
A’ 123/17.07.2019) το Enterprise Greece εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών.  

Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν 4635/2019:  

Σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η 
υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή 
βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση 
της Χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η 
προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του «Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας», η παροχή ενημέρωσης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η 
παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις 
ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών 
εξαγωγών και της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»: 

α. Συμβάλλει στην κατάρτιση του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας» και του σχεδίου δράσης 
«αρχιτεκτονικής» της διεθνούς εικόνας της Χώρας (national brand), παρέχοντας την αναγκαία 
πληροφόρηση και προτάσεις στην Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. 

β. Στηρίζει την πραγματοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε αγορές του εξωτερικού, την ανάπτυξη του 
διεθνούς εμπορίου και εφαρμόζει τεχνικές υποστήριξης των εξαγωγών με σύμπραξη και συμμετοχή σε 
κοινές δράσεις. Οργανώνει ως επίσημος κρατικός φορέας ή αναθέτει και επιβλέπει τη διοργάνωση της 
εθνικής συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού. 
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γ. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσμικό, νομοθετικό, 
φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα και προβάλλει στις 
αλλοδαπές χρηματοοικονομικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις 
επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τομέα και κλάδο. 

δ. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση, μελέτη, εκπόνηση και εισήγηση μελετών, προτάσεων, μέτρων, 
προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση, ενίσχυση και υποστήριξη των εξαγωγών, τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την άρση των αντικινήτρων στις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων. 

ε. Οργανώνει ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων σε συνεργασία με τους 
κλαδικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διεθνούς marketing που περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, προσκλήσεις αγοραστών, δημοσιογράφων, εκδηλώσεις προβολής ελληνικών προϊόντων. 

στ. Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε επιλεγμένες αγορές με στόχο την ενημέρωση του 
εξαγωγικού επιχειρηματικού κόσμου για τις εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες 
τοποθέτησης νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

ζ. Παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συμβούλου), καθώς και 
καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέματα αγοράς, νομικού πλαισίου εξαγωγών και επενδύσεων, 
τυποποίησης και συσκευασίας, ποιότητας και εμπορικών επαφών. Διαχειρίζεται δομή (Γραφείο 
Υποστήριξης Εξαγωγών ή «Export Helpdesk») για την παροχή γενικών και εξειδικευμένων πληροφοριών και 
εξατομικευμένης υποστήριξης, λειτουργώντας ως κεντρικό σημείο συντονισμού και αλληλεπίδρασης με 
φορείς και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με την προώθηση των εξαγωγών και συμβάλλοντας στην 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, αρμοδίων υπηρεσιών, Υπουργείων, 
Ανεξάρτητων Αρχών. Αναλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα 
επενδύσεων, εξωτερικού εμπορίου και ανάπτυξης σε, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, σε Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης. 

η. Παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης και παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

θ. Πραγματοποιεί συνεργασίες με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού και μεριμνά για την 
αξιοποίηση των ενωσιακών και διεθνών πόρων, ανταλλάσσει και υιοθετεί καλές πρακτικές. 

ι. Δύναται να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και εταιρείες ειδικού σκοπού. Συμμετέχει σε διαγωνιστικές 
διαδικασίες, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και την υλοποίηση δράσεων, έργων και προγραμμάτων σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ενωσιακούς ή διεθνείς πόρους, 
που στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη και υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρεφούς οικονομικής 
ανάπτυξης και που γενικότερα σχετίζονται με τους σκοπούς της. 

ια. Συνεργάζεται με επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς φορείς, επιμελητήρια και φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

ιβ. Παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής δικτύωσης είτε για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών στο 
εσωτερικό με σκοπό την κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα είτε για τη σύναψη επαφών με επενδυτές ή 
επιχειρήσεις στο εξωτερικό. 

ιγ. Στηρίζει την καινοτομία και την νεανική εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και προάγει την καλλιέργεια 
παιδείας επιχειρηματικής εξωστρέφειας. 
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ιδ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και τις κατά περίπτωση ανά 
χώρα-στόχο αρμόδιες υπηρεσίες (Πρεσβεία, Γραφείο Ο.Ε.Υ.), για την κατάρτιση επιμέρους ετήσιων 
Επιχειρησιακών Σχεδίων για την προώθηση των εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας ανά χώρα-στόχο κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Εξωστρέφειας. 

ιε. Εποπτεύει και διαχειρίζεται το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί ως 
ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, καθορίζει τη δομή και το 
περιεχόμενό του, ανανεώνει και ελέγχει τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε διασύνδεση με το Υπουργείο 
Εξωτερικών, οι υπηρεσίες του οποίου αναλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, 
συνεργάζεται με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές. Κατά τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση της ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα αυτής, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 

ιστ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σε σχέση με ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά 
προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες για τους τομείς που αφορούν την προώθηση των εξαγωγών και 
την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας διεθνώς, καθώς και για την κατάρτιση μελετών, που έχουν 
στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών. 

ιζ. Παρακολουθεί την ελληνική επιχειρηματικότητα στο εξωτερικό και καταγράφει τις προτεραιότητες και 
τα προβλήματά της και λαμβάνει μέτρα για την προώθηση, ενίσχυση και υποστήριξή της κατά τομέα, κλάδο 
και αγορά, και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία 
Ο.Ε.Υ. και παρέχει πληροφόρηση, συμβουλευτική βοήθεια και κάθε άλλη υποστηρικτική υπηρεσία προς 
αυτές με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας 
στις διεθνείς αγορές. 

ιη. Διοργανώνει τις επιχειρηματικές αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον 
Πρωθυπουργό ή μέλη της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια των επίσημων επισκέψεών τους στο εξωτερικό σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με τις Αρχές Εξωτερικού. 

ιθ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για τον συντονισμό με τις Αρχές 
Εξωτερικού και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων κατά την υλοποίηση των κάθε είδους 
επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει. 

κ. Υποστηρίζει τους επενδυτές και τις ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην αξιοποίηση ημεδαπών και 
αλλοδαπών αναγνωρισμένων πηγών χρηματοδότησης ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας 
το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει. 

κα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικών επενδύσεων, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»: 

αα) παραλαμβάνει τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, 

ββ) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονομία και αξιολογεί την πλήρωση των 
κριτηρίων για το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως Στρατηγικής, 

γγ) αναζητά συμπληρωματικά στοιχεία από τους επενδυτές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών των 
προηγούμενων παραγράφων, 
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δδ) γνωμοδοτεί στον Πρόεδρο της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) 

εε) εισπράττει τις προβλεπόμενες διαχειριστικές αμοιβές. 

στστ) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει ολοκληρωμένους φακέλους επενδυτικών 
σχεδίων δημοσίων στρατηγικών επενδύσεων και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
αδειοδότηση, χρηματοδότηση και επενδυτική αξιοποίηση αυτών. 

κβ. Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) και ειδικά για τις επενδύσεις 
οι οποίες έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), παραλαμβάνει από τους επενδυτές την 
αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων εντός πέντε (5) ημερών αναφορικά με τη σχέση των αιτούντων με τον κύριο της ενταγμένης 
στρατηγικής επένδυσης. 

κγ. Λειτουργεί ως υπηρεσία «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή», με αρμοδιότητα την εξέταση, μετά από αίτηση 
του ενδιαφερόμενου επενδυτή, υποθέσεων καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών, οι οποίες 
ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων 
(2.000.000) ευρώ που εμπίπτουν στις υποκατηγορίες Α1, Α2 και Β περιβαλλοντικής όχλησης ή κατάταξης, 
όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει. Στο πλαίσιο 
της ως άνω λειτουργίας υποδέχεται ειδικά αιτήματα επενδυτών που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις 
καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών στα επιμέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω 
διαδικασιών, εκτιμά τους λόγους που τις προκαλούν, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την 
επίλυσή τους και προτείνει στους αρμοδίους φορείς τη λήψη μέτρων για την επιτάχυνσή τους και συντάσσει 
εξαμηνιαία έκθεση προς τον εποπτεύοντα Υπουργό, όπου επισημαίνει τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζουν 
οι επενδύσεις στην Ελλάδα και προτείνει σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση της εταιρείας στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών συγκεκριμένες βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου. Με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ορίζει τις αρμοδιότητες, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, η Εταιρεία μπορεί να λειτουργήσει και ως υπηρεσία «Διαμεσολαβητή του Επιχειρηματία» 
για θέματα εξωστρέφειας. 

κδ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου εξωστρέφειας και για την προώθηση της 
διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας. 

κε. Εκπονεί Επιχειρησιακά Σχέδια για την προώθηση των σκοπών της στο πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Εξωστρέφειας». 

κστ. Μπορεί να συμμετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό μέλος σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι επιδιώκουν 
παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία ή των οποίων το αντικείμενο δραστηριότητας εξυπηρετεί τους 
σκοπούς της εταιρείας. 

κζ. Στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί συμβουλευτικές 
επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την επεξεργασία και προώθηση θεμάτων που εμπίπτουν στον κύκλο των 
αρμοδιοτήτων της, απαρτιζόμενες, μεταξύ άλλων, και από επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων, ιδιώτες 
εμπειρογνώμονες ή και δημόσιους λειτουργούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Δεν προβλέπεται αμοιβή για τα 
μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Με την ίδια διαδικασία, μπορεί να καταργεί τις ήδη συσταθείσες 
επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να μεταβάλλει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητές τους. 
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κη. Υλοποιεί κάθε άλλο έργο στο πλαίσιο του σκοπού της, για το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό της 
Συμβούλιο ή που της αναθέτει ο εποπτεύων Υπουργός ή άλλοι φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα 
ή φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η Εταιρεία διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες και συγκεκριμένα 
Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία και Υπηρεσίες καθώς και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες ως 
εξής:  

Α. Τομέας Επενδύσεων  

Β. Τομέας Εξωτερικού Εμπορίου  

Γ. Τομέας Υποστήριξης και Προγραμματισμού  

Δ. Τομέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  

Ε. Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Θεσμικής Δικτύωσης  

ΣΤ. Νομική Υπηρεσία  

Ζ. Γραφεία Προέδρου/ Διευθύνοντος Συμβούλου ή Εντεταλμένου Συμβούλου  

Η. Γραφείο Βορείου Ελλάδος  

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

H σύμβαση αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο θα 
αποτελέσει την Διαδικτυακή Πύλη Προώθησης της Εξωστρεφούς Επιχειρηματικότητας (ΕΠΣ-ΔΠΠΕΕ), που 
μετά από μελέτη θα ενσωματώσει, θα αναδιαμορφώσει και θα επεκτείνει τις λειτουργίες των υφισταμένων 
πληροφοριακών συστημάτων της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξαγωγικoύ Εμπορίου (Enterprise 
Greece) και της Β1 Δ/νσης του ΥΠΕΞ που αμφότεροι εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών.  

Και οι δύο ανωτέρω οργανισμοί διαθέτουν διάφορα συστήματα πληροφορικής, ενώ διαθέτουν  παρόμοια 
διαδικτυακή παρουσία που βασίζεται σε ανοιχτά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (open source 
Content Management Systems) και τα οποία έχουν αντίστοιχα τις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

A. Enterprise Greece: https://www.enterprisegreece.gov.gr  
B. Υπουργείο Εξωτερικών:  http://www.agora.mfa.gr  
 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εξαγωγέων και των επιχειρήσεων, δημιουργείται νέα, ενιαία πύλη 
εξωστρέφειας, το ΕΠΣ-ΔΠΠΕ, η οποία θα αναβαθμίσει και θα ενσωματώσει τα υφιστάμενα συστήματα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.4635/2019 το Enterprise Greece εποπτεύει και διαχειρίζεται το σύστημα 
ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την 
εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, καθορίζει τη δομή και το περιεχόμενό του, ανανεώνει και ελέγχει τις 
παρεχόμενες πληροφορίες, σε διασύνδεση με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι υπηρεσίες του οποίου 
αναλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών.  Με την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της ενιαίας πλατφόρμας 
ΕΠΣ-ΔΠΠΕ παύει η λειτουργία των δύο προαναφερόμενων συστημάτων και ακολουθούνται οι κατευθύνσεις 
ενσωμάτωσης στο gov.gr (βλ. Γενικές απαιτήσεις συστήματος, πεδίο gov.gr).  

  

Η νέα πύλη θα είναι ένα εργαλείο εξωστρέφειας, το οποίο εκτός από τα τεχνολογικά συστήματα που θα 
αναβαθμίσει, θα παρέχει ποιοτικό και φιλικό προς το χρήστη περιεχόμενο, αποσκοπώντας και στην άνοδο 
της επισκεψιμότητας στο εγχώριο και διεθνές κοινό καθώς και στην προβολή σε αγορές-στόχους. 
Ειδικότερα, θα προβάλει το περιεχόμενο που παράγεται από το Δίκτυο Οικονομικής Διπλωματίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών το οποίο περιλαμβάνει το περιεχόμενο που παράγεται από τα Γραφεία ΟΕΥ 
(επιχειρηματικοί οδηγοί, έρευνες αγοράς, κ.α.) από τις αρμόδιες Δ/νσεις (Β1, Β8 Δ/νσεις), από τη Γενική 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.agora.mfa.gr/
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Δ/νση Διεθνούς και Εμπορικής Οικονομικής Πολιτικής και από το Enterprise Greece. Επίσης, θα 
δημιουργηθούν συνέργειες και με άλλους φορείς που παράγουν περιεχόμενο. Αυτό θα συγκεντρώνεται, θα 
προβάλλεται και θα προωθείται ενιαία από τα κατάλληλα ψηφιακά κανάλια με τρόπο εύληπτο και φιλικό 
σε όρους επικοινωνίας και μαρκετινγκ με διαχειριστή το Enterprise Greece. 

 

Συνοπτικά η αποτύπωση των επιχειρησιακών απαιτήσεων των υπηρεσιών αυτών αφορούν στην 
αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων, στην ανάπτυξη του νέου συστήματος, στη διαχείριση του 
περιεχομένου, στην παραγωγή και στην επιμέλεια του περιεχομένου και στην προώθησή του. Οι απαιτήσεις 
αφορούν στα εξής: 

Στην αποτύπωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με ενσωμάτωση όλων των απαιτήσεων που αφορούν 
στην πληροφόρηση για το εσωτερικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρεται: η 
παρουσίαση της χώρας, τομείς προτεραιότητας της οικονομίας, παρουσίαση κλάδων, στοιχεία παραγωγής 
Ελλάδας με άλλες χώρες, μητρώα επιχειρήσεων, στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, 
χρηματοοικονομικά/ χρηματοδοτικά εργαλεία, επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Επίσης, θα αποτυπωθεί 
το διεθνές περιβάλλον/οι διεθνείς αγορές, που περιλαμβάνει:  πληροφορίες για το Εξωτερικό οικονομικό 
και επιχειρηματικό περιβάλλον, δηλαδή: γενικές πληροφορίες των διεθνών αγορών/αγορών στόχου, 
οικονομικό περιβάλλον (βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, διάρθρωση οικονομίας κλπ), θεσμικό πλαίσιο– 
διμερείς σχέσεις & συμφωνίες με διεθνείς αγορές/αγορές-στόχους, επιχειρηματικό & επενδυτικό 
περιβάλλον, ετήσιες εκθέσεις, οδηγοί επιχειρηματικότητας και έρευνες αγοράς, διαγωνισμοί & προμήθειες 
για τρίτες χώρες, διασυνοριακές συναλλαγές (ειδικές οικονομικές ζώνες, δασμολόγιο, τελωνεία και 
διαδικασίες εισαγωγών – εξαγωγών), διεθνείς εκθέσεις, χρήσιμες διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας, 
μελέτες κλάδων ειδικότερου ενδιαφέροντος για ελληνικές επιχειρήσεις στις ξένες αγορές (παρουσίαση 
κλάδου/προϊόντος, προσφορά-ζήτηση, εξωτερικό εμπόριο, ανταγωνισμός), στρατηγική εισόδου (επιλογή 
συνεργατών, επιχειρηματική κουλτούρα, κ.α.). 

 

 

2.1. Αρχιτεκτονική Συστήματος και απαιτήσεις εγκατάστασης 

 

2.1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Όπως αναφέρθηκε και οι δύο ανωτέρω οργανισμοί διαθέτουν διαδικτυακή παρουσία που βασίζεται σε 
παρόμοια ανοιχτά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (open source Content Management Systems). Πιο 
συγκεκριμένα; 

 

Διαδικτυακή Πύλη “AGORA” Υπουργείου Εξωτερικών 

 

Βασική λειτουργία της πύλης “AGORA” αποτελεί η προσφορά ενημερωτικού περιεχομένου που αφορά 
εξαγωγικές δραστηριότητες και επιχειρηματικές αναλύσεις που παρέχονται κυρίως από τα 59 γραφεία ΟΕΥ 
των Ελληνικών Πρεσβευτικών Αρχών. Το περιεχόμενο  (εκτός των πληροφοριών που αφορά γενικότερα ή 
οργανωτικά θέματα του Υπουργείου), δομείται στις εξής βασικές θεματικές κατηγορίες: 

 Διαγωνισμοί - Προμήθειες  

 Διμερείς Σχέσεις  

 Ενημερωτικά δελτία - Ειδήσεις  

 Επιχειρηματικές Αποστολές-Εκθέσεις  

 Έρευνες Αγοράς - Κλαδικές Μελέτες  
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 Ετήσιες Εκθέσεις - Οδηγοί Επιχειρείν  

 Θεσμικό Πλαίσιο - Επενδύσεις  

 Οικονομικό Περιβάλλον  

 Φορείς - Υπηρεσίες  
Επιπλέον προσφέρεται πληροφόρηση σε ειδική κατηγορία που αφορά την Προσφορά και Ζήτηση 
Επιχειρηματικής Συνεργασίας από διάφορες χώρες. 

 

Η πύλη λειτουργεί από το 2016 (σε αναβάθμιση παλαιότερης πλατφόρμας) και έχει αναπτυχθεί σε 
περιβάλλον ανοικτού κώδικα διαχείρισης περιεχομένου CMS Joomla. 

 

Διαδικτυακή Πύλη “Enterprise Greece ”  

Η κύρια δόμηση της πύλης “Enterprise Greece” ξεκινάει από τις εξής βασικές κατηγορίες 

 Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ 

 ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 ΝΕΑ 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Η κατηγορία “ΕΞΑΓΩΓΕΣ” της πύλης “ Enterprise Greece ” αφορά κυρίως την παροχή ενημερωτικού 
περιεχομένου που αφορά την προώθηση των εξαγωγών και ακολουθεί την εξής κατηγοριοποίηση 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
o ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
o ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
o ΚΛΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
o ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
o ΠΩΣ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΕ 
o ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS 

 

Η πύλη “Enterprise Greece” έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον ανοικτού κώδικα διαχείρισης περιεχομένου 
CMS Joomla. 

 

2.2.2. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ/ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΠΥΛΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή (Enterprise Greece), στο πλαίσιο άλλου συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο 
«Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων» υλοποιεί δύο υποέργα:- Υποέργο 1: Υπηρεσίες 
Υποστήριξης της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων (Export Helpdesk) και Υποέργο 2: Λογισμικό και 
Εφαρμογές Υποστήριξης του Export Helpdesk. Στο πλαίσιο αυτών των Υποέργων αναπτύσσονται ή θα 
αναπτυχθούν εφαρμογές και περιεχόμενο που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του προκηρυσσόμενου έργου, 
δηλαδή της νέας ηλεκτρονικής πύλης.  

Το Υποέργο 1 «Υπηρεσίες Υποστήριξης της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων (Export Helpdesk)», της 

στοχεύει στη δημιουργία μιας δομής, εντός της ENTERPRISE GREECE, για την αξιοποίηση των διατιθέμενων 

πληροφοριών για την υποστήριξη των εξαγωγικών και των εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω 
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ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email, web interface, ηλεκτρονικές φόρμες, κ.λπ.). Στο πλαίσιο του έργου, 

διασφαλίζεται η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφόρησης χρήσιμες για τους εξαγωγείς 

ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη του περιεχομένου εκπαιδευτικών οδηγών για εξαγωγείς με γενικές 

κατευθύνσεις για την διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων (οργάνωση 

εξαγωγικής δραστηριότητας, διαδικασίες εξαγωγών, τεκμηρίωση, εισαγωγή στο διεθνές εμπόριο, κλπ.). Ο 

εκπαιδευτικός οδηγός θα απευθύνεται σε υφιστάμενους και δυνητικούς εξαγωγείς και θα παραχθεί σε 

κατάλληλη μορφή προκειμένου να είναι αξιοποιήσιμο σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Προβλέπεται επίσης η 

δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) το οποίο επίσης θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του 

προκηρυσσόμενου έργου.  

Το Υποέργο 2, λογισμικό και εφαρμογές υποστήριξης του Export HelpDesk προβλέπει τα εξής 
υποσυστήματα: 

 Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού Επιχειρηματικής Ευφυίας 

 Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση web interface 

 Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογής e-learning 
 
Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν και τη μετάπτωση δεδομένων και τη διασύνδεση / 
διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα.  
  

Το Υπουργείο Εξωτερικών υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Μελέτη καθορισμού ενός 
μεθοδολογικού πλαισίου - Ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών Επιχειρείν & εκπόνηση ερευνών αγοράς» το 
οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη του περιεχομένου για τους οδηγούς επιχειρηματικότητας και έρευνες 
αγοράς για τις χώρες όπου υπάρχουν Γραφεία ΟΕΥ. Ειδικότερα, στο έργο περιλαμβάνεται η μελέτη 
καθορισμού και ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου, βάσει του οποίου θα καθίσταται εφικτή η 
ανεύρεση της σημαντικότητας και η ιεράρχηση των κλάδων και προϊόντων, ανά ξένη αγορά, που κατεξοχήν 
ενδιαφέρουν τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. Επίσης, προβλέπεται η ολοκληρωμένη ανάπτυξη Οδηγών 
Επιχειρείν - Εκπόνηση ερευνών αγοράς για κλάδους και προϊόντα που αξιολογούνται ως σημαντικά, βάσει 
της κατάταξής τους στο ανωτέρω μεθοδολογικό πλαίσιο. Οι επιχειρηματικοί οδηγοί και οι έρευνες αγοράς 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: πληροφορίες για το θεσμικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο συνοπτικά, το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, τις προοπτικές ανάπτυξης, το εισαγωγικό καθεστώς εταιριών, τις απαιτήσεις 
έναρξης λειτουργίας, ιδίως υποκαταστημάτων ή γραφείων εκπροσώπησης ξένης εταιρίας, την απεικόνιση 
των καταναλωτικών τάσεων (ανερχόμενα αστικά κέντρα, εισοδηματική διαστρωμάτωση, συνήθειες), τα 
κανάλια διανομής, την προβολή και τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου, τους φορείς και τις διαδικασίες 
πιστοποίησης, τα δικηγορικά γραφεία, την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προϊόντων 
ΠΟΠ-ΠΓΕ, τις πηγές πληροφόρησης, τις ιδιαιτερότητες της αγοράς και της κατανάλωσης, τις τάσεις τιμών 
καταναλωτή, τη συμμετοχή σε πολυμερείς συμφωνίες και τις νομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από 
αυτές .  

Ο Ανάδοχος του προκηρυσσόμενου έργου, θα επεξεργαστεί το περιεχόμενο που παράγεται στο πλαίσιο του 
ανωτέρω έργου και θα το αξιοποιήσει στη νέα πλατφόρμα.  

Κάθε εφαρμογή που αναπτύσσεται στις υφιστάμενες ιστοσελίδες του  Enterprise Greece και στο Υπουργείο 
Εξωτερικών (αρμοδιότητας Β1 Δ/νσης) και απευθύνεται σε επιχειρήσεις/εξαγωγείς, θα αξιολογηθεί και θα 
ενσωματωθεί, στη νέα πλατφόρμα. 

 

2.2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να υλοποιηθεί ακολουθώντας το πρότυπο πελάτη - εξυπηρετητή 
(client - server) και αρθρωτή – τμηματική (modular) ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και 
αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού.  
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Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ανάπτυξη / δημιουργία εφαρμογών ή υποσυστημάτων (εκτός 
πλατφορμών διαχείρισης περιεχομένου  ή/και έτοιμων τρίτων εφαρμογών), αυτή θα γίνεται στη βάση 
αρχιτεκτονικής πολλαπλών διαστρωμάτων (multi-tier, πχ 2-tier κλπ) .  

Η λειτουργία των επιμέρους συστημάτων και εφαρμογών που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του 
πληροφοριακού συστήματος, θα γίνεται σε ένα ενιαίο web περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό 
«χώρο εργασίας».  

Ακολουθεί μια ενδεικτική αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος:  

 

 

Εικόνα 1: Ενδεικτική Αρχιτεκτονική Πληροφοριακού Συστήματος 

 

 

Ακολουθεί μια ενδεικτική λειτουργική δομή του πληροφοριακού συστήματος: 



56 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Ενδεικτική λειτουργική δομή Πληροφοριακού Συστήματος 

 

Το πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από την κεντρική πλατφόρμα που εμπεριέχει όλα τα βασικά 
υποσυστήματα, εφαρμογές και μηχανισμούς που θα προσφέρουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα 
διαμέσου της διαδικτυακής πύλης (portal) που θα είναι το μέσο πρόσβασης στον πληροφοριακό σύστημα 
και θα υποστηρίζεται από ένα υποσύστημα χρηστών για ενιαία και ασφαλή συνδεσιμότητα και διαχείριση 
ρόλων και δικαιωμάτων, καθώς και από τις εξωτερικές διασυνδέσεις που θα χρησιμοποιηθούν μέσω του 
Enterprise Greece που τις διαθέτει στο πλαίσιο του Έργου. 

Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται ενδεικτικά  από τα ακόλουθα υποσυστήματα, 
εφαρμογές/εργαλεία: 

 Κεντρική Πλατφόρμα - Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου  / Διαδικτυακή Πύλη 

 Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων  

 Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών  

 Αναβαθμισμένα υφιστάμενα συστήματα ΓΓ ΔΟΣ /ΥΠΕΞ και Enterprise Greece 

 Λογισμικό δημιουργίας Αναφορών  

 Υποσύστημα γεωαπεικόνισης δεδομένων 

 Εφαρμογή Επιχειρηματικής Δικτύωσης – Συνεργασίας (Matchmaking Engine) 

 Σύστημα Τηλε-εκπαίδευσης 

 Εφαρμογή αυτό-αξιολόγησης εξαγωγικής ωριμότητας – Εργαλείο κατάρτισης εξαγωγικού πλάνου 
(Export Plan) 

 

Back Office / Intranet  

Internet WEB UI  
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 Διαχείριση Ημερολογίου Εκδηλώσεων (Events Calendar Management) 

 Μηχανισμός τροφοδότησης ειδήσεων (RSSfeed) - Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) 

 Διαλειτουργικές Διεπαφές (WebServices) με εξωτερικές πηγές πληροφορίας και βάσεις δεδομένων 

 
Η τελική λογική κατανομή των εφαρμογών θα καθοριστεί στην Μελέτη Εφαρμογής του Αναδόχου, βασιζόμενη 
στη λογική ομαδοποίηση σχετικών λειτουργιών του συνόλου των συστημάτων και παράλληλα λαμβάνοντας 
υπόψη τη λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά των τεχνολογικών λύσεων. Με τη Μελέτη Εφαρμογής ο 
Ανάδοχος θα οριστικοποιήσει τις σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα είναι οργανωμένα και θα 
διαλειτουργούν τα συστήματα και οι εφαρμογές. 

Το σύνολο των υπηρεσιών του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 
παρόντος έργου, θα παρέχεται μέσω cloud περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθεί και θα 
φιλοξενηθεί στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud που έχει υλοποιήσει και 
λειτουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, περιλαμβάνει:  

Α. την πλέον σύγχρονη πρότυπη υποδομή Κέντρου Δεδομένων (χώρος Data Center) που έχει στην κυριότητά 
του το Δημόσιο, σχεδιασμένη σύμφωνα με  διεθνή πρότυπα  (Tier III κατά Uptime Institute).  Ο χώρος του 
Data Center φιλοξενεί την υπολογιστική υποδομή (ΙΤ) του G-Cloud και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληροί 
τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς απαιτήσεις των cloud Data Center, όσο αφορά την φυσική 
ασφάλεια και  πρόσβαση, την ηλεκτρική παροχή, την ψύξη και τον κλιματισμό, καθώς επίσης και την 
πυροπροστασία και πυρόσβεση. Σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακής υποδομής και επικοινωνίας με το 
διαδίκτυο, χρησιμοποιείται το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το οποίο υποστηρίζει εδώ και 
12 χρόνια με επιτυχία κομβικούς φορείς  της Δημόσιας Διοίκησης.  

Β. τη λειτουργία συστήματος Υπολογιστικού Κέντρου βασιζόμενο στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες 
Υπολογιστικού Νέφους και εικονικοποίησης (Cloud Computing και Virtualization), το οποίο είναι δομημένο 
με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας στον χώρο του Cloud Computing και το οποίο θα παρέχει, ανάμεσα σε 
άλλα,  τη δυνατότητα φιλοξενίας, σε υποδομές Υπολογιστικού Νέφους, Πληροφοριακών Συστημάτων 
Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Το υπολογιστικό σύστημα του G-Cloud δομείται με προϊόντα (servers, 
firewalls, storage, back-up, switches, routers κ.α.) εταιρειών παγκοσμίου βεληνεκούς, απόλυτα αξιόπιστα 
και 100% συμβατά μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα υπολογιστικό περιβάλλον αποδοτικό, εύκολα 
διαχειρίσιμο, σταθερό, διαρκώς διαθέσιμο  και ασφαλές.  Σημειώνεται επίσης πως το Κυβερνητικό 
Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, όσον αφορά στην ασφάλεια, έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί με βάση το 
πρότυπο ISO 27001:2013. 

Δεδομένου ότι το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στο G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ, θα πρέπει:    

 να λειτουργεί ή να σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε περιβάλλον εικονικοποίησης (hypervisor) και να 
έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ή εναλλακτικά να έχει αρχιτεκτονική κατάλληλη για μεταφορά σε 
περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud) από φυσικές μηχανές (εφόσον λειτουργεί σε αυτές) και 
επίσης να είναι συμβατό με το περιβάλλον εικονικοποίησης του G-cloud (λογισμικό 
εικονικοποίησης VMware). 

 να έχει σαφώς καθορισμένες τις απαιτήσεις του σε αποθηκευτικό χώρο, δικτυακή κίνηση, backup, 
ασφάλεια και λοιπές συνοδευτικές υπηρεσίες, ώστε να καταταχθεί σε κάποιο από τα 
προσφερόμενα επίπεδα υπηρεσιών του G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε.  

 να έχει ρυθμισμένα τα θέματα αδειοδότησης των εφαρμογών και των δομικών του στοιχείων, ώστε 
να είναι δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.  
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Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις υποδομές και στο περιβάλλον 
λειτουργίας του G-Cloud και να συμμορφώνεται με τις τεχνικο-επιχειρησιακές προδιαγραφές που διέπουν 
τη λειτουργία του:  

 Τα λειτουργικά συστήματα και το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζουν αρχιτεκτονική x86 και να 
μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως σε εικονικές μηχανές πάνω σε eSXI 6.0 (ή νεότερο) hypervisor 

 Δεν θα πρέπει να απαιτείται προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού για την λειτουργία των 
εφαρμογών (usb keys, certificate servers, κλπ.) ή επικοινωνία μεταξύ των εικονικών μηχανών πέρα 
από τις προσφερόμενες παροχές του Κυβερνητικού Νέφους 

 Η εσωτερική διευθυνσιοδότηση των εικονικών μηχανών θα πρέπει να είναι παραμετρική και 
καθορίζεται κατά την εγκατάσταση στο Κυβερνητικό Νέφος 

 Η λειτουργία των εφαρμογών και συστημάτων θα πρέπει να συνάδει με τις προδιαγραφές 
ασφαλείας του Κυβερνητικού Νέφους, καθώς και τις Αρχές Καλής Λειτουργίας Φιλοξενούμενων 
συστημάτων. 

Σχετικά με τους υπολογιστικούς πόρους, οι εικονικές μηχανές (VMs) που δύναται να διατεθούν στον 
Ανάδοχο από το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε. για την υλοποίηση και παραγωγική 
λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος έχουν τα κάτωθι μέγιστα τεχνικά χαρακτηριστικά ανά εικονική 
μηχανή: 

 24 εικονικοί πυρήνες (Virtual Cores/VM) 

 48GB μνήμη ανά εικονική μηχανή (Ram/VM) 

 120GB αποθηκευτικό χώρο ανά εικονική μηχανή (storage/VM) για λειτουργικό σύστημα και 
εφαρμογές 

Επιπρόσθετα, δύναται να διατεθεί αποθηκευτικός χώρος (SAN Storage) για εγκατάσταση Βάσεων 
Δεδομένων ή αποθήκευση αρχείων κατά μέγιστο 10TB. Ο απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος για λήψη 
αντιγράφων ασφαλείας και τα απαραίτητα αναλώσιμα (tapes) για την λήψη αντιγράφων εκτός Κέντρου 
Δεδομένων/VTL θα παρέχονται από το G-Cloud σε αντιστοιχία με τις αιτούμενες υποδομές. 

Παρόλο που το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε. παρέχει δυνητική ευελιξία στους 
πόρους που μπορεί να διαθέσει στο εκάστοτε Πληροφοριακό Σύστημα, η σωστή αξιοποίηση των πόρων 
αυτών, αποτελεί μείζον ζήτημα στρατηγικού σχεδιασμού για την Δημόσια Διοίκηση.  Σύμφωνα με το 
παραπάνω, επισημαίνεται ότι η ορθή χρήση πόρων (κατά συμμόρφωση των λειτουργικών προδιαγραφών) 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα της τεχνικής αξιολόγησης της πρότασης.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να περιγράψει και να τεκμηριώσει 
στην Τεχνική του Προσφορά την προτεινόμενη από αυτόν Αρχιτεκτονική του «ΕΠΣ-ΔΠΠΕΕ», σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού υποδομής του G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση 
του Συστήματος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης που εγγυώνται την μέγιστη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ. Συγκεκριμένα: 

 Τον απαιτούμενο αριθμό υπολογιστικών πόρων (σε VMs), αναλύοντας κατά περίπτωση τις 
απαιτήσεις σε εικονικούς πυρήνες (vcores), μνήμη (RAM) και αποθηκευτικό χώρο (storage) 

 Το βέλτιστο, κατά τον υποψήφιο Ανάδοχο, λογικό σχήμα διασύνδεσης αυτών για την επίτευξη της 
μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας και διαθεσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητες των 
προσφερόμενων υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud (load balancing, 
vmWare high availability). 

 Την δέσμευση ότι καλύπτονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της διακήρυξης με την προτεινόμενη 
υποδομή. 
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 Πιθανές μελλοντικές δυνατότητες επέκτασης της προτεινόμενης λύσης (scale up/scale out), έτσι 
ώστε να γίνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των προσφερόμενων υποδομών του 
Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud 

Σε περίπτωση που η λύση του υποψηφίου Αναδόχου περιλαμβάνει άδειες χρήσης έτοιμου εμπορικού 
λογισμικού, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει, στο πλαίσιο του έργου, άδειες συμβατές 
με το περιβάλλον του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ. Για την προμήθεια αυτή θα 
πρέπει να λάβει υπόψη του τις γενικές και ειδικές κατά περίπτωση συνθήκες διαχείρισης αδειών χρήσης 
εμπορικού λογισμικού στο συγκεκριμένο περιβάλλον του G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ. 

Περαιτέρω είναι, σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

 Σε περίπτωση που κρίνεται ότι η χρήση του VMWare High Availability δεν επαρκεί για τις ανάγκες 
υψηλής διαθεσιμότητας του φιλοξενούμενου συστήματος και πρέπει να στηθεί κάποια τεχνολογία 
clustering, είναι ισχυρά επιθυμητό αυτή να είναι συμβατή με το περιβάλλον Νέφους και να μην 
εμποδίζει την ελεύθερη μετακίνηση των εικονικών μηχανών μεταξύ των φυσικών εξυπηρετητών του 
G-Cloud. Ομοίως για διατάξεις Υψηλής Απόδοσης. 

 Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό για κάποια δομοστοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος να 
παραχθούν αντίγραφα ασφαλείας με την μέθοδο του Full VM Backup (π.χ. Βάσεις Δεδομένων), θα 
πρέπει να έχει γίνει μέριμνα για προμήθεια των απαραίτητων Online Backup Agents για το Symantec 
Netbackup που λειτουργεί στην υποδομή.  

 Σε περίπτωση που απαιτούνται πιστοποιητικά SSL για την λειτουργία του Συστήματος ή την 
επικοινωνία με τρίτα, θα πρέπει να προσφερθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Δεν είναι εφικτή η 
χρήση των υφιστάμενων πιστοποιητικών του κυβερνητικού Νέφους γι’ αυτό τον σκοπό. 

 Είναι ισχυρά επιθυμητό η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος να 
εκμεταλλεύεται τις προσφερόμενες δυνατότητες και παροχές του Κυβερνητικού Νέφους, έτσι ώστε 
να είναι εφικτή η γρήγορη και εύκολη προσθήκη επιπλέον πόρων στο φιλοξενούμενο σύστημα 
(scale-up & scale-out) για κάλυψη μελλοντικών επιχειρησιακών αναγκών. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με  τους κανόνες της Πολιτικής 
Ασφάλειας την οποία εφαρμόζει και τηρεί η ΚτΠ ΑΕ σε όλα τα φιλοξενούμενα Πληροφοριακά Συστήματα 
στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud, καθώς και να συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες 
λειτουργικές απαιτήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας Φιλοξενίας Έργου. 
Η Πολιτική Ασφάλειας θα δοθεί στον Ανάδοχο κατά την 1η Φάση του Έργου. 

2.2.4. Γενικές Αρχές Προτεινόμενου Συστήματος 

Απαιτήσεις Ασφάλειας 

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

 Το Θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδομένων Ν. 
2472/1997, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 3471/2006, 
το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - GDPR)  

 Τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ και τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) στο χώρο της ασφάλειας 
στις ΤΠΕ 

 Τα κατά περίπτωση απαραίτητα προϊόντα ασφάλειας υλικού και λογισμικού  

Τα προσφερόμενα υποσυστήματα και οι εφαρμογές, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υποστηρίζουν:  

 Έλεγχο πρόσβασης σε επίπεδο εφαρμογής και δεδομένων με τη χρήση τόσο σχετικών κωδικών όσο 
και πολλαπλών επιπέδων εξουσιοδότησης  
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 Ασφαλή διαχείριση, καταχώρηση, και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης  

 Τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) στο χώρο της ασφάλειας στις ΤΠΕ 

 Δημιουργία καταλόγων εξουσιοδοτημένων προσώπων που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης με 
σχετική διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης 

 Καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσεων δεδομένων και 
εφαρμογών. 

Ο χρήστης δεν θα πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή του σε μια συναλλαγή και θα πρέπει να  

υλοποιηθεί κατάλληλος μηχανισμός καταγραφής των κινήσεων των χρηστών (auditing, logging) και των 
τροποποιήσεων των δεδομένων (traceability). Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα όποτε αυτό χρειαστεί και 
αυτό θα πρέπει να γίνεται με χρήση μηχανισμών που αποτρέπουν επιθέσεις τύπου denial of service. 

Ανοικτά Πρότυπα 

Όλες οι εφαρμογές και τα συστήματα που θα υλοποιηθούν στην παρούσα σύμβαση, θα χαρακτηρίζονται 
από την χρήση ανοικτών προτύπων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Ο σκοπός είναι η επίτευξη των στόχων 
του e-GIF (Electronic Government Interoperability Metadata Framework). Το συγκεκριμένο διαλειτουργικό 
πλαίσιο επιδιώκει την υιοθέτηση και χρήση συγκεκριμένων προτύπων και στοχεύει στη σύγκλιση των 
φορέων σε κοινά αποδεκτά πρότυπα. Το αποτέλεσμα αυτού είναι η ικανότητα να μεταφέρονται και να 
χρησιμοποιούνται πληροφορίες με ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ των πληροφοριακών 
συστημάτων μεγάλου αριθμού διαφορετικών φορέων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

Οι εφαρμογές και τα συστήματα θα χρησιμοποιούν πρότυπα που θα διασφαλίζουν: 

 Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών και 
συστημάτων της ολοκληρωμένης λύσης 

 Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή / και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε 
διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα 

Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και 
αρχιτεκτονική τους. 

Διαλειτουργικότητα 

Ο ανάδοχος κατά τον σχεδιασμό του συστήματος θα λάβει υπόψη του, τα σχετικώς προβλεπόμενα στο Ν. 
3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'138), ενώ ταυτόχρονα θα 
ακολουθήσει τις αρχές σχεδίασης και τα τεχνολογικά πρότυπα που περιγράφονται στο Ελληνικό Πλαίσιο 
Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ).  

Οι εφαρμογές θα πρέπει να βασισμένες στα πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής, τα οποία θα προσφέρουν 
τις κατάλληλες διεπαφές (Application Programming Interface s- APIs), για την ολοκλήρωση και διασύνδεση 
τους, υποστηρίζοντας κατάλληλες τεχνολογίες (XML, Web Services κ.ο.κ), ώστε να είναι δυνατή η 
διασύνδεση και επικοινωνία τους στο πλαίσιο της απαιτούμενης λειτουργίας του πληροφοριακού 
συστήματος.  

Ακεραιότητα 

Τα δεδομένα δεν πρέπει να αλλοιώνονται. Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων θα 
χρησιμοποιηθούν συστήματα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων που θα παρέχουν τους κατάλληλους 
μηχανισμούς διαφύλαξης της ακεραιότητας (integrity) και συνέπειάς τους (consistency) αλλά και θα 
αποτρέπουν επιθέσεις δολιοφθοράς δεδομένων. 

Ευχρηστία 
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Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο χρηστικότητας προς τους 
εξαγωγείς, ξένους επενδυτές και λοιπούς χρήστες με χαρακτηριστικά Responsive WEB Application με σκοπό 
να γίνει ένα καθημερινό τους εργαλείο. Όλες οι βασικές λειτουργίες της κεντρικής πλατφόρμας και των 
επιμέρους εφαρμογών θα πρέπει να υλοποιούνται με τον πλέον απλό και γρήγορο τρόπο ώστε να 
ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση του χρήστη. 
 

Επιπλέον η Ευχρηστία του συστήματος, για την οποία απαιτείται να γίνει βελτιστοποίηση στη δομή, στο 
περιεχόμενο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά της πύλης, στοχεύει στην κατάταξή της στις υψηλότερες θέσεις 
των μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου, ώστε να επιτυγχάνεται σταθερά υψηλός αριθμός επισκεπτών 
(SEO - Search Engine Optimization & ranking). 

Προϋπάρχον λογισμικό ή έτοιμες πλατφόρμες: 

Όπου υπάρχει έτοιμο λογισμικό ο Ανάδοχος θα το ενσωματώσει λειτουργικά στο νέο σύστημα, ενώ δύναται 
να προτείνει έτοιμες πλατφόρμες/λύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη 
λειτουργία του συστήματος.  

 

Gov.gr 

Να συμμορφώνεται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΥΨΗΔ 14.4.2020 ΑΔΑ 
ΩΧΧΟ46ΜΤΛΠ-ΨΧΒ Α.Π 9347/ΕΞ2020 με Θέμα : Οδηγίες Ένταξης Υπηρεσιών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 
(gov.gr). Ειδικότερα, στο πεδίο  «2. Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τους φορείς», τα 
βήματα που ακολουθούνται για την καταχώρηση μιας νέας υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:  

 Οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης θα πρέπει για κάθε νέα υπηρεσία να υλοποιούν μια σελίδα υποδοχής, η 
οποία θα αποτελεί το μοναδικό σημείο για την είσοδο στην υπηρεσία (login page). Συνίσταται η χρήση ενός 
εξωτερικού συστήματος αυθεντικοποίησης όπως για παράδειγμα TAXIS login. Οδηγοί και κατευθύνσεις για 
τα θέματα παρουσίασης και υλοποίησης της σελίδας αυτής, παρουσιάζονται στo σύνδεσμο: 
https://guide.services.gov.gr/  

 Θα πρέπει να αιτηθούν/επιλέξουν ένα domain που θα πρέπει να είναι σύντομο, αντιπροσωπευτικό για 
την υπηρεσία, θα έχει κατάληξη gov.gr και δεν θα αντιστοιχεί στην επωνυμία του φορέα. (π.χ. ypiresia.gov.gr 
και όχι mindigital.gov.gr)  

 Η νέα υπηρεσία και τα μεταδεδομένα της υπηρεσίας σας θα πρέπει να καταχωρηθούν στη σχετική φόρμα 
που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://foreis.services.gov.gr. Κατά την καταχώρηση θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη σωστή καταγραφή του τίτλου και της περιγραφής της υπηρεσίας σας 
(σύμφωνα με το παράρτημα Γ του παρόντος οδηγού), καθώς και στην πλήρη καταγραφή των χρήσιμων 
συνδέσμων.  

 Μετά την καταχώρηση της υπηρεσίας σας, θα ακολουθήσει έλεγχος και έγκριση της υπηρεσίας από το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 

2.2.5. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα Αντικειμένου 

 

2.2.5.1. Κεντρική πλατφόρμα - Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου  (CMS – Content management 
System) Διαδικτυακής πύλης 

Θα υλοποιηθεί σύστημα διαχείρισης περιεχομένου μέσω του οποίου θα παρέχεται ολοκληρωμένο 
περιβάλλον για τη δημιουργία, διαμόρφωση, ενημέρωση, προεπισκόπηση και συντήρηση του 
περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης (portal), καθώς επίσης δυνατότητες πλοήγησης στις σελίδες, 

https://guide.services.gov.gr/
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προεπισκόπησης των σελίδων που αναπτύσσονται και μορφοποιούνται και χρήσης μιας σειράς εργαλείων 
για τη διαχείρισή του. 

. Η φιλοσοφία σχεδιασμού του συστήματος θα βασίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές: 

 Ανεξαρτησία της δομής και σχεδίασης του συστήματος από το περιεχόμενο, δηλ. πλήρης 
διαχωρισμός δεδομένων και παρουσίασης. 

 Διαφοροποίηση επιπέδου πρόσβασης και άρα παρέμβασης των διαφόρων χρηστών. 

 Φιλικότητα στη χρήση. 

 Διαχείριση χρηστών και υλικού. 

 Πλήρης διαχείριση (προσθήκη, επεξεργασία ή αφαίρεση τμημάτων) του υπάρχοντος υλικού με 
χρήση έτοιμων εργαλείων του περιβάλλοντος του εσωτερικού χρήστη. 

 Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ανανέωσης του υλικού. 

 Χρήση τεχνολογιών Internet και σχεσιακής βάσης δεδομένων. 

Όλα τα κρίσιμα δεδομένα και οι  πληροφορίες του  συστήματος θα  αποθηκεύονται  σε βάσεις δεδομένων. 
Η δομή των βάσεων αποτελεί την εγγύηση για την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων και την 
εύκολη διαχείριση του περιεχομένου. 

Το υλικό που θα εισαχθεί στο σύστημα, μπορεί να ανήκει σε πλήθος θεματικών πεδίων, τα οποία θα πρέπει 
να ταξινομούνται, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εύκολη αναζήτηση και σύνθεσή τους. 

 

Η κεντρική πλατφόρμα θα πλαισιώνεται από τα ακόλουθα: 

2.2.5.1.α) Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) 
Το ΣΔΒΔ θα διαχειρίζεται το σύνολο της πληροφορίας του συστήματος που αφορά τους χρήστες. Θα  
παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για την αποθήκευση, ανάκτηση, ενημέρωση και συντήρηση των 
δεδομένων του συστήματος καθώς επίσης και όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την ακεραιότητα 
των δεδομένων. Η βάση δεδομένων θα αποτελεί το σημείο αποθήκευσης των δεδομένων των συστημάτων. 
Το λογισμικό θα πρέπει να βρίσκεται σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και κατανομής φόρτου με  
δυνατότητες failover,  ώστε  σε  περίπτωση  μη  διαθεσιμότητας  σε  έναν  από  τους εξυπηρετητές, όλη η 
λειτουργικότητα να παρέχεται από τους υπόλοιπους, χωρίς διακοπή της λειτουργίας της βάσης. 

To DBMS θα πρέπει απαραίτητα να διαχειρίζεται σχεσιακά δεδομένα (SQL) καθώς και να έχει δυνατότητα 
διαχείρισης μη σχεσιακών δεδομένων είτε εγγενώς είτε σε λειτουργική συνεργασία και διασύνδεση με μη 
σχεσιακή βάση δεδομένων (No-SQL). [ευρετηρίαση - indexing] 

Η αποθήκευση των δεδομένων θα οργανωθεί και θα μπορεί να διαχειρίζεται σε σχήματα και πίνακες και τα 
ομοειδή δεδομένα να συσχετίζονται κατάλληλα. 

Τα υφιστάμενα δεδομένα που ήδη υπάρχουν σε συστήματα  διαχείρισης βάσεων δεδομένων τόσο στο 
Enterprise Greece όσο και Υπουργείο Εξωτερικών (αρμοδιότητας Β1 Δ/νσης) μετά από εξέταση,  ανάλυση 
και αξιολόγησή τους,  θα πρέπει να ανακτηθούν, να οργανωθούν σε κατάλληλα σχήματα και να 
εγκατασταθούν στο DBMS της πύλης «ΕΠΣ-ΔΠΠΕΕ». 

Στο DBMS επίσης, θα πρέπει να ανακτηθούν, να εγκατασταθούν και να οργανωθούν σε σχήματα και 
συσχετίσεις (εκτός από την  Ελληνική γλώσσα και στην Αγγλική), πίνακες αναφοράς βοηθητικών δεδομένων 
με βάση τα διεθνή ή/και εθνικά πρότυπα (πχ ISO / European standards, πίνακες αναφοράς ΕΛΣΤΑΤ, κλπ.), 
όπως ενδεικτικά: Χώρες - Γλώσσες, Διοικητική διαίρεση χώρας – περιφέρειες, δήμοι-πόλεις, Ταχ. Κώδικες, 
Κωδικοί Δραστηριοτήτων – Επαγγελμάτων – Προϊόντων, κλπ. Οι πρότυποι πίνακες αναφοράς θα 
χρησιμοποιούνται εκτενώς από τα υπόλοιπα υποσυστήματα της πύλης ΕΠΣ-ΔΠΠΕΕ, σε όσες περιπτώσεις 
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αυτό απαιτείται (καταχωρήσεις, εγγραφές χρηστών, αναζητήσεις, κλπ.). Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται 
δυνατότητα επικαιροποίησης των δεδομένων τους, όποτε αυτό απαιτείται και με τρόπο αυτοματοποιημένο 
(πχ μέσω WEB Services από το υποσύστημα διεπαφών δεδομένων WEB-IN) εφ’ όσον παρέχεται τέτοια 
δυνατότητα από τα συστήματα δημιουργίας-φιλοξενίας των ανωτέρω πρότυπων πινάκων.   

Το DBMS θα πρέπει να παρέχει παραμετροποιούμενες δυνατότητες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας 
(λειτουργίες back-up) του συνόλου ή μέρους των δεδομένων σε προγραμματιζόμενη τακτική βάση ή 
έκτακτα όποτε αυτό απαιτηθεί. 

 
 

1. 2.2.5.1.β) Διαχείριση Χρηστών και Δικαιωμάτων πρόσβασης 
Θα παρέχει τον ενιαίο μηχανισμό οργάνωσης, ορισμού και ελέγχου της πρόσβασης χρηστών στα 
υποσυστήματα, τις υπηρεσίες, πληροφορίες και ενέργειες του συστήματος. 

Ο μηχανισμός αυτός θα χρησιμοποιείται επίσης για εφαρμογή μοναδικής και Ενιαίας Εισόδου Single Sign 
On (SSO) και αποτελεσματικής κεντρικοποιημένης διαχείρισης των χρηστών ρόλων και δικαιωμάτων του 
συστήματος.  

Θα υπάρχει πλήρης δυνατότητα διασύνδεσης με κεντρικό εξυπηρετητή καταλόγου και αυθεντικοποίησης 
(π.χ. LDAP), ώστε να γίνει η πλήρης μετάπτωση του υφιστάμενου σχήματος (schema) που αφορούν τους 
εμπλεκόμενους φορείς. 

Η βασική διαχειριστική ομάδα θα αποτελείται από τους Διαχειριστές Εσωτερικών και Εξωτερικών χρηστών 
τόσο των Δ/νσεων της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του 
Υπουργείου Εξωτερικών όσο και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξαγωγικού Εμπορίου (Enterprise 
Greece). Περαιτέρω, οι χρήστες θα πρέπει να διακρίνονται τουλάχιστον στις εξής κατηγορίες και 
υποκατηγορίες (ρόλοι): 

Εσωτερικοί χρήστες 

Αφορούν τις ομάδες των επιχειρησιακών χρηστών των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εξωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξαγωγικού Εμπορίου (Enterprise Greece). Οι 
χρήστες αυτοί αποτελούν ομάδες - υποομάδες με διαφορετικές αρμοδιότητες, όπως είναι ενδεικτικά: 

o Χρήστες δημιουργίας περιεχομένου 
o Χρήστες  επικύρωσης περιεχομένου 
o Διαχειριστές αναρτήσεων περιεχομένου 
o Διαχειριστές ερωτημάτων – υποστηρικτών απαντήσεων 
o Διαχειριστές πρόσβασης/ανάκτησης δεδομένων από διεθνείς φορείς - απομακρυσμένες 

βάσεις δεδομένων 
o Διαχειριστές εφαρμογής - τεχνικοί διαχείρισης – (βάσεων, δεδομένων, διαχειριστές 

σελίδων, προγραμματιστές, κλπ) 
o Supervisors  
o κλπ. 

Επιπλέον οι χρήστες αυτοί θα διακρίνονται σε ρόλους με βάση και τον Οργανισμό – Υπηρεσία που ανήκουν 
καθώς και την ιεραρχική τους κατάταξη – βαθμίδα.  

Εξωτερικοί Χρήστες 

Οι Eξωτερικοί χρήστες γενικά διακρίνονται γενικά στις εξής κατηγορίες: 

o Απλοί επισκέπτες (χωρίς εγγραφή) 
o Εγγεγραμμένοι Χρήστες 

Οι Εγγεγραμμένοι Χρήστες διακρίνονται σε: 
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o Χρήστες που υποβάλλουν ερωτήματα σχετικά με τις δραστηριότητες του Enterprise Greece 
και της Γραμματείας Διεθνών οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ. 

o Συνδρομητές περιεχομένου (Newsletters, email alerts, κλπ.) 
o Εξαγωγείς Ελληνικών προϊόντων 
o Ενδιαφερόμενοι αγοράς προϊόντων από Έλληνες εξαγωγείς (εισαγωγείς εξωτερικού, 

εκπρόσωποι ξένων εταιρειών, φορέων, κλπ.) 
o Διαπιστευμένοι χρήστες απομακρυσμένων συστημάτων για ανάκτηση δεδομένων μέσω 

διεπαφών 
 

Σε κάθε χρήστη του συστήματος εκτός από την κατηγορία που ανήκει (ένας χρήστης μπορεί να ανήκει 
σε περισσότερες από μια – να έχει περισσότερους από 1 ρόλους) θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα 
διαχείρισης των δικαιωμάτων πρόσβασής του στα διάφορα υποσυστήματα, λειτουργίες και εφαρμογές, 
με δυνατότητα αποτύπωσης της διακριτότητας των ρόλων, της κυριότητας και της διαχείρισης του 
περιεχομένου της πληροφορίας για τον ασφαλή διαμοιρασμό πληροφοριών και περιεχομένου. 

Ειδικότερα τα στοιχεία ενός χρήστη που έχουν ήδη καταχωρηθεί δεν θα πρέπει να επανα-
καταχωρούνται, στην περίπτωση που γίνεται αλλαγή κατηγορίας (ρόλου) του χρήστη αυτού. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις μόνο τα επιπλέον στοιχεία θα πρέπει να καταχωρούνται όπου αυτό απαιτείται. 

Οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος χρήστης δεν θα πρέπει να μπορεί να αποποιηθεί τη συμμετοχή του σε 
μια συναλλαγή με το σύστημα και θα πρέπει να υλοποιηθεί κατάλληλος μηχανισμός καταγραφής των 
κινήσεων των χρηστών (auditing, logging) και των τροποποιήσεων των δεδομένων (traceability). Τα 
καταγραφόμενα δεδομένα (logs) θα είναι διαθέσιμα όποτε αυτό χρειαστεί.  

Όλα τα λειτουργικά υποσυστήματα και οι εφαρμογές, θα πρέπει να υποστηρίζουν : 

o Έλεγχο πρόσβασης σε επίπεδο εφαρμογής και δεδομένων με τη χρήση τόσο σχετικών 
κωδικών όσο και πολλαπλών επιπέδων εξουσιοδότησης  

o Ασφαλή διαχείριση, καταχώρηση, και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης  
o Τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) στο χώρο της ασφάλειας στις ΤΠΕ 
o Δημιουργία καταλόγων εξουσιοδοτημένων προσώπων που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης 

με σχετική διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης 
o Καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσεων 

δεδομένων και εφαρμογών. 

 
2.2.5.1.γ) Προσωποποιημένο προφίλ 

Ο κάθε χρήστης θα μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα και να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό με 
βάση την κατηγορία στην οποία ανήκει ώστε να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και δυνατότητες ανάλογα 
με την κατηγορία και τα ενδιαφέροντά του.  

Η κεντρική πλατφόρμα θα διαθέτει εξατομικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης με ιδιαίτερα 
φιλικό προς τον χρήστη τρόπο μέσω ειδικού μηχανισμού εξατομικευμένης πληροφόρησης. Θα παρέχονται 
πληροφορίες, ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε λογαριασμού, για τις διεθνείς αγορές (παρουσίαση της 
χώρας ή κλάδου, βασικά οικονομικά στοιχεία, θεσμικό πλαίσιο, παράμετροι για το επενδυτικό περιβάλλον, 
οδηγοί επιχειρηματικότητας, εκθέσεις, έρευνες αγοράς, μελέτες, επιχειρηματικές ευκαιρίες, κλπ.) καθώς 
και για το εσωτερικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον (στοιχεία παραγωγής, μητρώα 
επιχειρήσεων, τομείς προτεραιότητας της οικονομίας, χρηματοδοτικά/χρηματοοικονομικά εργαλεία κ.α.).  

Θα αναπτυχθεί μηχανισμός αυτόματων ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων (alert notification) που θα 
συνεργάζεται με τον μηχανισμό εξατομικευμένης λειτουργίας και θα ενημερώνει τον χρήστη της 
πλατφόρμας για επερχόμενα γεγονότα ή λοιπές πληροφορίες (ζητήσεις προϊόντων, αλλαγές θεσμικού 
πλαισίου, προκηρύξεις/διαγωνισμοί κ.α.), ανάλογα με τις προτιμήσεις που ο χρήστης έχει δηλώσει.  
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Στο πλαίσιο «προσωποποιημένο προφίλ χρηστών», εντάσσονται και οι εσωτερικοί χρήστες του 
Πληροφοριακού Συστήματος (input users, content managers, administrators), προκειμένου να 
εξασφαλίζεται και τεχνικά, στη φάση λειτουργίας, η αποτύπωση της διακριτότητας των ρόλων, της 
κυριότητας και της διαχείρισης του περιεχομένου της πληροφορίας, σε περιβάλλον intranet για τον ασφαλή 
διαμοιρασμό πληροφοριών και περιεχομένων. 

Για τους εξωτερικούς χρήστες και ειδικότερα, για τους χρήστες - Εξαγωγείς Ελληνικών προϊόντων, θα 
υπάρχει δυνατότητα ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα και να δημιουργήσει το 
δικό του λογαριασμό. Κατά την εγγραφή των στοιχείων κάθε χρήστη - Έλληνα εξαγωγέα ή Έλληνα που ζητά  
ξένο επενδυτή, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκτησης των βασικών στοιχείων 
της επιχείρησής του, ώστε με τη συναίνεσή του, τα στοιχεία αυτά να ανακτώνται αυτόματα, μέσω 
προσυμφωνημένης πρόσβασης και χρήσης  κατάλληλων διεπαφών (Web Services – WEB-IN , του 
αντίστοιχου υποσυστήματος διεπαφών), από τις αντίστοιχες υπηρεσίες διαλειτουργικότητας είτε του 
Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) είτε του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).   

Επιπλέον κάθε Έλληνας εξαγωγέας ή κάθε Έλληνας που ζητά  ξένο επενδυτή που εγγράφεται θα πρέπει να 
μπορεί να διαμορφώνει τόσο τις πληροφορίες που αφορούν την επιχείρησή του και τα προϊόντα και αγορές 
στόχους που ενδιαφέρεται, κλπ., αλλά και να καθορίζει την πρόσβασή του σε πληροφορίες, περιεχόμενο, 
σελίδες και δυνατότητες ανάλογα με την κατηγορία και τα ενδιαφέροντά του (προσωποποιημένη 
πληροφόρηση). Το σύστημα διαχείρισης χρηστών  θα πρέπει να μπορεί να κατηγοριοποιεί και να 
διαχειρίζεται τους χρήστες της κατηγορίας αυτής σε περισσότερες υπο-κατηγορίες πχ:  

α. εξαγωγέας χωρίς εμπειρία,  

β. εξαγωγέας,  

γ. έμπειρος εξαγωγέας,  

δ. κ.ο.κ. 

Τέλος, κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής Ελληνικών προϊόντων ή υποψήφιος ξένος επενδυτής θα μπορεί να 
εγγραφεί στην πλατφόρμα και να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό ως ενδιαφερόμενος, παρέχοντας 
πληροφορίες που αφορούν την επιχείρησή  του και τα προϊόντα που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ή τους 
τομείς που ενδιαφέρεται να επενδύσει. 

 
2.2.5.1.δ)Εξειδικευμένα εργαλεία αναζήτησης 

 

Θα υποστηρίζεται λειτουργία μηχανισμού αναζήτησης μέσω κατάλληλων εργαλείων στο σύνολο των 
οντοτήτων της πύλης, ώστε ο χρήστης καθ’ όλη τη διάρκεια πλοήγησής του να έχει στη διάθεσή του άμεση 
πρόσβαση σε αναζήτηση πληροφορίας (one-stop search).  

Θα υπάρχει ειδική μέριμνα για απλή και συνδυαστική αναζήτηση πληροφορίας (με δυνατότητα χρήσης 
πολλαπλών συνδυαστικών φίλτρων, αναζήτησης με χρήση κειμένου και ταξινόμησης τον αποτελεσμάτων) 
από το ευρύ κοινό αλλά και από τους εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της κεντρικής πλατφόρμας.  

Για τα αποτελέσματα των αναζητήσεων θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παρουσίασής τους σε διάφορες 
μορφές (συμπεριλαμβανόμενης και της γεωαπεικόνισης αποτελεσμάτων), όπως λίστες, πίνακες, κλπ., ενώ 
θα παρέχεται δυνατότητα μεταφόρτωσής τους από τους εξωτερικούς χρήστες σε διάφορες επίσης μορφές, 
όπως αρχεία EXCEL, XML, PDF, κλπ., καθώς και επιλογές για την γεωαπεικόνιση των αποτελεσμάτων, όπου 
αυτό είναι απαραίτητο. 

2.2.5.1.ε)Εξειδικευμένο εργαλείο για τη κατάρτιση πλάνου εξαγωγών (Export Planning) 
Αφορά στην υποστήριξη του εξαγωγέα στην χάραξη βασικού εξαγωγικού πλάνου με χρήση προτύπων, 
ερωτηματολογίων και σχετικών άρθρων κατάλληλα προετοιμασμένα για την κάθε κατηγορία εξαγωγέα. 
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Ουσιαστικά πρόκειται για μια εφαρμογή, η οποία θα δημιουργηθεί εκ νέου, μέσω της οποίας θα δίνεται η 
δυνατότητα κατάρτισης των βασικών στοιχείων ενός πλάνου εξαγωγών προσαρμοσμένου στις απαντήσεις 
που δίνονται από τον ενδιαφερόμενο βάσει κατευθύνσεων οι οποίες διατυπώνονται υπό μορφή σειράς 
ερωτημάτων. 

Τα ερωτήματα τα οποία  θα εντάσσονται σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες θα αποτελούν ένα 
συγκεκριμένο πρότυπο το οποίο θα απευθύνεται σε διαφορετική κατηγορία εξαγωγικής δραστηριότητας. 
Ενδεικτικά οι ενότητες αυτές θα περιλαμβάνουν ερωτήματα και ζητήματα προς συμπλήρωση – απάντηση 
που σχετίζονται με: 

o Στοιχεία ανάλυσης διεθνούς ροής βιομηχανίας, κλάδου και προϊόντας 
o Μακροπρόθεσμοι στόχοι εταιρείας 
o Προϊόντα / Υπηρεσίες με εξαγωγική προοπτική (πχ κύρια προϊόντα που μπορούν να 

εξαχθούν, λόγοι εξαγωγικής επιτυχίας τους, απαιτούμενο απόθεμα για προώθηση 
προϊόντος κλπ.) 

o Χαρακτηριστικά υπέρ και κατά της επέκτασης 
o Επιλογή αγορών 
o Marketing του προϊόντος 
o Προσαρμογή προϊόντος 
o Τιμολόγηση 
o Επιλογή δικτύων διανομής 
o Εναλλακτικές προτάσεις προώθησης στην χώρα στόχο 
o Πρόβλεψη πωλήσεων και κοστολόγησης 

 

Οι απαντήσεις των ερωτημάτων της κάθε ενότητας θα αποτελούν προϋπόθεση για την συμπλήρωση 
επόμενων ενοτήτων. Θα υπάρχει η δυνατότητας εμφάνισης ερωτημάτων είτε με προκαθορισμένες λίστες 
τιμών απαντήσεων είτε με καταχωρήσεις ποσοτικών στοιχείων ή /και ελεύθερου κειμένου, ενώ θα μπορεί 
να οριστεί εμφάνιση συγκεκριμένων ερωτημάτων βάσει επιλογών προηγούμενων απαντήσεων. 

Κατά την ολοκλήρωση του συνόλου των ερωτημάτων θα γίνεται αποθήκευση του πλάνου που έχει 
καταρτιστεί και θα παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο και εκτύπωσης του βάσει οριζόμενης 
μορφής εμφάνισης. 

 

Κατά την ολοκλήρωση του συνόλου των ερωτημάτων θα γίνεται αποθήκευση του πλάνου που έχει 
καταρτιστεί και θα παρέχεται η δυνατότητα συνολικής παρουσίασης αλλά και εξαγωγής – μεταφόρτωσης 
(download) του πλάνου σε αρχεία μορφής EXCEL, XML, PDF, κλπ. 

Ο Ανάδοχος θα προτείνει τη μεθοδολογία και την ανάπτυξη της εφαρμογής η οποία δύναται να αναπτυχθεί 
από την αρχή ή να αξιοποιήσει υφιστάμενες λύσεις.  

2. 2.2.5.1.στ)Διαχείριση Ημερολογίου Εκδηλώσεων (Events Calendar Management) 
Αφορά στην υλοποίηση μια εφαρμογής διαχείρισης εκδηλώσεων με δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με 
το υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου. Η εφαρμογή θα επιτρέπει την εισαγωγή, επεξεργασία και 
διαγραφή εκδηλώσεων πάσης φύσεως, τη διασύνδεσή της με την εφαρμογή γεωαπεικόνισης, την 
διαχείριση περιοδικών εκδηλώσεων και την αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων τόσο σε διαχειριστές της 
εφαρμογής όσο και σε τελικούς χρήστες που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. 

3. 2.2.5.1.ζ)Μηχανισμός τροφοδότησης ειδήσεων - Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter) 
Αφορά στην προμήθεια και παραμετροποίηση εφαρμογών τροφοδότησης της διαδικτυακής πύλης με 
ειδήσεις που προέρχονται από τους συνεργαζόμενους φορείς, καθώς και εφαρμογής δημιουργίας, 
επεξεργασίας και αυτόματης αποστολής ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου προς μια επιλεγμένη βάση 
δεδομένων με ηλεκτρονικές ταχυδρομικές διευθύνσεις ενδιαφερομένων χρηστών. 
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2.2.5.1.η) Διασύνδεση με Κοινωνικά Δίκτυα 
Αφορά στη διασύνδεση του περιεχομένου της πύλης με κοινωνικά δίκτυα. Ο Ανάδοχος θα λάβει υπ΄όψιν 
του όποιες τεχνικές απαιτήσεις διασύνδεσης με τους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social 
Media Accounts) για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία και διάδραση του περιεχομένου της πύλης με 
τους τελικούς χρήστες. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα προτείνει τις τεχνικές λύσεις διασύνδεσης της πύλης με τα κατάλληλα κοινωνικά 
δίκτυα (πχ Facebook, twitter, LinkedIn, και άλλων) για την προβολή των εξαγωγών, τα οποία θα προτείνει 
στο σχέδιο Ψηφιακής Προβολής στην τεχνική προσφορά του και θα εξειδικευτεί στη μελέτη εφαρμογής. 
Επίσης, θα προτείνει το βέλτιστο τρόπο παραγωγής περιεχομένου της πύλης και τη διασύνδεσή του με το 
περιεχόμενο των κοινωνικών δικτύων και θα αναπτύξει και θα επιμεληθεί το περιεχόμενο. Τέλος, θα 
προτείνει και θα επιμεληθεί τον τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικότερος τρόπος έτσι ώστε οι 
αναρτήσεις να έχουν υψηλά αποτελέσματα στους σχετικούς δείκτες μέτρησης (analytics).    

2.2.5.1.θ) Λειτουργία Τεχνικής Υποστήριξης 
Προβλέπεται η υλοποίηση εφαρμογής υποστήριξης των (εσωτερικών) χρηστών για την ορθή χρήση της 
κεντρικής πλατφόρμας, της διαδικτυακής πύλης και όλων των υποστηρικτικών εργαλείων με χρήση tutorials 
και FAQs (συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις) που θα υποστηρίζουν τους χρήστες για την βέλτιστη αξιοποίησης 
των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η εφαρμογή αυτή επίσης θα χρησιμοποιείται για την καταγραφή των 
αιτημάτων / προβλημάτων, θα αποτελεί το σημείο επαφής μεταξύ των χρηστών και του μηχανισμού 
τεχνικής υποστήριξης και έτσι θα  συγκεντρώνει και καταγράφει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη 
σωστή λήψη βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης. Η εφαρμογή μπορεί να αναπτυχθεί από την αρχή ή να 
εφαρμοστούν και έτοιμες λύσεις με σχετική παραμετροποίηση. Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει ή θα 
παραμετροποιήσει το εν λόγω σύστημα και θα εκπαιδεύσει τους χειριστές προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εύρυθμη λειτουργία και μετά το πέρας της Σύμβασης. 

Η εφαρμογή επίσης θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

o Ηλεκτρονική υποβολή – δημιουργία αιτήματος (ticket) με πλήρη περιγραφή του 
o Αναγνώριση επιπέδου κρισιμότητας 
o Ηλεκτρονική χρέωση / ανάθεση αιτήματος προς επίλυση 
o Παρακολούθηση εξέλιξης αιτήματος με πλήρες ιστορικό 
o Λειτουργίες ειδοποιήσεων στελεχών 
o Εσωτερική προώθηση και δρομολόγηση αιτήματος προς επίλυση 
o Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του χρήστη για την πορεία επίλυσης των αιτημάτων 
o Στατιστικές αναφορές προόδου επίλυσης ζητημάτων 

 

2.2.5.2. Αναβάθμιση συστημάτων φορέων 

Η λειτουργική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων των φορέων διαχείρισης και 
λειτουργίας θα οριστικοποιηθεί κατά την μελέτη εφαρμογής του έργου όπου θα εξετασθούν με την μέγιστη 
λεπτομέρεια τα οριστικά υφιστάμενα υποσυστήματα των φορέων που θα αποφασιστεί ότι πρέπει να 
συμβάλλουν για την κάλυψη των σκοπών του έργου.  

 
Η αναβάθμιση θα αφορά: 

 Σχεδιασμό σχήματος δεδομένων και δημιουργία υποσυστήματος διαχείρισης αυτών 

 Σχεδιασμό φορμών εισαγωγής δεδομένων ανά χώρα και αγορά στόχου 

 Δημιουργία μηχανισμού για ενημέρωση και έλεγχο πληροφορίας από αρμόδιους εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χρήστες,  
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 Ανάλυση,  αξιολόγησή, ανάκτηση, οργάνωση σε κατάλληλα σχήματα και εισαγωγή των 
υφιστάμενων δεδομένων που ήδη υπάρχουν σε συστήματα  διαχείρισης βάσεων δεδομένων τόσο 
στο Enterprise Greece όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών/ΓΓΔΟΣ (Β1 Δ/νσης), στο νέο DBMS της 
πύλης «ΕΠΣ-ΔΠΠΕΕ». 

 Δημιουργία μηχανισμού επιπέδων εγκρίσεων για αποστολή πληροφορίας σε εξωτερικά συστήματα 
και δημοσιοποίηση στο διαδικτυακό portal 

 Διαμόρφωση υποσυστήματος χρηστών με νέους ρόλους και δικαιώματα  

 Εικαστική και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενης ιστοσελίδας με δυνατότητα προβολής και 
κατάλληλης διαμόρφωσης του περιεχομένου ανάλογα με το μέσο προβολής (κινητή συσκευή, 
υπολογιστής, κλπ) 

 

2.2.5.3. Λογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας και δημιουργίας αναφορών   

Αφορά στην παραμετροποίηση και αξιοποίηση του συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας το οποίο θα 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Λογισμικού και Εφαρμογών Υποστήριξης της λειτουργίας του 
Export Helpdesk» του Enterprise Greece. 

 
(https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c13/a3500/f89/5021318_HELPDESK_%CE%A3%
CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE
%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_SOFTWARE.pdf) 

Το σύστημα θα αξιοποιεί τα δεδομένα για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και ανίχνευσης τάσεων, 
για χρήση κυρίως της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας.  

Παράλληλα θα υποστηρίζεται η ενημέρωση των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας εξελιγμένων 
αναφορών και δεικτών που θα προκύψουν έπειτα από ενδελεχή μελέτη και σχεδιασμό ανά κλάδο και αγορά 
στόχο.  

Μέσω της λειτουργικής αξιοποίησης τους συστήματος αυτού θα υποστηρίζεται η παραγωγή αναφορών και 
η λειτουργία σχεδιασμού δυναμικών αναφορών μέσω ad hoc δημιουργίας OLAP κύβων. Θα σχεδιαστούν οι 
απαιτούμενες ροές δεδομένων και ETL  (Extract, Transformκαι Load) διεργασίες με τρόπο κατάλληλο για την 
βέλτιστη και ταχύτερη δημιουργία των κύβων. Τα δεδομένα θα τηρούνται στη βάση δεδομένων του Data 
Warehouse η οποία θα αποτελεί το κεντρικό σημείο αποθήκευσης για τις ανάγκες ανάλυσης και 
δημιουργίας αναφορών. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να καλύπτει το παραμετροποιημένο σύστημα είναι:  

 Λεπτομερής ανάλυση δεδομένων για την λήψη ισχυρά τεκμηριωμένων αποφάσεων  

 Έξυπνη πληροφόρηση, άμεσα διαθέσιμη και αξιοποιήσιμη από όλους τους ενδιαφερόμενους 

 Πολυδιάστατη παρουσίαση των δεδομένων και δυναμική δημιουργία απεικονίσεων 

 Πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης εκτυπώσεων, γραφημάτων και γενικότερα απεικόνισης των 
αποτελεσμάτων. 

 Δυνατότητα ανανέωσης των στοιχείων από διάφορες βάσεις δεδομένων η οποία θα γίνεται 
αυτοματοποιημένα 

Οι αναφορές θα πρέπει να παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές (συμπεριλαμβανόμενης και της 
γεωαπεικόνισης αποτελεσμάτων), όπως λίστες, πίνακες, κλπ., ενώ θα παρέχεται δυνατότητα μεταφόρτωσής 
τους από τους εξωτερικούς χρήστες σε διάφορες επίσης μορφές, όπως αρχεία EXCEL, XML, PDF, κλπ. 

 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c13/a3500/f89/5021318_HELPDESK_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_SOFTWARE.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c13/a3500/f89/5021318_HELPDESK_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_SOFTWARE.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c13/a3500/f89/5021318_HELPDESK_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_SOFTWARE.pdf
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2.2.5.4. Σύστημα γεωαπεικόνισης με χάρτες και υπόβαθρα 

Αφορά υποσύστημα γεωαπεικόνισης χαρτών και χαρτογραφικών υποβάθρων που παρέχονται μέσω 
ανοιχτών συστημάτων Google maps ή Open  Street maps για την αποτύπωση σε γεωγραφικούς χάρτες 
συγκεκριμένων πληροφοριών (αγορών στόχου, επιχειρήσεων, γεγονότων, εκδηλώσεων) με σκοπό την 
καλύτερη δυνατή οπτικοποίηση της πληροφορίας και εύρεση αυτής. 

Το υποσύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής, αποθήκευσης, ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων 
που αναφέρονται σε γεωγραφικές τοποθεσίες. Οι χρήστες του συστήματος με κατάλληλα δικαιώματα θα 
έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία προκειμένου να μπορούν να ορίζουν και να διαχειρίζονται διαδραστικές 
ερωτήσεις – αναζητήσεις πάνω σε γεωγραφικά δεδομένα, να αναλύουν χωρικές πληροφορίες και χωρικές 
συσχετίσεις μεταξύ τοποθεσιών και να διαχειρίζονται χάρτες και δεδομένα χαρτών. 

Το υποσύστημα θα πρέπει επίσης να παρέχει δυνατότητα εισαγωγής και απεικόνισης προσωποποιημένων 
δεδομένων τα οποία θα εισάγονται από τους ίδιους τους εξωτερικούς εγγεγραμμένους χρήστες.   

Στόχος είναι η απεικόνιση σε μορφή γεωγραφικών χαρτών επιλεγμένων δεδομένων (όπως στατιστικά 
δεδομένα, στοιχεία εξαγωγικών επιχειρήσεων, κλπ.) ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση στοιχείων εξαγωγών 
ανά γεωγραφική περιφέρεια / εξαγωγική περιοχή. 

Επιπλέον το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει τις εξής δυνατότητες: 

 Δυνητικά πελατολόγια  και στοιχεία από λίστες επιχειρήσεων στις αγορές στόχους 

 Στοιχεία επιχειρηματικών φορέων στις συγκεκριμένες περιοχές 

 Εισαγωγή και διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων πληροφορίας που αφορούν πληροφορίες που 
αποτυπώνονται  στον χάρτη 

 Δυνατότητα προβολής πληροφοριών με χρήση φίλτρων 

 Δυνατότητα οπτικοποίησης της πληροφορίας με χρήση ομαδοποίησης (clustering) κατά την επιλογή 
αποκλιμάκωσης (zoom-out) για βέλτιστη εμπειρία 

 Δυνατότητα διαδραστικών αναζητήσεων πάνω σε γεωγραφικά δεδομένα 

 Χρήση διαφορετικών δεικτών (markers) ανάλογα το είδος της πληροφορίας 

Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την διασύνδεση της πλατφόρμας με  κατάλληλες υφιστάμενες λύσεις  
γεωαπαιεκόνισης καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών για τη λειτουργία της εν λόγω 
εφαρμογής.  

 

2.2.5.5. Σύστημα Τηλε-εκπαίδευσης (e-learning) 

Αφορά στην αξιοποίηση του συστήματος τηλε-εκπαίδευσης (Π.Ε.3)  το οποίο θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
του έργου «Ανάπτυξη Λογισμικού και Εφαρμογών Υποστήριξης της λειτουργίας του Export Helpdesk» του 
Enterprise Greece.  

(https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c13/a3500/f89/5021318_HELPDESK_%CE%A3%
CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE
%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_SOFTWARE.pdf 

  Η εφαρμογή θα επιτρέπει την καταχώρηση και την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού ή/και τον 
προγραμματισμό  webinars, σε συνδυαστικές μορφές κειμένου, εικόνας, ήχου, βίντεο, το οποίο θα 
παρέχεται σε εγγεγραμμένους χρήστες με αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης. 

Η κύρια λειτουργικότητα θα είναι η προβολή του υλικού εκπαίδευσης με ένα δομημένο και φιλικό προς τον 
χρήστη τρόπο, αλλά επίσης να είναι φιλικό προς τον διαχειριστή του λογισμικού με σκοπό την εύκολη 
εισαγωγή και διαχείριση υλικού από διάφορες πηγές και σε διάφορες μορφές περιεχομένου. Ειδικότερα η 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c13/a3500/f89/5021318_HELPDESK_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_SOFTWARE.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c13/a3500/f89/5021318_HELPDESK_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_SOFTWARE.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/assets/content/files/c13/a3500/f89/5021318_HELPDESK_%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_SOFTWARE.pdf
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διαχείριση περιεχομένου μορφής βίντεο θα πρέπει να διαχειρίζεται και να ομαδοποιεί διαφορετικό αριθμό 
βίντεο τα οποία θα οργανώνονται σε θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες (μαθήματα, ομάδες 
μαθημάτων, κλπ.) 

Βασικό θεματικό περιεχόμενο θα αποτελέσει το αντικείμενο των εκπαιδευτικών οδηγών, που αφορούν στην 
διευκόλυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων (οργάνωση εξαγωγικής δραστηριότητας, 
διαδικασίες εξαγωγών, τεκμηρίωση, εισαγωγή στο διεθνές εμπόριο, κλπ.), το οποίο θα αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο άλλου έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαμορφώσει το 
ανωτέρω υλικό και όπου είναι απαραίτητο να ηλεκτρονικοποιηθεί κατάλληλα και με εύληπτο τρόπο ώστε 
να είναι κατάλληλα δομημένο ως εκπαιδευτικό υλικό.  

Επιπρόσθετα, θα αξιοποιηθεί και υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό από αντίστοιχες δραστηριότητες που έχει 
υλοποιήσει η Enterprise Greece ή και άλλο, το οποίο αφού επίσης δομηθεί και ηλεκτρονικοποιηθεί 
κατάλληλα, θα μπορεί να είναι προσβάσιμο μέσω της εφαρμογής e-learning.  

 

2.2.5.6. Εφαρμογή Επιχειρηματικής Δικτύωσης - Συνεργασίας (Matchmaking Engine) 

Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί, στοχεύει στην παροχή εργαλείων δικτύωσης και εξεύρεσης 
επιχειρηματικών συνεργασιών. Αφορά στην ανάπτυξη λειτουργικότητας που θα είναι διαθέσιμη στην 
κεντρική πλατφόρμα των εξαγωγέων με στόχο την κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών του εξαγωγέα στις 
επιθυμητές αγορές μέσω εύστοχων προτάσεων πιθανών συνεργειών σε επιλεγμένες χώρες ή τομείς 
ενδιαφέροντος. Η εν λόγω υλοποίηση θα προβλέψει εναρμόνιση και πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό  για  την  Προστασία  των  Προσωπικών  Δεδομένων  (General Data Protection Regulation - GDPR). 

 
Μέσω της λειτουργικότητας της εφαρμογής  θα παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού του καταλληλότερου 
δυνητικού εταίρου βάσει κωδικοποιημένων κριτηρίων,  ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στους 
εξαγωγείς και στις αγορές με στόχο την διερεύνηση και εύρεση κοινών σημείων εμπορικής  συνεργασίας, 
καθώς και τη δικτύωση των επιχειρήσεων με πιθανούς συνεργάτες για τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. 

Με τον τρόπο αυτό η Πύλη θα αποτελέσει ουσιαστικά τον ενδιάμεσο κόμβο που παρεμβάλλεται μεταξύ των 
εμπλεκομένων μερών προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα συνεργασίας που περιλαμβάνει 
υπηρεσίες ενημέρωσης, επικοινωνίας και συναλλαγών. 

Η λειτουργία αυτή θα απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες 
κατάλληλα για διεπιχειρηματική συνεργασία και απευθύνονται στην αγορά του εξωτερικού.  Θα αποτελεί 
έτσι το πρώτο στάδιο ανάπτυξης εμπορικών συνεργασιών με τη δημιουργία ενός «καναλιού» ηλεκτρονικής 
αναζήτησης/ εντοπισμού και επικοινωνίας μεταξύ των επιλεγμένων μερών. 

Μέσω της διασύνδεσης αυτής θα παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες με πολλαπλούς τρόπους κατηγοριοποίησης και αναζήτησης. (π.χ. δραστηριότητα, 
γεωγραφική περιοχή, δυναμικότητα, προϊόντα ή υπηρεσίες, χρονική ισχύς αναζήτησης). Οι πληροφορίες 
που δίνονται θα είναι δημοσιεύσιμες πληροφορίες επικοινωνίας  οι οποίες θα έχουν εγκριθεί για 
δημοσίευση από τους κατόχους  τους (π.χ. τηλέφωνα, διευθύνσεις, mails, κ.λ.π). Οι πληροφορίες αυτές θα 
είναι δομημένες και άμεσα χρησιμοποιήσιμες. Μέσω του Μηχανισμού Σύζευξης (Matching) η επιχείρηση, 
θα μπορεί να αναζητά και να ενημερώνεται αυτόματα για προσφορές συνεργασίας - ζητήσεις που 
ανταποκρίνονται στα δικά της ενδιαφέροντα και κριτήρια. 

Σημαντικό βήμα επιτυχίας μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η κωδικοποίηση / ονοματολογία προϊόντων / 
υπηρεσιών που θα χρησιμοποιηθεί. Για το λόγο αυτό θα απαιτηθεί η δυνατότητα υποστήριξης παράλληλης 
χρήσης τουλάχιστον της κωδικοποίησης INTRASTAT (Harmonized Codes) όσο και της SIC (Standard Industrial 
Classification) η οποία καλύπτει προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και επίπεδο δραστηριότητας (όπως 
παραγωγός / χονδρέμπορος / λιανέμπορος ή/και πάροχος υπηρεσίας για κάποιο προϊόν). 

2.2.5.7. Σύστημα Υποστήριξης Εξαγωγέων HelpDesk (Web εφαρμογή)  
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Αφορά στην ανάπτυξη ή προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση της εφαρμογής Υποστήριξης 
Εξαγωγέων (Helpdesk) για την προβολή των ενεργειών υποστήριξης που έχουν γίνει για τον κάθε εξαγωγέα 
και την δυνατότητα αίτησης υποστήριξης από τον εξαγωγέα μέσω και του εξατομικευμένου προφίλ της 
κεντρικής πλατφόρμας του συστήματος εξαγωγών.   

Το σύστημα θα είναι σε θέση να απεικονίσει το σύνολο των καταχωρημένων αιτημάτων και αντίστοιχων 
ενεργειών υποστήριξης προσφέροντας ουσιαστικά μια βάση γνώσης με σχετικές πληροφορίες διαθέσιμες 
προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Θα παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης των αιτημάτων / ενεργειών 
υποστήριξης με συνδυαστικά κριτήρια ενώ η ενημέρωση των στοιχείων  θα γίνεται σε προκαθορισμένα 
τακτά διαστήματα. 

Παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης νέων αιτημάτων εξαγωγέων μέσω της Πύλης τα οποία 
μέσω διασύνδεσης θα αποστέλλονται στην εφαρμογή Υποστήριξης Εξαγωγέων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Το υποσύστημα έτσι θα προσφέρει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες – εξαγωγείς, υποβολής 
συγκεκριμένων ερωτημάτων που αφορούν θέματα προώθησης εξαγωγών με λειτουργικές διαδικασίες 
παρόμοιες με  το υποσύστημα υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικών χρηστών στη λειτουργία της 
διαδικτυακής πύλης, όπως: 

 Ηλεκτρονική υποβολή – δημιουργία αιτήματος εσωτερικού χρήστη με πλήρη περιγραφή  

 Αναγνώριση επιπέδου κρισιμότητας 

 Ηλεκτρονική ανάθεση - χρέωση αιτήματος προς επίλυση 

 Παρακολούθηση εξέλιξης αιτήματος με πλήρες ιστορικό 

 Λειτουργίες ειδοποιήσεων στελεχών 

 Εσωτερική προώθηση και δρομολόγηση αιτήματος προς επίλυση 

 Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του εξαγωγέα για την πορεία επίλυσης των αιτημάτων 

 Στατιστικές αναφορές προόδου επίλυσης ζητημάτων 
 

2.2.5.8. Εφαρμογή αυτό-αξιολόγησης εξαγωγικής ωριμότητας (self-assessment) 

Αφορά στην υλοποίηση ενός εξειδικευμένου εργαλείου ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας να 
μπορεί να διαπιστώσει από μόνος του το επίπεδο της εξαγωγικής ωριμότητας και τις βασικές απαιτήσεις 
που πρέπει να καλύπτει ώστε το εξαγωγικό του πλάνο να έχει προοπτικές επιτυχίας. Θα σχεδιαστεί μια 
εύχρηστη εφαρμογή με ερωτήσεις που θα κατευθύνει τον ενδιαφερόμενο στην αναζήτηση των 
ρεαλιστικότερων απαντήσεων και μέσω αλγορίθμου βαθμολόγησης θα προκύπτει ένα τελικό σκορ 
αξιολόγησης σε σχέση με την εξαγωγική του ωριμότητα. Ο Ανάδοχος θα προτείνει τη βασική μεθοδολογία 
αξιολόγησης η οποία θα οριστικοποιηθεί στη μελέτη εφαρμογής.   

Η εφαρμογή αυτή θα αποτελεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο θα προσφέρει καθοδήγηση στις 
επιχειρήσεις για την ακολούθηση των βέλτιστων βημάτων κατά τη διαδικασία διεθνοποίησής και την 
αποφυγή συνηθέστερων λαθών που οδηγούν σε αποτυχία. Θα αποτελείται από προκαθορισμένες οδηγίες 
που θα διατυπώνονται υπό μορφή ερωτημάτων και προτάσεων κάτω από ένα πλήρες και διεξοδικό πλαίσιο 
για την σταδιακή εξαγωγική δραστηριοποίηση τους. Θα παρέχει έτσι τα κατάλληλα ερωτήματα σ 
κατευθύνσεις και τομείς όπως: 

 Θέματα Εξαγωγικής Στρατηγικής όπως: 

o Σημεία SWOT ανάλυσης εξαγωγικής θεματολογίας (Δυνατά, Αδύνατα  Σημεία, Ευκαιρίες, 
Απειλές) 

o Ανάλυση Εξαγωγικών Κινήτρων 

o Συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

o Διαθέσιμων πόρων 

 Θέματα Εξαγωγικού Μάρκετινγκ όπως: 
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o Αξιολόγηση και Ιεράρχηση Αγορών 

o Κριτήρια επιλογής αγοράς – στόχου 

o Μορφή επιχειρηματικής δραστηριοποίησης 

o Στοιχεία του σχεδίου μάρκετινγκ  

 Θέματα εσωτερικών προϋποθέσεων όπως: 

o Χρηματοοικονομικά  

o Ανθρώπινου δυναμικού 

o Παραγωγικών δυνατοτήτων 

o Έρευνας και Ανάπτυξης 

o Ανάλυσης και Σχεδιασμού 

o Οργάνωσης και Ελέγχου 

 

Ως αποτέλεσμα θα παρέχεται η αντίστοιχη αξιολόγηση και ο βαθμός κάλυψης των σχετικών κριτηρίων των 
παραπάνω ενοτήτων, η οποία θα απεικονίζει το επίπεδο ωριμότητας της συγκεκριμένης επιχείρησης και 
παράλληλα θα εντοπίζονται τα σημεία στα οποία απαιτούνται βελτιώσεις. Το σύστημα θα προσφέρει την 
δυνατότητα ορισμού τόσο των ερωτημάτων, τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένα κριτήρια και την βαρύτητα 
του βαθμού συμμετοχής τους στο τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης.  

 

2.2.5.9. Διαλειτουργικές Διεπαφές (Web Services) 

Αφορά  τις κεντρικές υπηρεσίες διεπαφών (Web Services APIs) του πληροφοριακού συστήματος και 
αντίστοιχες διαλειτουργικές διεπαφές άλλων απομακρυσμένων συστημάτων.  

Οι διεπαφές αυτές διακρίνονται στις εξής 2 κατηγορίες 

1. Αυτές που αφορούν την απόκτηση δομημένων δεδομένων από άλλα απομακρυσμένα συστήματα 
«WEB-IN» 

2. Αυτές που αφορούν την διάθεση – παροχή δομημένων δεδομένων προς τρίτα απομακρυσμένα 
συστήματα «WEB-OUT» 

 

Η πρόσβαση και απόκτηση δομημένων δεδομένων «WEB-IN» αφορά επιλεγμένα απομακρυσμένα 
πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων θεσμικών φορέων εξωστρέφειας, διακρατικών 
οργανισμών αλλά και επιλεγμένων ιδιωτικών φορέων, ώστε να ενημερώνονται κατάλληλα οι εφαρμογές 
και η κεντρική πλατφόρμα με δεδομένα και πληροφορίες που αφορούν ή επηρεάζουν τις εξαγωγές. 

Οι διεπαφές ανάκτησης δεδομένων θα πρέπει να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν αφού μελετηθούν τα 
αντίστοιχα πρωτόκολλα επικοινωνίας (REST/JSON ή/και SOAP/XML Web Services) και θα πρέπει να μπορούν 
να παραμετροποιούνται και να διαχειρίζονται από τους εσωτερικούς διαχειριστές του συστήματος.  

Τα ανακτώμενα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε αντίστοιχα σχήματα που θα έχουν δημιουργηθεί στη Βάση 
Δεδομένων. Επιπλέον θα υπάρχει δυνατότητα επικαιροποίησης και συγχρονισμού, είτε με 
αυτοματοποιημένο τρόπο σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, είτε ad-hoc. 

Ενδεικτικά δεδομένα που μπορούν να αντλούνται είναι:  

 Πίνακες αναφοράς που ακολουθούν Διεθνή, Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα (standards) 

 Δυνητικά πελατολόγια  και στοιχεία από λίστες επιχειρήσεων στις αγορές στόχους 
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 Στοιχεία επιχειρηματικών φορέων στις συγκεκριμένες περιοχές 

 Κατάλογο και στοιχεία χονδρεμπόρων εισαγωγέων εξωτερικού 

 Ποσότητες - αξίες εξαγωγών 

 Στοιχεία για Δίκτυα διανομής εξωτερικού 

 Ζήτηση προϊόντων σε αγορές 

Ενδεικτικά οι ακόλουθοι φορείς μπορεί να αποτελούν πηγές απόκτησης ανοικτών δεδομένων για το 
υποσύστημα αυτό:  

 Εθνικοί Φορείς: Γενική Γραμματεία Εμπορίου/ ΓΕΜΗ, ΓΓΠΣΔΔ, Γενικό Λογιστήριο Κράτους, 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, ΚΕΠΕ, ΣΕΒ, ΣΕΒΕ 

 Διεθνείς Φορείς: ICT, UNCTAD, WTO, World Bank, OECD, World Economic Forum, EBRD, EIB, MADB, 
EUROSTAT, European Enterprise Network, Euromed Helpdesk 

Επιπλέον δομημένα στοιχεία μπορούν να ανακτώνται από διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές / πλατφόρμες, 
ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, η πρόσβαση στους οποίους προϋποθέτει ύπαρξη συνδρομητικών 
υπηρεσιών, όπως:  

 HOOVERS: Στοιχεία για περισσότερες από 90 εκατ. εταιρείες, 100 εκατ. εταιρικά στελέχη και 1000 
τομείς δραστηριότητας σε όλο τον κόσμο, 

 Kompass Public Tenders: Online εργαλείο αναζήτησης διαγωνισμών παγκοσμίως. Ενημερώνει 
άμεσα για τον διαγωνισμό ενδιαφέροντος. Εντοπίζει εταιρείες για συνεργασία και συμμετοχή σε 
έναν διαγωνισμό, 

 Euromonitor: Στοιχεία 10 αγορών για 15 κατηγορίες προϊόντων (και τις υποκατηγορίες τους), 

 International Trade Center: Αφορά στην πρόσβαση σε online πλατφόρμα για τον εντοπισμό αγορών, 
προϊόντων, προμηθευτών και ευκαιριών διαφοροποίησης των εξαγωγών, με τη χρήση, 
προσαρμοσμένου για την Ελλάδα, εργαλείου, Export Potential Map (ΕΡΜ), για την ευθυγράμμιση 
τομέων προτεραιότητας και στόχων πολιτικής, 

 FT FDI,  

 ICAP, 

Η τελική αποτύπωση και επιλογή των εν λόγω φορέων θα γίνει από ομάδα στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής 
και του ΥΠΕΞ/ Γεν. Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, στο πλαίσιο της Μελέτης 
Εφαρμογής.  

Η άλλη κατηγορία του υποσυστήματος διεπαφών «WEB-OUT» θα αποτελεί μια ανοιχτή προγραμματιστική 
διεπαφή (REST API Web Service) μέσω της οποίας διαπιστευμένοι εξωτερικοί απομακρυσμένοι 
χρήστες/υπολογιστές/εφαρμογές μπορούν να ζητούν και να λαμβάνουν δομημένες – επεξεργάσιμες 
πληροφορίες (REST/JSON) που θα είναι διαθέσιμες από την πλατφόρμα και θα αποστέλλονται μέσω αυτού 
του υποσυστήματος. 

Η οριστική επιλογή των (ανοικτών) δεδομένων που θα διατίθενται  θα γίνει από ομάδα στελεχών της 
Αναθέτουσας Αρχής και του ΥΠΕΞ/ Γεν. Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, στο 
πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής.  

Για την πρόσβαση και χρήση των (ανοικτών) δεδομένων που θα διατίθενται, θα απαιτείται προηγούμενη 
εγγραφή στο υποσύστημα χρηστών και διαπίστευση, όσων εξωτερικών χρηστών θέλουν τα συστήματά τους 
να αποκτούν πρόσβαση.  
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Το υποσύστημα «WEB-OUT» θα διαθέτει κατάλληλη τεκμηρίωση χρήσης και υποστηρικτές οδηγίες για την 
πρόσβαση στην διεπαφή με λεπτομέρειες ανά προγραμματιστική κλήση (call) για κάθε επιμέρους 
πληροφορίες.  

 

2.2.5.10 Απαιτήσεις σε Παραγωγή/Επεξεργασία/Προώθηση Περιεχομένου 

 

Η διαδικτυακή πύλη θα  περιλαμβάνει ενδεικτικά περιεχόμενο σχετικα με: 

 Πληροφορίες για την οικονομία της χώρας διαπίστευσης των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων (ΟΕΥ), καθώς και τις τρέχουσες οικονομικές και εμπορικές εξελίξεις, 

 Στοιχεία προσφοράς / ζήτησης επιχειρηματικής συνεργασίας, ανάλογα με κατηγορία προϊόντων και 
υπηρεσιών το προϊόν καθώς και τη χώρα ενδιαφέροντος  

 Στοιχεία διμερών οικονομικών σχέσεων 

 Πληροφορίες στο πλαίσιο της Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ με τρίτες χώρες και εν γένει διεθνούς 
εμπορικής πολιτικής  

 Πληροφορίες για θεσμικό και επενδυτικό πλαίσιο 

 Ενημέρωση για δημόσιους διαγωνισμούς, προμήθειες, προκηρύξεις τεχνικών έργων, 

 επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις, 

 Έρευνες αγοράς και κλαδικές μελέτες, 

 Τρέχουσες οικονομικές και εμπορικές εξελίξεις, 

 Ετήσιες εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία (newsletter) για την αγορά και το εμπόριο, Οδηγοί Επιχειρείν, 
Στατιστικά στοιχεία 

 Εκδηλώσεις εξωστρέφειας (όπως Διεθνείς Εκθέσεις, Επιχειρηματικές Αποστολές και Εκδηλώσεις 
Προώθησης Προϊόντων/ Υπηρεσιών, Ημέρες πληροφόρησης επιχειρηματιών κλπ) 

 Αναρτήσεις και ειδήσεις για την ελληνική οικονομία και το εξαγωγικό εμπόριο. 

 Φορείς και τις υπηρεσίες των ξένων χωρών 

 

Οι πηγές παραγωγής πρωτογενούς περιεχομένου είναι οι ακόλουθες:  

1. Οι Δ/νσεις του ΥΠΕΞ που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Εξωστρέφειας (Β Δ/νσεις και Γραφεία 
ΟΕΥ, Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Οικονομικών και Εμπορικών Πολιτικών) 

2. Το Enterprise Greece που εποπτεύεται από τη Γεν. Γραμματεία 
3. Άλλοι φορείς και Υπουργεία που σχετίζονται με την εξωστρέφεια 
4. Διεθνείς οργανισμοί και διεθνείς φορείς   

Επίσης, πρωτογενές περιεχόμενο παράγεται στο πλαίσιο του έργου των Επιχειρηματικών Οδηγών του 
Υπουργείου Εξωτερικών, των Εκπαιδευτικών Οδηγών και των σεμιναρίων του Export Helpdesk του 
Enterprise Greece (βλ. πααρ.2.2.2, 2.2.5.5., ) Ειδικότερα στις περιπτώσεις διαχείρισης - ανάρτησης 
περιεχομένου προερχόμενου από Επιχειρηματικούς Οδηγούς (αφορά κυρίως Μελέτες ξένων αγορών – 
στόχων που συντάσσουν τα κατά τόπους γραφεία των ΟΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικών), και οι οποίοι 
ακολουθούν συγκεκριμένη προ-τυποποιημένη δομή κειμένου (format / template), θα πρέπει να παρέχεται 
δυνατότητα αυτοματοποιημένης μεταφόρτωσης – ανάρτησης (upload) του κειμένου αυτού σε κατάλληλα 
διαμορφωμένες και δομημένες σελίδες. Επιπλέον η διαχείριση τέτοιου είδους περιεχομένου θα πρέπει να 
περιλαμβάνει δυνατότητες ιδιαίτερης παρουσίασης του πίνακα περιεχομένων και της δομής του κειμένου 
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με αντίστοιχες δυνατότητες αναδιπλούμενης παρουσίασης του αντίστοιχου κειμένου κεφαλαίων, υπο-
κεφαλαίων, παραγράφων, υπο-παραγράφων, πινάκων, κλπ. 
 

Ο Ανάδοχος θα αξιοποιήσει το περιεχόμενο που παράγεται πρωτογενώς, θα το επεξεργαστεί και θα το 
διαμορφώσει καταλλήλως για να είναι ομοιόμορφο ως ύφος, άμεσο και φιλικό προς το χρήστη και να 
εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις σε μηχανές αναζήτησης.  

Το περιεχόμενο που θα επιμεληθεί/παραχθεί από τον Ανάδοχο αφορά στην Εφαρμογή αυτό-αξιολόγησης 
εξαγωγικής ωριμότητας (self-assessment) και το Εξειδικευμένο εργαλείο για τη κατάρτιση πλάνου εξαγωγών 
(Export Planning).  

Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ώστε οι εφαρμογές που περιγράφονται στα κεφ. 2.2.5. να συνάδουν σε επίπεδο 
ύφους και μορφής περιεχομένου καθώς και να είναι φιλικό προς το χρήστη. Σε ό,τι αφορά στο εικαστικό της 
πλατφόρμας, ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει τις κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα έχει 
αναπτύξει νέα εταιρική ταυτότητα. Ο Ανάδοχος θα κληθεί να εφαρμόσει τη νέα εταιρική ταυτότητα στη νέα 
πλατφόρμα. Επιπρόσθετα, θα μεριμνήσει για την παραγωγή περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα. Τέλος, 
θα μεριμνήσει ώστε όλα τα παραγόμενα κείμενα (όσα παράγονται πρωτογενώς στο πλαίσιο του παρόντος 
έργου όπως αναφέρονται ανωτέρω ή είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας/επιμέλειας) να είναι στα ελληνικά 
και στα αγγλικά.  

Η Στρατηγική και οι ενέργειες προβολής του ψηφιακού περιεχομένου όπως περιγράφονται ανωτέρω θα 
συμπεριληφθούν στην προσφορά του Αναδόχου ενώ θα εξειδικευτεί περαιτέρω στη Μελέτη εφαρμογής.  

 

3. Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του (στον φάκελο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”) 
ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του έργου, το 
προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του έργου, καθώς και το αντικείμενο και το 
χρόνο απασχόλησής του στο έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Έργου (ΕΠΠΕ). 

Η αναφερόμενη Επιτροπή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και 
υλοποίησης του έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του έργου την έχει ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εισηγήσεις της Ομάδας Διοίκησης του Έργου. 

 

Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν τους 
ρόλους:  

 Υπεύθυνος Έργου  

 Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου 

Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη απαιτείται:  

 να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης 

 να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν  

 να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά 
Φάση του Έργου  
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Μέλη Ομάδας Έργου  

 Ο υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να συμπεριλάβει αναλυτική αναφορά στα στελέχη 
του Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο Έργο 

 Θέση στο οργανωτικό σχήμα του Έργου (π.χ. Υπεύθυνος Έργου, μέλος Ομάδας Έργου),  

 Ποσοστό συμμετοχής στο έργο,  

 Σχέση με την εταιρία (υπάλληλος, συνεργάτης κ.λπ.)  

 

Θα πρέπει επίσης να δοθούν σε Πίνακα οι ανθρωπομήνες συμμετοχής κάθε στελέχους στο Έργο. 

 

4. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 

Ως χρόνος εκτέλεσης του έργου θεωρείται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης έως και 
την οριστική παραλαβή του. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε 12 μήνες, 
συμπεριλαμβανομένων δύο (2) μηνών παραγωγικής λειτουργίας.  

Η Εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται σε δύο (2) έτη μετά την οριστική παραλαβή του Έργου.  

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης απεικονίζεται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

Α/Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΑΣΗΣ  

1 Μελέτη εφαρμογής 3 μήνες 

2 Ανάπτυξη εφαρμογών 4 μήνες 

3 Εγκατάσταση έτοιμου λογισμικού και εφαρμογών 3 μήνες 

4 Δημιουργία και Εισαγωγή περιεχομένου – δεδομένων 4 μήνες 

5 Πιλοτική εφαρμογή – Δοκιμαστική Λειτουργία - Έλεγχος δεδομένων 3 μήνες 

6 Εκπαίδευση χρηστών-διαχειριστών 3 μήνες 

7 Παραγωγική Λειτουργία 2 μήνες 

 

Ακολουθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των φάσεων : 

 

Φάσεις Μήνες Υλοποίησης 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ X X X          

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

  

X X X X 

      



77 

 

 

 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

    

X X X 

     

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ -  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

     

X X X X 

   

5. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

      

X X X X 

  

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  

        

X 

 

X X 

 

7. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

         

X X X 

 

Η αναλυτική περιγραφή των φάσεων υλοποίησης του Έργου έχει ως εξής: 

 

Φάση 1. Μελέτη εφαρμογής (1ος μήνας – 3ος μήνας). 

Έχει σαν στόχο την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την οριστικοποίηση λειτουργικών, τεχνικών 
και επιχειρησιακών απαιτήσεων και την επικαιροποίηση των συνθηκών για την υλοποίηση της 
διαλειτουργικότητας.  

Η Μελέτη Εφαρμογής θα συνιστά τον «οδηγό υλοποίησης» και τη βάση αναφοράς για την παρακολούθηση 
της προόδου των εργασιών καθ’ όλη την διάρκεια του Έργου και θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 Επικαιροποιημένο Χρονοδιάγραμμα Έργου ώστε να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ημερομηνίες 
υλοποίησης του έργου στο  οποίο  θα  καταγράφονται τα χρονικά  ορόσημα  ολοκλήρωσης  των  
επιμέρους  εργασιών. 

 Οριστικοποίηση - ιεράρχηση των Επιχειρησιακών, Λειτουργικών και Τεχνικών Απαιτήσεων του Έργου 
καθώς και την οριοθέτηση-αποσαφήνιση του εύρους του Έργου.  

 Σχέδιο Διαλειτουργικότητας και αποτύπωση απαιτήσεων τροφοδότησης δεδομένων από υφιστάμενα 
συστήματα Enterprise Greece και Δ.νσεων Γεν. Γραμματείας ΥΠΕΞ 

 Σχέδιο Virtualization. 

 Σχηματική αποτύπωση και τεκμηρίωση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής προσέγγισης υλοποίησης του 
έργου.  

 Εικαστικές προτάσεις για το περιβάλλον της εφαρμογής και την αξιοποίηση περιεχομένου των 
υφιστάμενων συστημάτων βάσει των αρχών σχεδιασμού της νέας εταιρικής ταυτότητας του brand της 
Αναθέτουσας Αρχής (Enterprise Greece)  

 Τις απαιτούμενες διαδικασίες, ανάπτυξη φορμών με συγκεκριμένη τυπολογία και ταξινομία, σχετικά με 
τη συλλογή της πληροφορίας για να οργανώνεται με εύκολο και εύληπτο τρόπο από το σύνολο των 
χρηστών, με αξιοποίηση κατάλληλα διαμορφωμένων οδηγών σε περιβάλλον e-helpdesk, με στόχο την 
πληρότητα των δεδομένων 
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 Αποτύπωση των βασικών κατηγοριών των χρηστών και το ρόλο αυτών ανά εφαρμογή  

 Καταγραφή των απαιτήσεων ασφαλείας του συστήματος 

 Μεθοδολογία ελέγχου αποδοχής και οδηγό για την διαδικασία δοκιμών σε επίπεδο υποσυστημάτων 
και εφαρμογών 

 Μεθοδολογία, πρόγραμμα και προδιαγραφές για το υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών. 

 Δημιουργία βασικών σχημάτων και οντοτήτων στο ΣΔΒΔ και δημιουργία βοηθητικών πινάκων και 
δεδομένων με βάση υφιστάμενα διεθνή πρότυπα.  

 Εξειδίκευση μεθοδολογίας για το ψηφιακό περιεχόμενο και προώθηση της πύλης σε διεθνείς αγορές  

Επιπλέον θα ληφθεί υπόψη η έρευνα αγοράς που έχει διεξαχθεί από τα Γραφεία ΟΕΥ των Αρχών Εξωτερικής 
Υπηρεσίας για την προμήθεια ή και συνδρομή (κάποιων ετών για απεριόριστη ή με συγκεκριμένους κανόνες 
πρόσβαση) σε πρωτογενή ή επεξεργασμένα δεδομένα, βάσεων δεδομένων στις αγορές – στόχους που 
κρίνονται απαραίτητα για την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος.. 

Τα παραδοτέα της Φάσης είναι: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Π.1.1 Μελέτη Εφαρμογής του Έργου 

Περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

- Οριστικοποιημένο τεύχος 
προδιαγραφών και λειτουργικών 
απαιτήσεων του συστήματος 

- Σχέδιο Διαλειτουργικότητας και  
Σχέδιο Virtualization 

- Εικαστική Πρόταση για το 
περιβάλλον της εφαρμογής και 
πρόταση περιεχομένου 

- Εννοιολογικός σχεδιασμός του 
συστήματος (entity relationship 
diagrams, αρχιτεκτονική 
συστήματος, ρόλοι χρηστών, 
ασφάλεια συστήματος) 

- Σχέδιο κατάρτισης /εκπαίδευσης 
στελεχών Φορέα 

- Σενάρια και μεθοδολογία ελέγχου 

- Σχήματα και πίνακες ΣΔΒΒ 

- Στρατηγική και Σχέδιο προώθησης 
του ψηφιακού περιεχομένου στις 
διεθνείς αγορές που θα παραχθεί 
στο πλαίσιο του έργου 

 

Φάση 2. Ανάπτυξη εφαρμογών (3ος μήνας – 6ος μήνας).  

Σε αυτή τη φάση θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη του λογισμικού και η παραμετροποίηση προκειμένου να 
είναι αποτελεσματική η παροχή υπηρεσιών της προτεινόμενης Πράξης.  

Περιλαμβάνεται η ανάπτυξη του περιβάλλοντος πρόσβασης χρηστών και διαχειριστών, και η ανάπτυξη της 
κεντρικής πλατφόρμας, καθώς και όλων των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων για την κάλυψη 
των προδιαγραφών που έχουν αποτυπωθεί κατά την σχεδίαση του συστήματος στην Φάση 1. 
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Τα παραδοτέα της Φάσης είναι: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Π.2.1 
Ολοκληρωμένα σε επίπεδο λειτουργικότητας 
και παραμετροποιημένα υποσυστήματα 
λογισμικού 

Τα υποσυστήματα έχουν αναπτυχθεί και 
παραμετροποιηθεί βάσει των 
προδιαγραφών της Μελέτης Εφαρμογής 
και μπορεί να επιδειχθεί και να ελεγχθεί 
η λειτουργικότητα τους σε δοκιμαστικό 
περιβάλλον. 

 

 

Φάση 3. Εγκατάσταση έτοιμου λογισμικού και εφαρμογών (5ος μήνας – 7ος μήνας). 

Στη φάση αυτή θα γίνει η εγκατάστασή του έτοιμου λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και της 
κεντρικής πλατφόρμας, του portal και των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων που έχουν 
αναπτυχθεί, σε περιβάλλον G-Cloud.  

Τα παραδοτέα της Φάσης είναι: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Π.3.1 
Εγκατεστημένα υποσυστήματα λογισμικού 
στην τελική υποδομή 

Περιλαμβάνει τις ενέργειες εγκατάστασης 
του συνόλου του απαιτούμενου 
λογισμικού στις τελικές υποδομές, 
ολοκλήρωση δοκιμών ορθής λειτουργίας, 
καθώς και τεκμηρίωση  τελικής 
εγκατάστασης 

 

Φάση 4. (6ος μήνας – 9ος μήνας). Δημιουργία και Εισαγωγή περιεχομένου και δεδομένων.  

Θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγή περιεχομένου και απαιτούμενων δεδομένων αξιοποιώντας υλικό από τα 
υφιστάμενα συστήματα της Αναθέτουσας Αρχής (Enterprise Greece) και του ΥΠΕΞ/Δ/νσεων Γενικής 
Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις 
ανασχεδιασμού της νέας εταιρικής ταυτότητας που έχουν οριστικοποιηθεί στην μελέτη Εφαρμογής. 

Το νέο Portal θα σχεδιαστεί βάσει των αρχών του design του Brand Enterprise Greece. Θα χρησιμοποιηθούν 
τα ίδια οπτικά σύμβολα και concept, ώστε η εικόνα του Portal να είναι τμήμα της συνολικότερης εικόνας 
του brand Enterprise Greece. Το περιεχόμενο θα συμμορφώνεται με τις αρχές αυτές, θα αναδεικνύει τις 
αξίες του brand, θα είναι ελκυστικό και φιλικό προς τον χρήστη ενώ θα λαμβάνoνται υπ’οψιν όλες οι 
σχετικές προδιαγραφές για να ταξινομείται η πύλη υψηλά στις μηχανές αναζήτησης (SEO).  

Τα παραδοτέα της Φάσης είναι: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Π.4.1 

Ενημερωμένη διαδικτυακή πύλη και 
εφαρμογές με τελικό περιεχόμενο και 
δεδομένα  

Περιλαμβάνει το σύνολο του 
περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί, 
προσαρμοσθεί σύμφωνα με την 
επιθυμητή εταιρική ταυτότητα και το 
πλάνο προώθησης και ψηφιακής 
προβολής και εισαχθεί στο σύστημα. 
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Φάση 5. (8ος μήνας - 10ος μήνας). Πιλοτική εφαρμογή – Δοκιμαστική Λειτουργία - Έλεγχος δεδομένων.  

Η φάση της πιλοτικής λειτουργίας περιλαμβάνει την επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου, τελικές δοκιμές 
ελέγχου λειτουργικότητας και φιλικότητας προς τους χρήστες (εσωτερικούς & τελικούς ωφελούμενους), 
προσθήκες/ τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση κλπ., με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη 
λειτουργία και καλή συνεργασία των εφαρμογών των υποσυστημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και εξωτερικά 
υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής λειτουργίας, roll–out εφαρμογών στους χρήστες και τις βελτιώσεις 
των εφαρμογών. 

 Επιπλέον κατά τη φάση αυτή θα ελεγχθεί και η διαλειτουργικότητα του συστήματος με τις εξωτερικές 
Βάσεις Δεδομένων που έχουν ορισθεί από την Φάση 1, καθώς και η χρηστικότητα της διαδικτυακής 
διεπαφής (web interface), σε σχέση με τις προσδοκίες των (εν δυνάμει) ωφελουμένων, όπως αυτές θα 
καταγραφούν κατά τις δοκιμές πιλοτικής χρήσης. 

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο κατά τη φάση αυτή θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον 
τα παρακάτω: 

 Υποστήριξη στον χώρο καθημερινής λειτουργίας των χρηστών με την προσομοίωση πραγματικών 
σεναρίων ελέγχων 

 Καταγραφή των βασικών αντιδράσεων των χρηστών ανά σενάριο ελέγχου και δημιουργία 
συμπερασματικών αναφορών για την βελτίωση των αποκρίσεων των στελεχών του φορέα 

 Σύνταξη και άμεση αποστολή πιθανών δυσλειτουργιών του συστήματος στην ομάδα ανάπτυξης 
εφαρμογών 

 Διαρκής καθοδήγηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένα στελέχη του 
κατασκευαστή που γνωρίζουν το επιχειρησιακό περιβάλλον λειτουργίας των φορέων λειτουργίας 

 Σενάρια ελέγχου έκτακτης διαχείρισης και κλιμάκωσης συμβάντων σε ανώτερα στελέχη των φορέων 
λειτουργίας 

Τα παραδοτέα της Φάσης είναι: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Π.5.1 
Έκθεση αξιολόγησης περιόδου πιλοτικής 
λειτουργίας 

Περιλαμβάνει:  

Τεκμηρίωση δοκιμών – ελέγχων που 
εκτελέστηκαν, τεκμηρίωση σφαλμάτων, 
πρόσθετων προσαρμογών και 
παραμετροποιήσεων σε λογισμικό 

-  

 

Φάση 6. (9ος μήνας – 11ος μήνας). Εκπαίδευση χρηστών-διαχειριστών.  

Σε αυτή τη φάση θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαχειριστών και χρηστών. Θα 
διενεργηθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα δημιουργηθεί το αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό των 
στελεχών των Φορέων Λειτουργίας, με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητες, κάθε στελέχους στην Υπηρεσία. 
Τέλος, το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή.  

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους 
Διαχειριστές και τους χρήστες του εν λόγω συστήματος. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος να συμπεριλάβει στην 
προσφορά του Πλάνο Εκπαίδευσης και αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας εκπαίδευσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απαιτήσεις της διακήρυξης και τις ανάγκες του Έργου.  
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Οι κατηγορίες εκπαιδευόμενων σε κάθε περίπτωση είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες: 

 Απλοί/εσωτερικοί χρήστες  

 Χρήστες με δυνατότητα εγκρίσεων περιεχομένου (στελέχη φορέων λειτουργίας) 

 Χρήστες/Χειριστές εργαλείου helpdesk  

 Διαχειριστές (administrators)  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το πρόγραμμα κατάρτισης, να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να 
παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό και εγχειρίδια ανά αντικείμενο εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό να 
παραδοθεί με την έναρξη της εκάστοτε εκπαίδευσης.  

Τέλος, εκτός της ανωτέρω εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος οφείλει να υποστηρίξει με ανάλογο εξειδικευμένο 
προσωπικό στην Περίοδο «Πιλοτικής Λειτουργίας», η οποία θα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα με στόχο 
την εξοικείωση των διαχειριστών και χρηστών στο νέο περιβάλλον εργασίας (on the job training). 

Τα παραδοτέα της Φάσης είναι: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Π.6.1 Μεθοδολογία και πλάνο εκπαίδευσης 

Περιλαμβάνει το τελικό πλάνο 
εκπαίδευσης με ανάλυση σεμιναρίων ανά 
ομάδα χρηστών καθώς και το 
απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό 

Π.6.2 
Τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογών (user 
manuals) 

Περιλαμβάνει όλο το απαιτούμενο 
τεκμηριωτικό υλικό σε μορφή εγχειριδίων 
χρηστών και διαχειριστών το οποίο θα 
περιγράφει την λειτουργία των 
εφαρμογών 

 

 

Φάση 7. (11ος μήνας – 12ος μήνας). Παραγωγική Λειτουργία.  

Αυτή η φάση περιλαμβάνει επιπρόσθετες βελτιώσεις των εφαρμογών, με την επίλυση προβλημάτων-
υποστήριξη χρηστών, τη συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες, τη διόρθωση / διαχείριση λαθών, την 
επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης και την επίλυση εκκρεμοτήτων όσον αφορά εκπαίδευση χρηστών-
διαχειριστών. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Π.7.1 
Έκθεση αξιολόγησης περιόδου Παραγωγικής 
Λειτουργίας 

Περιλαμβάνει τεκμηρίωση των ενεργειών 
υποστήριξης και των πρόσθετων 
προσαρμογών βελτιώσεων και 
παραμετροποιήσεων στο λογισμικό  

 

5. Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

Ως Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας) ορίζεται η περίοδος, με έναρξη την οριστική παραλαβή του 
Έργου και με χρονική διάρκεια δύο (2) ετών.   

Για την εγγύηση πρέπει να προσφέρονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα : 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για το σύνολο του προσφερόμενου έτοιμου λογισμικού τουλάχιστον για 
δύο (2) έτη, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου 
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2. Τα λογισμικά θα πρέπει να ενημερώνονται από νέες εκδόσεις και ενημερώσεις για τις προσφερόμενες 
εκδόσεις του λογισμικού για περίοδο διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβή του έργου. 

3. Υποστήριξη επιδιόρθωσης & αποσφαλμάτωσης οποιασδήποτε βλάβης προκύψει εντός των δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία οριστικής παραλαβή του έργου 

 

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας αφορούν στο σύνολο του Έργου και παρέχονται 
δωρεάν. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Χρηματοδότηση  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, με ενάριθμο Κωδ. ΣΑ 
Ε1941.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.  
Έργου 2020ΣΕ19410000 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο1 της Πράξης : «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και 
Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020»  

με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3994/1299/Α3 του 20/06/2019, όπως τροποποιήθηκε με την με 
Α.Π.: 151.237/649-Β/15.05.2020 Τροποποίηση της απόφασης ένταξης και έχει λάβει κωδικό MIS5043170 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

2.Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :   

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, ανέρχεται στο ποσό χωρίς ΦΠΑ : 526.000,00 € 

 

3.Φ.Π.Α.- Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις 

Ο αναλογούν ΦΠΑ (24%) ανέρχεται σε 126.240,00 € 

Επιπλέον, τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία όπως περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 5.1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες Συμμόρφωσης 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Αναλυτικά οι απαιτήσεις για το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών  παρατίθενται στους παρακάτω 
Πίνακες Συμμόρφωσης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη 
ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων.  

Για τη συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης των ελάχιστων προσφερόμενων υπηρεσιών, ισχύουν τα 
παρακάτω:  

- Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

- Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή αν έχει συμπληρωθεί ένας αριθμός, σημαίνει υποχρεωτικό 
αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση. Τα ως άνω θεωρούνται ως απαράβατοι 
όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

- Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή 
δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν 
από αυτούς δεν απορρίπτονται. Ωστόσο η κάλυψη μη απαράβατων όρων, θα αξιολογηθεί θετικά.  

- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ 
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 
την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 
απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.  

- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά ή σε Παράρτημα 
της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αριθμημένα αναλυτικές τεχνικές περιγραφές 
των υπηρεσιών ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 
υποστήριξης κ.λπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων 
Συμμόρφωσης.  

- Είναι απαιτητή η συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες 
(π.χ., Τεχνική προσφορά, Σελ. 4, Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το 
σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 
Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή.  
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Πίνακας Γενικών Απαιτήσεων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Περιγραφή της προσέγγισης του υποψηφίου Αναδόχου 
σχετικά με τους στόχους, απαιτήσεις και εύρος του 
έργου 

ΝΑΙ 
  

2.  Περιγραφή της προσέγγισης του υποψηφίου Αναδόχου 
σχετικά με τους κινδύνους, τους κρίσιμους παράγοντες 
επιτυχίας και τα κρίσιμα ορόσημα του Έργου 

ΝΑΙ 
  

3.  Περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης που 
θα ακολουθήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος, με ανάλυση 
σε πακέτα εργασίας και παραδοτέα 

ΝΑΙ 
  

4.  Περιγραφή της μεθοδολογίας ανάπτυξης 
λογισμικού που ακολουθεί ο Ανάδοχος 

ΝΑΙ 
  

5.  Ασφάλεια του συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην αντίστοιχη παράγραφο των γενικών αρχών του 
του προτεινόμενου συστήματος. 

ΝΑΙ 
  

6.  Διαλειτουργικότητα του συστήματος σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο των γενικών 
αρχών του του προτεινόμενου συστήματος. 

ΝΑΙ 
  

7.  Ανοιχτότητα των προτύπων του συστήματος σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο των 
γενικών αρχών του του προτεινόμενου συστήματος. 

ΝΑΙ 
  

8.  Ακεραιότητα των δεδομένων του συστήματος 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο 
των γενικών αρχών του του προτεινόμενου 
συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

9.  Ευχρηστία του συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην αντίστοιχη παράγραφο των γενικών αρχών του 
του προτεινόμενου συστήματος. 

ΝΑΙ 
  

10.  Όλα τα συστήματα / εφαρμογές να είναι web based και 
θα παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης μέσω των πλέον 
δημοφιλών browsers 

ΝΑΙ 
  

11.  Η υλοποίηση να βασίζεται σε σύγχρονα εργαλεία – 
περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών εξυπηρετητή / 
πελάτη (client / server) και να είναι συμβατή με το 
CMS 

ΝΑΙ 

  

12.  Δυνατότητα κρυπτογράφησης αρχείων & καταλόγων. ΝΑΙ   

13.  Το σύστημα θα διαθέτει responsive περιβάλλον 
διεπαφής χρήστη (user interface) για πρόσβαση από 
έξυπνα κινητά, tablets, κλπ 

ΝΑΙ 
  

14.  Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να 
επιτρέπουν τη απρόσκοπτη χρήση του συστήματος και 

ΝΑΙ   
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των εφαρμογών από ικανό αριθμό επισκεπτών και 
εγγεγραμμένων χρηστών 

15.  Εναρμόνιση και πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό  για  την  Προστασία  των  Προσωπικών  
Δεδομένων  (General Data Protection Regulation - 
GDPR). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 
τεκμηριώσουν αναλυτικά, σε κάθε υποσύστημα ή 
λειτουργία που αφορά τη διαχείριση προσωπικών 
δεδομένων, τον τρόπο που το προσφερόμενο σύστημα 
εξασφαλίζει την τήρηση της Οδηγίας. 

ΝΑΙ 

  

16.  Η προσφερόμενη λύση θα λειτουργεί απρόσκοπτα στο 
παραγωγικό περιβάλλον του G‐ Cloud. 

ΝΑΙ 
  

17.  Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει οποιαδήποτε 
ενέργεια απαιτείται για τη λειτουργία του 
παραγωγικού περιβάλλοντος στο G‐Cloud. 

ΝΑΙ 
  

18.  Όλα τα προσφερόμενα συστήματα θα διαθέτουν 
πολυγλωσσικό (multilingual) περιβάλλον με 
δυνατότητα επιλογής από το χρήστη της γλώσσας 
επικοινωνίας. Κατά την παράδοσή τους θα 
υποστηρίζουν τουλάχιστον την ελληνική και αγγλική 
γλώσσα. 

ΝΑΙ 

  

19.  Υποστήριξη λειτουργίας Single Sign On (SSO) όσον 
αφορά την αυθεντικοποίηση (authentication) και την 
εξουσιοδότηση (authorisation) των τελικών χρηστών 
του συστήματος. Για την χρήση του συνόλου των 
εφαρμογών οι οποίες απαιτούν διαπίστευση, ο χρήστης 
θα πρέπει να διαπιστεύεται μόνο μία φορά. 

ΝΑΙ 

  

20.  Η αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης θα 
εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος 
αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές (Clustering, 
Virtualization). Να περιγραφεί αναλυτικά η 
προτεινόμενη αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας 
και τα χαρακτηριστικά της (πχ κλιμάκωση, ευκολία 
διαχείρισης) 

ΝΑΙ 

  

21.  Υποστήριξη N-tier αρχιτεκτονικής.  ΝΑΙ   

22.  Το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει την Κλιμάκωση 
(Scalability): η ποιότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την 
σύνδεση νέων μελών στο σύστημα. 

ΝΑΙ 
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Πίνακας Προδιαγραφών Κεντρικής Πλατφόρμας / Διαχείρισης Περιεχομένου Διαδικτυακής Πύλης 

 

Α/
Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΣΗΣ 

1.  Να   αναφερθεί   το   σύστημα   CMS   που   θα 
χρησιμοποιηθεί, καθώς και η έκδοσή του 

ΝΑΙ 
  

2.  Δημιουργία σχήματος δεδομένων για την κάλυψη των 
αναγκών του νέου πληροφοριακού συστήματος 
εξαγωγών 

ΝΑΙ 
  

3.  Αναφορά σχήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
(ΣΔΒΔ). Να αναφερθούν το όνομα – Έκδοση – 
Χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού. 

ΝΑΙ 
  

4.  Να προσφερθούν όλες οι απαραίτητες άδειες χρήσης 
για το (ΣΔΒΔ), οι οποίες να δύναται να μεταφερθούν σε 
διαφορετικό εξοπλισμό αν ο Φορέας το απαιτήσει. 

ΝΑΙ 
  

5.  Να εγκατασταθούν, οργανωθούν και χρησιμοποιηθούν 
πίνακες αναφοράς βοηθητικών δεδομένων με βάση τα 
διεθνή ή/και εθνικά πρότυπα όπως ενδεικτικά: Χώρες - 
Γλώσσες, Διοικητική διαίρεση χώρας – περιφέρειες, 
δήμοι-πόλεις, Ταχ. Κώδικες, Κωδικοί Δραστηριοτήτων – 
Επαγγελμάτων – Προϊόντων, κλπ. 

ΝΑΙ 

  

6.  Μέσω της Πύλης θα είναι προσβάσιμο το σύνολο των 
εφαρμογών που θα αναπτυχθούν. Θα μπορεί επίσης να 
περιλάβει νέες εφαρμογές που ενδέχεται να 
αναπτυχθούν μελλοντικά. 

ΝΑΙ 

  

7.  Υλοποίηση μηχανισμού αποτύπωσης της διακριτότητας 
των ρόλων, της κυριότητας και της διαχείρισης του 
περιεχομένου της πληροφορίας, σε περιβάλλον 
intranet. 

ΝΑΙ 

  

8.  H εμφάνιση της πύλης θα πρέπει να μην εξαρτάται από 
το χρησιμοποιούμενο λογισμικό πλοήγησης και για το 
λόγο αυτό πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να 
εξασφαλίζουν την ίδια λειτουργικότητα, τουλάχιστον 
στις τελευταίες εκδόσεις όλων των ευρέως 
χρησιμοποιούμενων φυλλομετρητών  (Internet  
Explorer,  Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, κλπ.) 

ΝΑΙ 

  

9.  Ο σχεδιασμός του portal θα γίνει  με σκοπό την μέγιστη 
δυνατή προβολή, βελτιστοποίηση και ευρεσιμότητας 
στις Μηχανές Αναζήτησης του Διαδικτύου (SEO) 

ΝΑΙ 
  

10.  Διαδικτυακό διαχειριστικό περιβάλλον με δυνατότητα 
προβολής και κατάλληλης διαμόρφωσης του 
περιεχομένου ανάλογα με το μέσο προβολής (κινητή 
συσκευή, υπολογιστής, κλπ) 

ΝΑΙ 

  



87 

 

 

 

11.  Δυνατότητα επιλογής για απεικόνιση της κυριότητας της 
πληροφορίας όταν αυτή θα προβάλλεται στους 
εξωτερικούς χρήστες μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

12.  Υλοποίηση και επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου του 
κεντρικού διαδικτυακού τόπου για την προβολή όλων 
των επιλεγμένων δημοσιευμένων άρθρων και 
πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Enterprise Greece και της Γραμματείας Διεθνών 
οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ. 

ΝΑΙ 

  

Μηχανισμός Μοναδικής και Ενιαίας Εισόδου Πρόσβασης 

13.  Υλοποίηση  μηχανισμού για προσωποποιημένη 
πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές και τα υποσυστήματα 
του πληροφοριακού συστήματος (εσωτερικά και 
εξωτερικά) 

ΝΑΙ 

  

14.  Δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικό κατάλογο 
χρηστών των φορέων (π.χ. LDAP) για την μοναδική και 
ενιαία είσοδο 

ΝΑΙ 
  

15.  Διατήρηση των δικαιωμάτων και των προτιμήσεων από 
το ένα υποσύστημα στο άλλο  

ΝΑΙ 
  

Προσωποποιημένο προφίλ 

16.  Δυνατότητα εγγραφής στην πλατφόρμα και 
δημιουργίας του δικού του λογαριασμού για κάθε 
χρήστη 

ΝΑΙ 
  

17.  Δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων και ενδιαφερόντων 
(με σκοπό την εξατομίκευση του προφίλ) 

ΝΑΙ 
  

18.  Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και 
δυνατότητες ανάλογα με την κατηγορία και τα 
ενδιαφέροντά του χρήστη 

ΝΑΙ 
  

19.  Υλοποίηση ειδικού μηχανισμού εξατομικευμένης 
πληροφόρησης για την προβολή της στους χρήστες που 
αντιστοιχεί  

ΝΑΙ 
  

20.  Επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου και προβολή 
πληροφοριών στα ελληνικά και στα αγγλικά για 
τουλάχιστον: 

- Τις διεθνείς αγορές (παρουσίαση της χώρας ή 
κλάδου, βασικά οικονομικά στοιχεία, θεσμικό πλαίσιο, 
παράμετροι για το επενδυτικό περιβάλλον, οδηγοί 
επιχειρηματικότητας, εκθέσεις, έρευνες αγοράς, 
μελέτες, επιχειρηματικές ευκαιρίες, κλπ.) 

- Το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 
(στοιχεία παραγωγής, μητρώα επιχειρήσεων, τομείς 
προτεραιότητας της οικονομίας, 
χρηματοδοτικά/χρηματοοικονομικά εργαλεία κ.α.) 

ΝΑΙ 
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21.  Υλοποίηση μηχανισμού αυτόματων ηλεκτρονικών 
ειδοποιήσεων (alert notification) που θα λειτουργεί 
συνεργατικά με τον μηχανισμό εξατομικευμένης 
πληροφόρησης για ενημέρωση του χρήστη για 
επερχόμενα γεγονότα ή λοιπές πληροφορίες (ζητήσεις 
προϊόντων, αλλαγές θεσμικού πλαισίου, 
προκηρύξεις/διαγωνισμοί κ.α.) 

ΝΑΙ 

  

Αναζήτηση Πληροφοριών 

22.  Δυνατότητα για απλή και συνδυαστική αναζήτηση 
πληροφορίας με χρήση πολλαπλών συνδυαστικών 
φίλτρων, αναζήτησης με χρήση κειμένου 

ΝΑΙ 
  

23.  Δυνατότητα αναζήτησης κειμένου (τόσο για αναζήτηση 
με χρήση των επιμέρους όρων του κειμένου όσο και της 
ακριβής φράσης του κειμένου) 

ΝΑΙ 
  

24.  Δυνατότητα ταξινόμησης τον αποτελεσμάτων μέσω 
επιλεγμένων πεδίων 

ΝΑΙ 
  

25.  Διαφοροποίηση δυνατοτήτων αναζήτησης στο ευρύ 
κοινό αλλά και στους πιστοποιημένους χρήστες 

ΝΑΙ 
  

Εξειδικευμένο εργαλείο κατάρτισης πλάνου εξαγωγών 

26.  Δυνατότητα εισαγωγής προτύπων πλάνων εξαγωγών  ΝΑΙ   

27.  Δυνατότητα δημιουργίας νέων προτύπων πλάνων 
εξαγωγών μέσω αντιγραφής και τροποποίησης 
υφιστάμενων πλάνων 

ΝΑΙ 
  

28.  Δυνατότητα χρήσης προτύπων πλάνων εξαγωγών από 
τους χρήστες και αποθήκευσής τους στον λογαριασμό 
τους 

ΝΑΙ 
  

29.  Δυνατότητα εξαγωγής του προσωπικού πλάνου 
εξαγωγών από τον κάθε λογαριασμό 

ΝΑΙ 
  

30.  Εισαγωγή και χρήση ερωτηματολογίων από κάθε 
εξαγωγέα 

ΝΑΙ 
  

31.  Εισαγωγή και χρήση άρθρων για κάθε εξαγωγέα / 
Έλληνα επιχειρηματία που αναζητεί ξένο επενδυτή 
(κατάλληλα προετοιμασμένα ανάλογα με το επίπεδο 
ωριμότητας του κάθε εξαγωγέα) 

ΝΑΙ 

  

Μηχανισμός Διαδραστικής Επικοινωνίας Χρηστών - Διασύνδεση με Κοινωνικά Δίκτυα 

32.  Υλοποίηση εφαρμογής διαχείρισης λογαριασμών 
κοινωνικής δικτύωσης φορέα εξαγωγών 

ΝΑΙ 
  

33.  Αποστολή άρθρων και δημοσιεύσεων σε λογαριασμούς 
εγγεγραμμένων χρηστών 

ΝΑΙ 
  

34.  Στατιστικά χρήσης λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης 
φορέα εξαγωγών 

ΝΑΙ 
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35.  Δυνατότητα διασύνδεσης με επιλεγμένα κοινωνικά 
δίκτυα για την προβολή των δραστηριοτήτων της 
Enterprise Greece. 

ΝΑΙ 
  

36.  Δυνατότητα άμεσης προβολής συγκεκριμένων 
ενεργειών των χρηστών στο προφίλ τους (πχ αν ο 
χρήστης έχει συνδέσει τα προφίλ του στα κοινωνικά 
δίκτυα στο προφίλ του στο πληροφοριακό σύστημα) 

ΝΑΙ 

  

37.  Δυνατότητα διαχείρισης των δεδομένων/περιεχομένου 
που θα δημοσιεύονται 

ΝΑΙ 
  

38.  Μέτρηση δεικτών απόδοσης των αναρτήσεων στα 
κοινωνικά δίκτυα (analytics) (σχετικά με τον βαθμό που 
επηρεάζουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους και το ευρύ 
κοινό) 

ΝΑΙ 

  

Τεχνική Υποστήριξη Χρηστών Κεντρικής Πλατφόρμας 

39.  Υλοποίηση εφαρμογής υποστήριξης των χρηστών για 
την ορθή χρήση της κεντρικής πλατφόρμας και της 
διαδικτυακής πύλης 

ΝΑΙ 
  

40.  Δυνατότητα εισαγωγής και διαχείρισης εγχειριδίων 
χρήσης (tutorials) 

ΝΑΙ 
  

41.  Δυνατότητα εισαγωγής και διαχείρισης συχνών 
ερωτήσεων & απαντήσεων (FAQs) 

ΝΑΙ 
  

42.  Παρουσίαση στατιστικών χρήσης των ανωτέρω 
εργαλείων υποστήριξης από τους χρήστες της κεντρικής 
πλατφόρμας 

ΝΑΙ 
  

Λειτουργία ημερολογίου εκδηλώσεων (Events Calendar Management) 

43.  Λογισμικό εφαρμογής διαχείρισης ημερολογίου 
εκδηλώσεων. Να αναφερθεί το όνομα – Έκδοση – 
Χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού 
(αν είναι εμπορικό). 

ΝΑΙ 

  

44.  Δυνατότητα διασύνδεσης με εφαρμογές ημερολογίου 
από υφιστάμενα συστήματα και ιστοσελίδες ‘agora’ & 
‘Enterprise Greece’. 

ΝΑΙ 
  

45.  Δυνατότητα εισαγωγής και διαχείρισης μεμονωμένων 
και επαναλαμβανόμενων περιοδικών εκδηλώσεων 

ΝΑΙ 
  

46.  Δυνατότητα σύνδεσης πολυμεσικών αρχείων (π.χ. 
φωτογραφίες, βίντεο) ανά εκδήλωση 

ΝΑΙ 
  

47.  Διασύνδεση με σύστημα χαρτών για δυνατότητα 
προβολής των εκδηλώσεων στον χάρτη 

ΝΑΙ 
  

48.  Δυνατότητα προβολής των εκδηλώσεων ανά έτος, μήνα, 
εβδομάδα και ημέρα 

ΝΑΙ 
  

49.  Δυνατότητα ενημέρωσης εφαρμογής ημερολογίων – 
Calendar (Outlook,  Google κ.α.) άμεσα από τις 
εκδηλώσεις 

ΝΑΙ 
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50.  Διαδικτυακό περιβάλλον διαχείρισης της εφαρμογής ΝΑΙ   

51.  Διασύνδεση της εφαρμογής με κοινωνικά δίκτυα για 
άμεση δημοσίευση/κοινοποίηση της παρουσίασης μια 
εκδήλωσης από το προφίλ του εγγεγραμμένου χρήστη 

ΝΑΙ 
  

Μηχανισμού Τροφοδότησης Ειδήσεων - Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter) 

52.  Λογισμικό εφαρμογής τροφοδότησης της διαδικτυακής 
πύλης με ειδήσεις που προέρχονται από τους 
συνεργαζόμενους φορείς. Να αναφερθεί το όνομα – 
Έκδοση – Χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου 
λογισμικού (αν είναι εμπορικό). 

ΝΑΙ 

  

53.  Παραμετροποίηση κατηγοριών πληροφορίας που θα 
προωθούνται μέσω του μηχανισμού τροφοδότησης 
ειδήσεων 

ΝΑΙ 
  

54.  Λογισμικό δημιουργίας και αποστολής ηλεκτρονικού 
ενημερωτικού δελτίου (Newsletter). Να αναφερθεί το 
όνομα – Έκδοση – Χρονολογία διάθεσης του 
προσφερόμενου λογισμικού (αν είναι εμπορικό). 

ΝΑΙ 

  

55.  Δυνατότητα εισαγωγής πρότυπων ηλεκτρονικών 
ενημερωτικών δελτίων 

ΝΑΙ 
  

56.  Δυνατότητα επιλογής και χρήσης πρότυπου 
ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου 

ΝΑΙ 
  

57.  Δυνατότητα τροποποίησης της μορφοποίησης του 
κειμένου εντός του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου 

ΝΑΙ 
  

58.  Δυνατότητα παραμετροποίησης της περιόδου 
αποστολής των ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων 
προς τους επιλεγμένους χρήστες. 

ΝΑΙ 
  

59.  Διαδικτυακό περιβάλλον διαχείρισης της εφαρμογής ΝΑΙ   

 

 

Πίνακας Προδιαγραφών Αναβάθμισης Συστημάτων Φορέων 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Σχεδιασμός νέου σχήματος δεδομένων στα 
υποσυστήματα που θα χρειαστεί να διασυνδεθούν με 
το νέο πληροφοριακό σύστημα  (σε όποια προκύψει ότι 
απαιτείται από την μελέτη εφαρμογής) 

ΝΑΙ   

2.  

Δημιουργία υποσυστήματος διαχείρισης των νέων 
σχημάτων δεδομένων στα υποσυστήματα που θα 
χρειαστεί να διασυνδεθούν με το νέο πληροφοριακό 
σύστημα εξαγωγών (σε όποια προκύψει ότι απαιτείται 
από την μελέτη εφαρμογής) 

ΝΑΙ   
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3.  Σχεδιασμός και δημιουργία φορμών εισαγωγής 
δεδομένων ανά χώρα και αγορά στόχου  

ΝΑΙ   

4.  
Δημιουργία μηχανισμού για ενημέρωση και έλεγχο 
πληροφορίας από αρμόδιους εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χρήστες 

ΝΑΙ   

5.  
Δημιουργία μηχανισμού πολλαπλών επιπέδων 
εγκρίσεων για αποστολή πληροφορίας σε εξωτερικά 
συστήματα 

ΝΑΙ   

6.  

Δημιουργία μηχανισμού πολλαπλών επιπέδων 
εγκρίσεων για δημοσίευση πληροφορίας από τα 
υφιστάμενα συστήματα στο νέο portal – Αντιστοίχιση 
κύριων ρόλων διαχειριστών ανάρτησης πληροφορίας 
στο νέο CMS 

ΝΑΙ   

7.  
Δημιουργία υποσυστήματος χρηστών με νέους ρόλους 
και δικαιώματα για την διαχείριση υφιστάμενων 
συστημάτων 

ΝΑΙ   

 

Πίνακας αξιοποίησης λογισμικού δημιουργίας Αναφορών 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Ανάκτηση - αποθήκευση δεδομένων από σχεσιακές 
και μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων 

ΝΑΙ 
  

2.  Σχεδιασμός ETL διεργασιών με τρόπο κατάλληλο 
για βέλτιστη και ταχύτερη δημιουργία κύβων 

ΝΑΙ 
  

3.  Παραμετροποίηση των χρονικών περιόδων για 
εκτέλεση των ETL διεργασιών 

ΝΑΙ 
  

4.  Διαδικτυακό διαχειριστικό περιβάλλον χρήσης του 
λογισμικού Data Warehouse 

ΝΑΙ 
  

5.  Σχεδιασμός αναφορών και δεικτών που θα 
προκύψουν έπειτα από σχετική μελέτη  

ΝΑΙ 
  

6.  Δημιουργία αναφορών και δεικτών ανά κλάδο και 
αγορά στόχος από εξουσιοδοτημένους χρήστες 

ΝΑΙ 
  

7.  Καθοδήγησης των χρηστών & παράδοσης της 
πληροφορίας σε διάφορα κανάλια (π.χ. e-mail, 
κινητές συσκευές κ.λ.π) 

ΝΑΙ 
  

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

Πίνακας Προδιαγραφών Συστήματος Γεωαπεικόνισης με Χάρτες και Χαρτογραφικά Υπόβαθρα 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Αναφορά λογισμικού συστήματος γεωαπεικόνισης 
χαρτών και χαρτογραφικών υποβάθρων. Να 
αναφερθεί το όνομα – Έκδοση – Χρονολογία 
διάθεσης του προσφερόμενου λογισμικού (αν είναι 
εμπορικό). 

ΝΑΙ   

2.  
Δυνατότητα διασύνδεσης ανοιχτών συστημάτων 
(π.χ. google maps, open street maps) 

ΝΑΙ   

3.  
Εισαγωγή πληροφοριών στο σύστημα μέσω 
διαδικτυακού διαχειριστικού περιβάλλοντος  

ΝΑΙ   

4.  
Αποτύπωση και προβολή σε γεωγραφικούς χάρτες 
συγκεκριμένων πληροφοριών (π.χ. αγορών στόχου, 
επιχειρήσεων, γεγονότων, εκδηλώσεων) 

ΝΑΙ   

5.  
Διαχείριση και τροποποίηση δεδομένων που 
αναφέρονται σε γεωγραφικές τοποθεσίες 

ΝΑΙ   

6.  
Δυνατότητα προβολής και διαχείρισης πληροφορίας 
βάσει κατηγοριών χρηστών (διαβαθμισμένα 
επίπεδα ασφαλείας)  

ΝΑΙ   

7.  
Δυνατότητα διαδραστικών αναζητήσεων πάνω σε 
γεωγραφικά δεδομένα 

ΝΑΙ   

8.  
Δυνατότητα προβολής πληροφοριών με χρήση 
φίλτρων 

ΝΑΙ   

9.  
Δυνατότητα οπτικοποίησης της πληροφορίας με 
χρήσης ομαδοποίησης (clustering) κατά την επιλογή 
αποκλιμάκωσης (zoomout) για βέλτιστη εμπειρία 

ΝΑΙ   

10.  
Χρήση διαφορετικών δεικτών (markers) ανάλογα το 
είδος της πληροφορίας 

ΝΑΙ   

11.  
Εισαγωγή και διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων 
πληροφορίας που αφορούν πληροφορίες που 
αποτυπώνονται στον χάρτη 

ΝΑΙ   

 

Πίνακας Αξιοποίησης Συστήματος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Υποστήριξης απεριόριστου αριθμού 
εκπαιδευόμενων 

ΝΑΙ   

2.  
Διασύνδεσης με υποσύστημα χρηστών κεντρικής 
πλατφόρμας  

ΝΑΙ   
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3.  
Αποθήκευση των επιλογών και της πορείας 
εκπαίδευσης του κάθε λογαριασμού εξωτερικού 
χρήστη 

ΝΑΙ   

4.  
Εισαγωγής και διαχείρισης πρότυπου εκπαιδευτικού 
υλικού 

ΝΑΙ   

5.  
Διαχείριση και τροποποίηση εκπαιδευτικού υλικού 
από εκπαιδευτές και δημοσίευση του για 
αξιοποίηση από τους χρήστες 

ΝΑΙ   

6.  
Προγραμματισμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
webinars και σύνδεση με συγκεκριμένα προφίλ 
εκπαιδευόμενων 

ΝΑΙ   

7.  
Παρακολούθηση πορείας εκπαιδευόμενων σε 
συγκεκριμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια 

ΝΑΙ   

8.  
Λειτουργία παιχνιδοποίησης (gamification) των 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανάμεσα στους 
εκπαιδευόμενους  

ΝΑΙ   

9.  Επιμέλεια και μορφοποίηση περιεχομένου     

 

 

Πίνακας Προδιαγραφών εφαρμογής Επιχειρηματικής Δικτύωσης - Συνεργασίας (Matchmaking Engine) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  

Λογισμικό εφαρμογής επιχειρηματικής συνεργασίας 
(Matchmaking Engine). Να  αναφερθεί  το  όνομα  –  
Έκδοση  – Χρονολογία  διάθεσης  του  
προσφερόμενου  λογισμικού (αν είναι εμπορικό). 

ΝΑΙ   

2.  

Λειτουργίες για την κάλυψη των εξατομικευμένων 
αναγκών του εξαγωγέα στις επιθυμητές αγορές μέσω 
εύστοχων προτάσεων πιθανών συνεργειών σε 
επιλεγμένες χώρες ή τομείς ενδιαφέροντος (να 
αναφερθούν) 

ΝΑΙ   

3.  

Λειτουργίες ολοκληρωμένης πλατφόρμας 
συνεργασίας που περιλαμβάνει υπηρεσίες 
ενημέρωσης, επικοινωνίας και συναλλαγών (να 
αναφερθούν) 

ΝΑΙ   

4.  
Διασύνδεση και αξιοποίηση λειτουργικότητας της 
υφιστάμενης εφαρμογής Match-Making που θα 
αναπτυχθεί από την Enterprise Greece 

ΝΑΙ   

5.  
Προβολή της εφαρμογής επιχειρηματικής 
συνεργασίας στον εξατομικευμένο λογαριασμό των 
εξαγωγέων 

ΝΑΙ   
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6.  
Δυνατότητα αποθήκευσης του ιστορικού 
αναζήτησης συνεργασίας και επικοινωνίας στον 
κάθε εξατομικευμένο λογαριασμό 

ΝΑΙ   

7.  

Δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα 
στους εξαγωγείς και στις αγορές με στόχο την 
διερεύνηση και εύρεση κοινών σημείων εμπορικής  
συνεργασίας 

ΝΑΙ   

8.  
Δικτύωση των επιχειρήσεων με πιθανούς 
συνεργάτες για τα προϊόντα τους στο εξωτερικό 

ΝΑΙ   

9.  
Λειτουργία ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των 
επιλεγμένων μερών 

ΝΑΙ   

10.  

Παροχή πληροφοριών επικοινωνίας για επιχειρήσεις 
και επαγγελματίες με πολλαπλούς τρόπους 
κατηγοριοποίησης και αναζήτησης. (π.χ. 
δραστηριότητα, γεωγραφική περιοχή, 
δυναμικότητα, προϊόντα ή υπηρεσίες): 

- τηλέφωνα, 
- διευθύνσεις, 
- mails,  
- άλλο να αναφερθεί 

ΝΑΙ   

11.  
Δυνατότητα έγκρισης των πληροφοριών 
επικοινωνίας από τις επιχειρήσεις  πριν τη 
δημοσίευση τους 

ΝΑΙ   

12.  

Δυνατότητα αναζήτησης και αυτόματης ενημέρωσης 
για προσφορές συνεργασίας -ζητήσεις που 
ανταποκρίνονται στα δικά της ενδιαφέροντα και 
κριτήρια. 

ΝΑΙ   

13.  
Δυνατότητα αποθήκευσης των προτιμήσεων 
(ενδιαφέροντα , κριτήρια) κάθε επιχείρησης - προφίλ 

ΝΑΙ   

14.  
Σύνδεση εφαρμογής με εξατομικευμένο προφίλ 
εξαγωγέα (λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
ενδιαφέροντα και τα χαρακτηριστικά του προφίλ) 

ΝΑΙ   

15.  
Προβολή εύστοχων προτάσεων πιθανών συνεργειών 
σε επιλεγμένες χώρες ή τομείς ενδιαφέροντος για 
κάθε προφίλ εξαγωγέα 

ΝΑΙ   

16.  
Προβολή συνεργασιών με κατ’ απαίτηση αίτημα του 
εξαγωγέα για επιλεγμένη αγορά στόχου ή κλάδο 

ΝΑΙ   

17.  
Δυνατότητα αποθήκευσης του ιστορικού 
αναζήτησης συνεργασίας και επικοινωνίας στον 
κάθε εξατομικευμένο λογαριασμό 

ΝΑΙ   

18.  

Υποστήριξη ταυτόχρονα τoυλάχιστον δύο 
προτυποποιημένων κανόνων κωδικοποίησης 
προιόντων, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων πχ 
INTRASTAT και SIC (Standard Industrial Classification) 

ΝΑΙ   
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Πίνακας Αξιοποίησης Συστήματος Υποστήριξης Εξαγωγέων  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  
Προβολή στον λογαριασμό του εξαγωγέα στην 
κεντρική πλατφόρμα των ενεργειών υποστήριξης 
που του έχουν παρασχεθεί (από όλους τους φορείς)  

ΝΑΙ   

2.  
Προβολή του υπεύθυνου στελέχους υποστήριξης (αν 
υπάρχει) για κάθε εξαγωγέα 

ΝΑΙ   

3.  
Δυνατότητα αίτησης άμεσης υποστήριξης από τον 
εξαγωγέα μέσω και του εξατομικευμένου προφίλ 
της κεντρικής πλατφόρμας 

ΝΑΙ   

4.  
Προβολή των άμεσων εμπλεκομένων φορέων που 
θα ασχοληθούν με την διαχείριση συγκεκριμένου 
αιτήματος υποστήριξης 

ΝΑΙ   

 

Πίνακας Προδιαγραφών Εφαρμογής αυτό-αξιολόγησης εξαγωγικής ωριμότητας (Self-Assesment Tool) 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

19.  

Λογισμικό εφαρμογής αυτό-αξιολόγησης 
εξαγωγικής ωριμότητας. Να αναφερθεί το όνομα – 
Έκδοση – Χρονολογία διάθεσης του προσφερόμενου 
λογισμικού (αν είναι εμπορικό). 

ΝΑΙ   

20.  
Προβολή της εφαρμογής αυτό-αξιολόγησης 
εξαγωγικής ωριμότητας στον εξατομικευμένο 
λογαριασμό των εξαγωγέων 

ΝΑΙ   

21.  
Δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων της 
αυτό-αξιολόγησης εξαγωγικής ωριμότητας στον 
κάθε εξατομικευμένο λογαριασμό 

ΝΑΙ   

22.  

Προβολή κατάλληλα οπτικοποιημένης πληροφορίας 
ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας 
(δυνητικός εξαγωγέας) να μπορεί να διαπιστώσει 
από μόνος του το επίπεδο της εξαγωγικής 
ωριμότητας 

ΝΑΙ   

23.  
Παρουσίαση βημάτων (ανάλογα με το επίπεδο 
εξαγωγικής ωριμότητας) για επίτευξη του 
εξαγωγικού του πλάνου 

ΝΑΙ   

24.  
Δυνατότητα εισαγωγής ερωτήσεων και απαντήσεων 
ερωτήσεις για κάθε κατηγορία επιχειρηματία 

ΝΑΙ   
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25.  
Παραμετροποίηση αλγορίθμου υπολογισμού για την 
εξαγωγική ωριμότητα μέσω διαχειριστικού 
περιβάλλοντος 

ΝΑΙ   

26.  
Δυνατότητα εξαγωγής της αναφοράς εξαγωγικής 
ωριμότητας σε αρχείο εκτυπώσιμης μορφής (π.χ. 
pdf) 

ΝΑΙ   

27.  Επιμέλεια κειμένων και μορφοποίηση  ΝΑΙ   

 

Πίνακας Προδιαγραφών Διασύνδεσης - Διαλειτουργικότητας 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

1.  Υλοποίηση διαλειτουργικών προγραμματιστικών 
διεπαφών με επιλεγμένα πληροφοριακά συστήματα 
και βάσεις δεδομένων θεσμικών φορέων 
εξωστρέφειας και επιλεγμένων ιδιωτικών φορέων. 

ΝΑΙ 

  

2.  Αναλυτική περιγραφή της κάθε κλήσης των 
διαλειτουργικών προγραμματιστικών διεπαφών 
(webservice). 

ΝΑΙ 
  

3.  Ενημέρωση κεντρικής πλατφόρμας με δεδομένα και 
πληροφορίες που αφορούν ή επηρεάζουν τις 
εξαγωγές.  

ΝΑΙ 
  

4.  Κατάλογος φορέων που θα εξετασθούν για 
υλοποίηση διαλειτουργικών προγραμματιστικών 
διεπαφών. 

ΝΑΙ 
  

5.  Στατιστικά χρήσης κάθε υλοποιημένης 
προγραμματιστικής διεπαφής. 

ΝΑΙ 
  

6.  Υλοποίηση μιας ανοιχτής προγραμματιστικής 
διεπαφής (API) με χρήση διαπιστευτηρίων 
αυθεντικοποίησης 

ΝΑΙ 
  

7.  Λήψη και ανταλλαγή πληροφοριών που θα είναι 
διαθέσιμες από την πλατφόρμα 

ΝΑΙ 
  

8.  Μηχανισμός επιλογής πληροφοριών που θα 
διατίθενται σε εξωτερικά συστήματα 

ΝΑΙ 
  

9.  Εξαγωγή δεδομένων σε πολλαπλές μορφές (π.χ. json, 
csv) 

ΝΑΙ 
  

10.  Διαδικτυακή προβολή υποστηρικτικών οδηγιών για 
την πρόσβαση στην διεπαφή με λεπτομέρειες ανά 
προγραμματιστική κλήση (τεκμηρίωση ανά 
webservice) 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

[Για συμβάσεις άνω των ορίων:  

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο 
του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την 
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική 
απάντηση τους]. 

 

 

file:///C:/Users/DimitrisPatelis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/FQODYOSL/Promitheus%20ESPDint 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Εγγυητικής Συμμετοχή και Καλής Εκτέλεσης 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece S.A), Βασιλίσσης 
Σοφίας 109, Αθήνα, 11521 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του  

(i) [σε περίπτωσηφυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..................................................... της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
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“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα .............. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………...  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

μετηνπροϋπόθεσηότιτοσχετικόαίτημάσαςθαμαςυποβληθείπριναπότηνημερομηνίαλήξηςτης. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ B: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης  …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
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για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ’ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 

με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….  ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ: Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης...........................  

Προς: Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece S.A), Βασιλίσσης 

Σοφίας 109, Αθήνα, 11521 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ (η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016) .......................  

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. 

Τ.Κ. ………….. β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. γ) ……………… οδός ……………… 

αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. ……  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}  

για την λήψη προκαταβολής, ποσού ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη 

Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του 

έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 

περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό 

το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής 

αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ 

των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή 

των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται 

η εγγύησή μας.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  

 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ: Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης...........................  

Προς: Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece S.A), Βασιλίσσης 

Σοφίας 109, Αθήνα, 11521 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ  …… ‐ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι 

εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.  ………………… (και 

ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της {Σε περίπτωση 

μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας….οδός….αριθμός…ΤΚ…..} { ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : 

των Εταιρειών:  

α)………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ……  

β) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ……  

γ)………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ……, μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «»  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος ΤίτλοςΠτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 

ΑπόκτησηςΠτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήμα διοίκησηςΈργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Έργο Εργοδότης Θέση και Καθήκοντα στο Έργο  

ΑπασχόλησηστοΈργο 

Περίοδος 
(από -
έως) 

Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / 
___ 

- 

__ /__ / 
___ 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Πίνακας 1 : Εφαρμογές 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

       
 
 

    ΣΥΝΟΛΟ    

 

Πίνακας 2 : Υπηρεσίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

        

        

        

    ΣΥΝΟΛΟ    

 

Πίνακας 3 : Οικονομική Προσφορά 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Εφαρμογές    

2 Υπηρεσίες    

 ΣΥΝΟΛΟ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Στην Αθήνα σήμερα, την ….. …… και ημέρα ………., στην έδρα (Λεωφόρος  Βασ. Σοφίας, αρ. 109, Τ.Κ. 11521) 
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : 
α)  
α) Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.», και με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της 
λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 109, Τ.Κ. 11521, με Α.Φ.Μ. 094439436, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από το Διευθύνοντα  Σύμβουλο αυτής κ. Γεωργιο 
Φιλιόπουλο  (στο εξής καλούμενης χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή» ή «ENTERPRISE GREECE »)και  
και  
β) αφετέρου της εταιρείας ……………. με την επωνυμία «……………………..» με το διακριτικό τίτλο «……………….» 
(στο εξής καλούμενης «Ανάδοχος»), που εδρεύει στην ………………….., οδός ……………………………, 
αριθμός ……………., Τ.Κ.………………., με ΑΦΜ ………………………., ΔΟΥ …………………………, η οποία εκπροσωπείται 
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ…………. κ…………. …………., ……………………, 
βάσει ……………………………………………. ………………………………….. της εταιρίας. 
 
Αφού έλαβαν υπόψη τους: 
 
 Τις διατάξεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.,  

 Την ΥΑ Π12390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15,του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
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 Το άρθρο πρώτο του Ν. 2372/1996 (Α' 29) «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το  άρθρο 84 του Ν. 4635/2019 ( ΦΕΚ Α’  167/30.10.2019).. 

 Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 

 Tο υπ' αριθμ. 81/2019 Προεδρικό Διάταγμα (Α' 119) περί “Σύστασης, συγχώνευσης και μετονομασίας 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων. 

 Την  υπ' αριθμ. Π461 – 50965 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ.Φύλλου 
763/20.9.2019) περί “Αποδοχής παραίτησης και ορισμός Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.” με δ.τ. “Enterprise Greece A.E.”, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Π – 461-59349 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 852/14.10.2019) περί 
“Αντικατάστασης και Ορισμού Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” με δ.τ. “Enterprise Greece 
A.E.”. 

 Την υπ’ αριθμ. Π461-64969 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 950/11.11.2019) απόφαση «Τροποποίηση της Π461-
59349/9.10.2019 (ΥΟΔΔ 852) απόφασης, παύση δυο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με δ.τ. «Enterprise Greece 
A.E.” λόγω αλλαγής του καταστατικού αυτής» του Υπουργού Εξωτερικών. 

 Την  απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 342/14.11.2019 περί α. νέας συγκρότησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
σε σώμα β. Εκπροσώπησης της εταιρείας και γ. παροχής δικαιώματος υπογραφής (ΑΔΑ: ΩΑΣΘ46ΨΧ6Σ-
ΤΗΑ). 

 Την απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 350/12.05.2020 περί Αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. - Συγκρότηση μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 

 Τον εγκεκριμένο βάσει της υπ’ αριθ. 351/14.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 
6ΞΗΜ46ΨΧ6Σ-8ΤΕ) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και  δ.τ. "Enterprise Greece A.E.". 

 Την υπ΄αριθμ 137/13.01.2020, απόφαση της με αριθμό 346 συνεδρίασης του  Δ. Σ.  της εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», περί ανανέωσης  της θητείας των 
μελών των Γνωμοδοτικών Οργάνων (Επιτροπών) Διαγωνιστικών Διαδικασιών της εταιρείας με την 
επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και αντικατάσταση μελών. 

 Την με με αριθ. Πρωτοκ 562/2017/30.05.2018 (ΑΔΑ: 96Φ3465ΧΘ0-2Υ4) έγκριση, από το Υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής της Πρότασης Έργου με τίτλο «Έγκριση πρότασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων με τίτλο: Αναβάθμιση Διαδικτυακής Πύλης Agora. 

 Την με με αριθ. Πρωτοκ 3994/1299/Α3/20.06.2019 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Εθνική Ηλεκτρονική 
Πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα» με Κωδικό ΟΠΣ 5043170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

 Την με αριθ. Πρωτοκ 51812/25.05.2020 Απόφαση Ένταξης στη ΣΑΕ 194/1 του έργου με ενάριθμο 
2020ΣΕ19410000 και τίτλο "Εθνική Ηλεκτρονική Πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα 
(2019ΣΕ11910017)  

 Τη  με αριθ. Πρωτοκ. 151.298/797-B απόφαση έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 
Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, περί Διακήρυξης για το Υποέργο 
«Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης 
Προώθησης Εξαγωγών»Α/Α 1 της Πράξης 5043170 
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 Την με αριθ. Πρωτοκ 2585/11.06.2020 απόφαση  διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για 
τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο  «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία 
Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών», ανώτατου συνολικού 
προϋπολογισμού ποσού πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (€526.000,00) πλέον του τυχόν 
αναλογούντος Φ.Π.Α,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (ΑΔΑ: 61ΗΣ46ΨΧ6Σ-2ΞΤ) 

 Την υπ/ αριθμ  3/2020 διακήρυξη  ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης 
Παροχής Υπηρεσιών για το έργο  «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος 
και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού 
πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (€526.000,00) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α,με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας – τιμής  

 Την   από ………………… προσφορά της Αναδόχου  για το έργο  «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία 
Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών» 

 Την υπ΄αριθμ ………………., απόφαση της με αριθμό ………………. συνεδρίασης του  Δ. Σ.  της εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», περί ανανέωσης  της θητείας των 
μελών των Γνωμοδοτικών Οργάνων (Επιτροπών) Διαγωνιστικών Διαδικασιών της εταιρείας με την 
επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και αντικατάσταση μελών. 

 Το από ………….. Πρακτικό της Επιτροπής  Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού  υπ΄αριθμ   
ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο  
«Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης 
Προώθησης Εξαγωγών», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού πεντακοσίων είκοσι έξι 
χιλιάδων ευρώ (€526.000,00) πλέον του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α,με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής 

 Την υπ’ αρ. ……………. απόφαση του …………………………. Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε» της έγκρισης του Πρακτικού ……………………., και της 
οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος  …………………………..  στην εταιρεία……… …………………… 
(ΑΔΑ : ………………………..)  

 Τη δήλωση της Αναδόχου ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των προαναφερομένων διοικητικών εγγράφων 
και διαδικασιών, ως και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτά, αποδεχόμενη αυτούς 
ανεπιφύλακτα.  

 
Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Με τη Σύμβαση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και η Ανάδοχος αναλαμβάνει την ανάπτυξη 
πληροφοριακού συστήματος και τη δημιουργία νέας, ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας και διαδικτυακής 
πύλης, με αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων του ΥΠΕΞ/Γεν. Γραμματεία ΔΟΣ & Εξωστρέφειας 
(agora.mfa.gr)και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξαγωγικού Εμπορίου (Enterprise Greece 
www.enterprisegreece.gov.gr ) και διασύνδεσή τους με τη νέα πλατφόρμα για τροφοδότηση 
πληροφοριώνΣυγκεκριμένα, η Ανάδοχος αναλαμβάνει την αποτύπωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
με ενσωμάτωση όλων των απαιτήσεων που αφορούν στην πληροφόρηση για το Εσωτερικό οικονομικό και 
επιχειρηματικό περιβάλλον, δηλαδή, παρουσίαση της χώρας, τομείς προτεραιότητας της οικονομίας, 
παρουσίαση κλάδων, στοιχεία παραγωγής Ελλάδας με άλλες χώρες, μητρώα επιχειρήσεων, στατιστικά 
στοιχεία εξωτερικού εμπορίου, χρηματοοικονομικά/ χρηματοδοτικά εργαλεία, επενδυτικές ευκαιρίες στην 
Ελλάδα και  στην αποτύπωση του διεθνούς περιβάλλοντος/διεθνείς αγορές, που περιλαμβάνει 
πληροφορίες για το Εξωτερικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, δηλαδή: γενικές πληροφορίες 
αγοράς-στόχου, οικονομικό περιβάλλον (βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, διάρθρωση οικονομίας κλπ), 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/
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θεσμικό πλαίσιο– διμερείς σχέσεις & συμφωνίες με αγορά-στόχο, επιχειρηματικό & επενδυτικό 
περιβάλλον, ετήσιες εκθέσεις, οδηγοί επιχειρηματικότητας και έρευνες αγοράς, διαγωνισμοί & προμήθειες 
για τρίτες χώρες, διασυνοριακές συναλλαγές (ειδικές οικονομικές ζώνες, δασμολόγιο, τελωνεία και 
διαδικασίες εισαγωγών – εξαγωγών), διεθνείς εκθέσεις, χρήσιμες διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας, 
μελέτες κλάδων ειδικότερου ενδιαφέροντος για ελληνικές επιχειρήσεις στις ξένες αγορές (παρουσίαση 
κλάδου/προϊόντος, προσφορά-ζήτηση, εξωτερικό εμπόριο, ανταγωνισμός), στρατηγική εισόδου (επιλογή 
συνεργατών, επιχειρηματική κουλτούρα, κ.α.). 
 
Τα μέρη συμφωνούν ότι πριν από την έναρξη κάθε επόμενης ενέργειας θα απαιτείται η γραπτή ενημέρωση 
της Αναθέτουσας Αρχής και η έγγραφη έγκριση αυτής των προτάσεων και κοστολογίων της Αναδόχου, ως 
έγγραφης επικοινωνίας νοούμενης και αυτής μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – email. Η παραλαβή των 
υπηρεσιών θα πραγματοποιείται με τη σύνταξη σχετικού Πρακτικού Καλής Εκτέλεσης από τoν Enterprise 
Greece. Η παραλαβή θα πραγματοποιείται ενόψει της καλής, εμπρόθεσμης, προσήκουσας και σύμφωνης 
με την παρούσα παροχής των υπηρεσιών από την Εταιρεία. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση 
των υπηρεσιών με υπαιτιότητα της Εταιρείας, διατηρείται το δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους τoυ 
Enterprise Greece. Η Διάρκεια της παρούσας  Σύμβασης ορίζεται από ……. έως ……….  
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
2.1.Η παράδοση των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί σταδιακά στο διάστημα μεταξύ ………. …………. και θα 
ολοκληρωθεί μέχρι την …………… και ώρα …………, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο Παράρτημα  Ι 
της διακήρυξης  ήτοι ………   
2.2.  Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες της 
Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 
την παροχή των υπηρεσιών. Η Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 
αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για 
την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
2.3. Η έγκαιρη και κανονική παροχή των ως άνω περιγραφόμενων υπηρεσιών αποτελούν βασικούς όρους 
της παρούσης.   
2.4. Η Ανάδοχος είναι υπεύθυνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε ανωμαλία τυχόν προκύψει 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή/και δυσφήμιση ακόμα της Αναθέτουσας Αρχής εκ των ανωτέρω 
ενεργειών ή/και παραλείψεών της, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών ή/και παραλείψεων του 
απασχολούμενου από αυτήν προσωπικού της ή των Συνεργατών της, υποκείμενης για αυτές στις κυρώσεις 
του άρθρου 5 της παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
3.1.Η αμοιβή της Αναδόχου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ……. χιλιάδων ε………… .. ευρώ (€ ……….,00) μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την από ………………………… οικονομική 
προσφορά της Αναδόχου.  
 
3.2.Η πληρωμή του Τιμήματος θα γίνει μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Enterprise Greece στον 
τραπεζικό λογαριασμό  που τηρείται στην ……….: 
Αριθμός Λογαριασμού: 1………. 
Όνομα Δικαιούχου: ……………. 
ΙΒΑΝ: …………………………  
 
από την Ανάδοχο, κατόπιν προηγούμενης έκδοσης στο όνομά της των νόμιμων παραστατικών . 
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Η αμοιβή θα καταβληθεί τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης σε τέσσερις (4) δόσεις, δηλ. 100% 
της αξίας των τμηματικών παραδόσεων ,  με την παράδοση μερών (Φάσεων)του έργου και την έκδοση του 
σχετικού τιμολογίου/ έκαστη παράδοση. 
ως εξής: 

- Ποσοστό  δέκα τοις  εκατό (10%)  του  συμβατικού  τιμήματος,  μετά  από  την  παραλαβή  του 
συνόλου των παραδοτέων της Φάσης 1.   

- Ποσοστό  σαράντα  τοις  εκατό (40%)  του  συμβατικού  τιμήματος,  μετά  από  την  παραλαβή  του 
συνόλου των παραδοτέων των Φάσεων 2, 3 & 4. 

- Ποσοστό  τριάντα πέντε  τοις  εκατό (35%)  του  συμβατικού  τιμήματος,  μετά  από  την  παραλαβή  
του συνόλου των παραδοτέων των Φάσεων 5 και 6. 

- Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος (15%) μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 
 
Στην παραπάνω αμοιβή περιλαμβάνονται τυχόν αμοιβές τρίτων, αμοιβές του προσωπικού της Εταιρείας, 
εισφορές στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία και εν γένει οιοδήποτε κόστος, δαπάνη, έξοδο, αμοιβή, τέλος, 
φόρος, κλπ επιβαρυνθεί η Εταιρεία για την άρτια και εμπρόθεσμη παροχή των συμφωνούμενων με την 
παρούσα υπηρεσιών.  
 
3.3.Την Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
 
Επιπλέον, η πληρωμή βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
i) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
ii) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 του άρ. 350 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει). Η κράτηση αυτή υπάγεται σε 
χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό 
αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. 
3.4. Πέραν της ως άνω συμφωνηθείσας αμοιβής, η Enterprise Greece ουδεμία άλλη οικονομική 
υποχρέωση θα υπέχει έναντι της Αναδόχου ή/και οιουδήποτε τρίτου για αμοιβές και πάσης φύσεως 
δαπάνες που απορρέουν από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
Η  Ανάδοχος  υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής: 

 να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψη ή δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών που 
αφορούν την παροχή των υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Enterprise 
Greece, εκτός εάν είναι υποχρεωμένη με βάση το νόμο.  

 να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
άδεια της Enterprise Greece,  

 να μη συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις της απέναντι στην 
Enterprise Greece, 

 δεν δεσμεύει την Enterprise Greece με κανέναν τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της.  
Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν την ίδια την Ανάδοχο όπως και 
όλους τους συνεργάτες της και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπλήρωσης κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών της. Κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα 
Σύμβαση, η Ανάδοχος οφείλει να μην ανακοινώνει σε κανέναν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της 
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Αναθέτουσας Αρχής, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτήν κατά τη διάρκεια και επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης 
των υπηρεσιών. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω υποχρεώσεών της, η Εταιρεία 
θα καταβάλλει ως ποινική ρήτρα στην Αναθέτουσα Αρχή το ποσό που αντιστοιχεί στη συνολική αμοιβή που 
θα λάβει από αυτήν για ολόκληρη τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ  5  
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΗΣ 
 
Η Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ 
αυτή, εφόσον παραβεί οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωσή της έναντι της Enterprise Greece και γενικά 
εφόσον δεν εκτελέσει την εργασία  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της παρούσας 
σύμβασης και της από ……………..8 προσφοράς της. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 
Όλα τα υλικά, έγγραφα, πληροφορίες και υποδείξεις οιουδήποτε είδους και μορφής που θα παρασχεθούν 
στην Αναθέτουσα Αρχή από την Ανάδοχο, στα πλαίσια της εκπλήρωσης της παρούσης συμφωνίας, καθώς 
και οποιαδήποτε σχετική υπηρεσία συμφωνηθεί να παρασχεθεί στο πλαίσιο της παρούσας, θα αποτελούν 
αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής που θα έχει το δικαίωμα να κάνει οιαδήποτε επιθυμητή 
χρήση οποτεδήποτε των ως άνω υλικών, εγγράφων και πληροφοριών, σε οιαδήποτε μορφή τους επιθυμεί.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ENTERPRISE GREECE ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις και  δικαιώματα: 
7.1.Η Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως το έργο που αναλαμβάνει με την 
παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και της προσφοράς της. 
7.2.Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, η Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις 
υπηρεσίες της Enterprise Greece, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.  
7.3. Η Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνη υπεύθυνη για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν παράβασης τελεστεί ή ζημιάς προκληθεί σε τρίτους, μόνη 
αυτή φέρει την ευθύνη και  υποχρεούται  προς αποκατάσταση της.  
7.4.Η Enterprise Greece αναλαμβάνει να παρέχει στην Ανάδοχο όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 
7.5. Η Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Enterprise Greece. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή 
οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση ή/και υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα 
μέρη δεν θα θεωρείται αθέτηση εκ μέρους του ούτε θα αποτελεί λόγω καταγγελίας ή αποζημίωσης κατ’ 
αυτού για απώλειες η ζημίες, στο βαθμό που η καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης οφείλεται σε ανώτερη 
βία (force majeure),  όπως αυτή προσδιορίζεται από το νόμο και τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.  
Προκειμένου να απαλλάσσεται της ευθύνης το μέρος που δεν μπορεί να εκτελέσει τις συμφωνηθείσες 
υποχρεώσεις του, οφείλει να γνωστοποιεί το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία στο άλλο μέρος εντός δύο 
(2) ημερών από την επέλευση του σχετικού γεγονότος.  
 
ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ , ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
10.1. Η Enterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει αζημίως την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου 
της σύμβασης, με προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση στην Ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή θα πρέπει 
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της, καθώς και η 
πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής η Ανάδοχος απαλλάσσεται 
εκείνων των συμβατικών του υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο να 
λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών, είτε αυτού είτε της Enterprise Greece. 
10.2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από την Ανάδοχο, οι οποίοι συνομολογούνται από τα 
μέρη όλοι ως ουσιώδεις ή η μη τήρηση οποιασδήποτε υποχρέωσής του απορρέει εκ της παρούσας, θα 
συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων κατ΄ αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της κήρυξης της ως 
έκπτωτης και η Enterprise Greece θα διατηρεί το δικαίωμά της να αξιώσει περαιτέρω αποζημίωσή της για 
κάθε τυχόν ζημία υπέστη εξαιτίας της ως άνω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Μεταφορέα. 
Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, δικαιούται 
να καταγγείλει και να λύσει οποτεδήποτε τη σύμβαση με την Ανάδοχο, ανεξαρτήτως της εκ μέρους του 
τελευταίου παράβασης ή μη συμβατικών υποχρεώσεων ή συνδρομής ή μη υπαιτιότητας του. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος, πέραν της αμοιβής του για το τμήμα του έργου που θα έχει εκτελέσει 
εμπροθέσμως και προσηκόντως μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα 
επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός εάν το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής αποφασίσει 
διαφορετικά.  
10.4. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 
10.5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση του Αναδόχου, η σύμβαση λύεται 
αυτοδικαίως από της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. 
10.6. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον έπειτα από 
νεότερη έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
11.1. Για κάθε θέμα που αφορά τόσο στην εκτέλεση όσο και στην ερμηνεία της παρούσας σύμβασης, 
εφαρμόζονται οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής , οι όροι της παρούσας σύμβασης και η προσφορά της 
Αναδόχου και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα καθώς και οποιουδήποτε άλλου ελληνικού 
νόμου τυχόν έχει εφαρμογή, όπως κάθε φορά ισχύουν.  
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11.2. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.  
11.3. Τα μέρη συμφωνούν ότι κάθε διαφορά ή διένεξη πιθανόν ανακύψει κατά την εκτέλεση και εφαρμογή 
της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε αξίωση ή απαίτηση των συμβαλλομένων εκατέρωθεν, θα 
ρυθμίζεται καταρχήν φιλικά. Εάν η επίτευξη εξωδικαστικής ρύθμισης δεν καταστεί δυνατόν,  η οιαδήποτε 
διαφορά θα εκδικάζεται και θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία τα 
συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα 
για την εκδίκαση αυτών και ενώπιον των οποίων το κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενάγει το άλλο μέρος ή 
θα ενάγεται το ίδιο ως διάδικος, εφαρμοζομένου του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου. 
 
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη Σύμβαση αυτή, την υπογράφουν σε τρία (3) 
όμοια πρωτότυπα. Από τα τρία όμοια πρωτότυπα, τα δύο έλαβε η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» και το άλλο έλαβε η Ανάδοχος εταιρεία. 
 
 
 
ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

 Για την …………………………………….. 
 
 
 
 
   

 


