
   

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ 

 ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ 
ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ      ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ           (ΕΤΡΑ) 
Διεφκυνςθ :  Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα                                      
Τθλζφωνο :     +302661039814 
Fax :                +302661040088 
Ρλθροφορίεσ :  
κα. Αγγελικι Ηωχιοφ            
email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr  

 Αρ. ΔΕ :17/27-7-2012 
Aρ. Διακιρυξθσ: 1 
ΔΘΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΘΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΣΕ ΕΥΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΕΑ:  

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ 

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Δράςεων Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ αξιοποίθςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ για τθ 

βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων του Νομοφ Κζρκυρασ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΚΙΤΘΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Θμερομθνία 
αποςτολισ για 

δθμοςίευςθ ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ 

Ε.Ε. 

Θμερομθνία 
δθμοςίευςθ

σ ςτο ΦΕΚ 
Δθμοςίων 

Συμβάςεων:  

Θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ      

ςτον           
Θμεριςιο 

Tφπο 

ΝΑΙ 
Υλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικι 
άποψθ προςφορά 

30/7/2012 3/8/2012 3/8/2012 

Ταξινόμθςθ CPV 
Χφμβαςθ Ωπθρεςιϊν. Ξατθγορία υπθρεςίασ 07 «Ωπθρεςίεσ πλθροφορικισ 
και άλλεσ ςυναφείσ υπθρεςίεσ». Ψαξινόμθςθ κατά CPV 72.00.00.00-5 
«Ωπθρεςίεσ Υλθροφορικισ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ». 

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -    ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Θμερομθνία 
Θμ. Πθν. Ζτοσ 

Θμζρα 
εβδομάδασ 

Ϊρα   
ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ 

17/9/2012 Δευτζρα 12.30 π.μ. 
 

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 
879.922,77€ Ευρϊ πλζον  ΦΡΑ 202.382,23€ 
(1.082.305,00€ Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) 

Χρονικι διάρκεια του Ζργου : Δζκα ζξι (16) Μινεσ 
 

  
 

 

  

Χρθματοδότθςθ 

 Ζργου : 

 

  

ΕΧΥΑ -  Ε.Υ. ΨΘΦΛΑΞΘ ΧΩΓΞΟΛΧΘ 

Άξονασ Υροτεραιότθτασ 1: «Βελτίωςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΨΥΕ» 

 
ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ 

ΨΣ ΥΑΦΣΡ ΕΦΓΣ ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΕΛΨΑΛ ΑΥΣ ΨΣ 
ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΨΑΠΕΛΣ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΑΥΣ ΕΚΡΛΞΣΩΧ ΥΣΦΣΩΧ 

mailto:corfucci@otenet.gr
mailto:info@corfucci.gr
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ΑΡΟΦΑΣΘ 

Ζχοντασ υπ’ όψθ: 

1. Σισ διατάξεισ:  

 του Υ.Δ 60/2007 «Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Σδθγίασ 

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

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Σδθγία 2005/51/ΕΞ τθσ Επιτροπισ 

και τθν Σδθγία 2005/75/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 16θσ 

Ροεμβρίου 2005 και του κανονιςμοφ (ΕΞ) 1422/07»» (ΦΕΞ Α’ 64). 

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

προγραμματικι περίοδο 2007-2013» (ΦΕΞ Αϋ267), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 του Ξανονιςμοφ 1150/09 ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1564/2005 

όςον αφορά τα τυποποιθμζνα ζντυπα προσ δθμοςίευςθ προκθρφξεων και γνωςτοποιιςεων 

ςτα πλαίςια των δθμοςίων ςυμβάςεων δυνάμει των οδθγιϊν 89/665/ΕΣΞ και 92/13/ΕΣΞ 

του Χυμβουλίου.  

 του Ρ.3886/2010 (ΦΕΞ Α’173) Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων,  

Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ με τθν Σδθγία 89/665/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 21
θσ

 

Λουνίου 1989 (L395) και τθν Σδθγία 92/13/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 25
θσ

 Φεβρουαρίου 1992 

(L76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Σδθγία 2007/66/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και 

του Χυμβουλίου τθσ 11
θσ

 Δεκεμβρίου 2007 (L335).  

 του Ρ.2286/1995, «Υρομικειεσ του δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςχετικϊν κεμάτων», 

 του Ρ. 2362/1995 «Υερί Δθμοςίου Οογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ 

διατάξεισ», 

 του Ρ.2472/1997 "Υροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα" όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 του Ρ. 3471/2006 «Υροςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ 

ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν».  

 του Ρ. 3882/2010 (ΦΕΞ 166) περί «Εκνικισ Ωποδομισ Γεωχωρικϊν Υλθροφοριϊν»,  

εναρμόνιςθ με Σδθγία 2007/ 2/ ΕΞ 

 του Ρ. 3852/2010 (ΦΕΞ 87) «Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ- Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ» 

 του Ρ. 3419/05 «Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο και Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Ρομοκεςίασ», 

 τθσ Σδθγίασ 2004/18/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 31θσ 

Παρτίου περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (όπωσ τροποποιικθκε με τθν Σδθγία 2005/51/ΕΞ τθσ Επιτροπισ 

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

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

Χυμβουλίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων, τον Ξανονιςμό 2083/2005 τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 

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

Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου και τον Ξανονιςμό 1177/2009 τθσ 30θσ Ροεμβρίου 2009 

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

Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ 

τουσ κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων). 

 τθσ Σδθγίασ 89/665/ΕΣΞ, «για το ςυντονιςμό των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και 

διοικθτικϊν διατάξεων περί τθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν προςφυγισ ςτον τομζα τθσ 

ςφναψθσ των ςυμβάςεων κρατικϊν προμθκειϊν και δθμοςίων ζργων», και θ οδθγία 
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92/13/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 25
θσ

 Φεβρουαρίου 1992, όπωσ τροποποιικθκαν με τθν 

οδθγία 2007/66/ΕΞ  του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 11
θσ

 

Δεκεμβρίου 2007. 

 του Ρ.469/2006, «Εκνικό Ψυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Ξυβζρνθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ».   

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

δθμοςίευςθ προκθρφξεων και γνωςτοποιιςεων ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν δθμοςίων 

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

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

τθσ Σδθγίασ 2005/51/ΕΞ τθσ Επιτροπισ «για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ τθσ 

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

Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου (επίςθμθ εφθμερίδα L 257, ςελ.0127-0128). 

 τθσ αρικ. 2048300/6844-11/0016/19.07.90 Απόφαςθσ του Ωπ. Σικονομικϊν  «περί 

αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ προσ χρζθ προσ το Δθμόςιο» (ΦΕΞ Βϋ508).  

 τθσ αρικ. 1072034/4496/0014/16.10.90 Απόφαςθσ του Ωπουργείου Σικονομίασ και 

Σικονομικϊν περί μθ υπαγωγισ ςε τζλοσ χαρτοςιμου των αιτιςεων και προςφορϊν 

ςυμμετοχισ ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ 

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

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

186). 

 του Ρ. 2859/00 «Ξφρωςθ Ξϊδικα Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΞ Αϋ248) 

 του Ρ. 2513/97 περί «Ξυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (ΦΕΞ 

Aϋ 139).  

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

Ρ. 2741/99 (ΦΕΞ 199/99) ςχετικά με τισ δθμοςιεφςεισ προκθρφξεων διαγωνιςμϊν, 

 του νόμου 2121/1993 (ΦΕΞ 25 Α) «Υερί προςταςίασ τθσ Υνευματικισ Λδιοκτθςίασ». 

2. Σισ αποφάςεισ : 

 τθν με αρ. πρ. 4757-Α2/18-06-2010 απόφαςθ ζγκριςθσ του Ειδικοφ Γραμματζα του πίνακα 

κατάταξθσ υποβλθκειςϊν προτάςεων ςτα πλαίςια τθσ πρόςκλθςθσ 02_1.2 

 τθν με αρ. πρ. 153.139/ΨΧ6457-Α2/30-07-2010 απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα ζνταξθσ 

τθσ πράξθσ «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Δράςεων Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ αξιοποίθςθσ τθσ 

ευρυηωνικότθτασ για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων του Ρομοφ 

Ξζρκυρασ» με τα ςτοιχεία MIS292668 ςτον άξονα προτεραιότθτασ 1 του ΕΥ Ψθφιακι 

Χφγκλιςθ με Ψελικό Δικαιοφχο το Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ     

 τθ με αρ. πρ. 151.352/ΨΧ357-/15-2-2011 τθσ ΕΩΔ τθσ ΕΥ «ΨΘΦΛΑΞΘ ΧΩΓΞΟΛΧΘ» διατφπωςθ 

ςφμφωνθσ γνϊμθσ για το ςχζδιο τευχϊν δθμοπράτθςθσ και διαδικαςία προκιρυξθσ τθσ 

πράξθσ με κωδ. ΣΥΧ MIS292668 κακϊσ και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ Χυςτιματοσ 

Διαχείριςθσ (ΦΕΞ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΩΧ1749/27.3.2008), όπωσ 

τροποποιθκείςα ιςχφει (α’ τροποποίθςθ: ΦΕΞ 1957/Β/9.9.2009 αρικμ. Υρωτ. 43804/ΕΩΚΩ 

2041/09 και β’ τροποποίθςθ: ΦΕΞ 1088/Β/2010 – αρικμ. Υρωτ. 28020/ΕΩΚΩ 1212/2010) 

 τθν υπ’ αρικ. 17/27-7-2012 απόφαςθ τθσ ΔΕ του Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ   
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ΡΟΚΘΥΣΣΟΥΜΕ 

 

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

προςφορά με τίτλο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Δράςεων Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ αξιοποίθςθσ τθσ 

ευρυηωνικότθτασ για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων του Νομοφ 

Κζρκυρασ», ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτα Πζρθ Αϋ και Β’ και τα Υαραρτιματα τθσ 

παροφςασ. 

 

Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ είναι οκτακόςιεσ εβδομιντα εννζα χιλιάδεσ, εννιακόςια είκοςι δφο 

Ευρϊ και εβδομιντα επτά Οεπτά (879.922,77€) πλζον Φ.Υ.Α. 23% διακόςιεσ δφο χιλιάδεσ 

τριακόςια ογδόντα δφο Ευρϊ και είκοςι τρία λεπτά (202.382,23€), ιτοι ςυνολικά ζνα 

εκατομμφριο, ογδόντα δφο χιλιάδεσ τριακόςια πζντε Ευρϊ (1.082.305,00€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ 23%. 

 

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

προκιρυξθ το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ που είναι ςτισ 

17/9/2012, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12:30 ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ, οδόσ 

Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Ξζρκυρα. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ  ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

Α’ ΠΕΦΣΧ: ΓΕΡΛΞΣΛ ΞΑΛ ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ............................................................................ 8 
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Α’ ΜΕΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

Α.1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

ΑΘΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

 

Ψο Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ (ςτο εξισ: θ Αναθζτουςα Αρχή) προκθρφςςει δθμόςιο ανοικτό διεκνι 

διαγωνιςμό, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ οκτακοςίων εβδομιντα εννζα Χιλιάδων, εννιακοςίων είκοςι 

δφο Ευρϊ και εβδομιντα επτά Οεπτϊν (879.922,77€) πλζον Φ.Υ.Α. 23%, με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά για τθν υλοποίθςθ του ζργου: «Ανάπτυξθ 

Ψθφιακϊν Δράςεων Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ αξιοποίθςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ για τθ βελτίωςθ 

τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων του Νομοφ Κζρκυρασ».  

 

Ψο αντικείμενο του ωσ άνω ζργου αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν Ανάπτυξθσ Οογιςμικοφ Εφαρμογϊν, 

που κατατάςςονται ςτθν κατθγορία υπθρεςίασ 07 «Ωπθρεςίεσ Υλθροφορικισ και άλλεσ ςυναφείσ 

υπθρεςίεσ» (ταξινόμθςθ κατά CPV 72.00.00.00-5 «Ωπθρεςίεσ Υλθροφορικισ και ςυναφείσ 

υπθρεςίεσ»). 

 

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

παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΨΥΕ». του ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ. 

 

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

μζρθ Α, Β και τα Υαραρτιματα τθσ Διακιρυξθσ αυτισ. 

 

ΑΘΟ 2. ΟΙΣΜΟΙ 

Σι ακόλουκοι όροι κα ζχουν, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ που τα ςυμφραηόμενα απαιτοφν διαφορετικά, 
τισ ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια: 

 

Ανακζτουςα Αρχι 
Ψο Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ, το οποίο με απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ  προκθρφςςει το 

διαγωνιςμό αυτό.  

  

Υπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ  
Ψο Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ που εδρεφει ςτθν οδό Αριςτοτζλουσ 2 και Ξαποδιςτρίου, Ξζρκυρα 49100.  

 

Αρμόδιοσ Υπθρεςίασ Διενζργειασ 
Θ κα. Αγγελικι Ηωχιοφ παρζχει ςχετικζσ με το διαγωνιςμό πλθροφορίεσ τθλ: +3026610-39813, 

fax:+3026610-40088, e-mail : corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr. 

 

 
Διακιρυξθ  
Θ παροφςα Διακιρυξθ που αποτελείται από το Πζροσ Α: Γενικοί και Ειδικοί Τροι, το Πζροσ Β: 

Ψεχνικι Υεριγραφι – Αντικείμενο Ζργου, και τα Υαραρτιματα Λ: Ωποδείγματα Εγγυιςεων, ΛΛ: 

Ωπόδειγμα Χφμβαςθσ, ΛΛΛ: Υίνακεσ Σικονομικισ Υροςφοράσ, IV: Υίνακεσ Χυμμόρφωςθσ, V: Ωπόδειγμα 

Βιογραφικοφ Χθμειϊματοσ.  

mailto:corfucci@otenet.gr
mailto:eparkeia@corfucci.gr
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Διάκεςθ τθσ Ρροκιρυξθσ και των Συμβατικϊν Τευχϊν 
Θ διάκεςθ τθσ διακιρυξθσ γίνεται με θλεκτρονικό μζςο από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 
προκιρυξθσ, ςφμφωνα με το ΥΔ60/2007, παρζχοντασ ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτθ 
ςυγγραφι υποχρεϊςεων και ςτα λοιπά τεφχθ του διαγωνιςμοφ. Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ ςτθν 
οποία διατίκεται θ εν λόγω τεκμθρίωςθ είναι ο ιςτοχϊροσ του Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ 
http://www.corfucci.gr. Επιπλζον καταρτίςκθκαν και αποςτάλκθκαν θλεκτρονικά ςτθν ΕΕ (ςφμφωνα 
με το ΥΔ60/2007), αποςτάλκθκαν ςτθν ΕΩΔ Ψθφιακι Χφγκλιςθ ενϊ ακολουκικθκαν και όλεσ οι 
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ δθμοςιότθτασ (ΕΕ,ΦΕΞ, Ψφποσ κλπ). Επίςθσ διατίκενται ςτθν ζδρα του 
Επιμελθτθρίου (αυτοπροςϊπωσ  ι με courier). Χτθν περίπτωςθ παραλαβισ τθσ διακιρυξθσ μζςω 
courier, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι παράδοςθ 
τθσ διακιρυξθσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να διαςφαλίςει απόλυτθ ταφτιςθ τθσ ζντυπθσ και 
τθσ θλεκτρονικισ μορφισ τθσ Διακιρυξθσ. Σποιαδιποτε διευκρίνιςθ αναφορικά με τθν διακιρυξθ 
κα γίνεται θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Επιμελθτθρίου.  Σι με οποιοδιποτε τρόπο 
παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ είναι καλό να ςυμπλθρϊνουν τα ςτοιχεία τουσ (όπωσ επωνυμία, 
διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου), ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι 
να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ πλιρθ κατάλογο όςων παρζλαβαν τθ διακιρυξθ για ςτατιςτικοφσ λόγουσ και 
για κάκε ενδεχόμενο. Σι παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από 
άποψθ πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό ςελίδων και 
εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο.  

  

Ζργο  
Θ παροχι υπθρεςιϊν ανάπτυξθσ λογιςμικοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν 

Δράςεων Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ αξιοποίθςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ για τθ βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων του Νομοφ Κζρκυρασ» όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτα 

Πζρθ Αϋ και Β’ και τα Υαραρτιματα τθσ παροφςασ. 

 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
 

Ψο αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των οργάνων τθσ διοίκθςθσ. 

 
Επιτροπι Ενςτάςεων 

Ψο αρμόδιο όργανο για τθν αξιολόγθςθ των Ενςτάςεων, που ζχει ςυγκροτιςει το Επιμελθτιριο και 
αποτελείται από διάφορα (διακριτά) μζλθ από εκείνα τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, το οποίο 
ειςθγείται ςτθν αξιολόγθςθ των τυχόν ενςτάςεων ςτισ διάφορεσ φάςεισ ζωσ και τθν κατακφρωςθ 
του διαγωνιςμοφ. 

 

Ρροςφζρων – Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
Σποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και 
υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ Χφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Εκπρόςωποσ 
Σ υπογράφων τθν προςφορά – ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Υροςφζροντα – που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Υροςφζροντα, ι πρόςωπο 
εξουςιοδοτθμζνο από τον Υροςφζροντα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ 
προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

 

Αντίκλθτοσ 

http://www.corfucci.gr/
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Ψο πρόςωπο που ο Υροςφζρων με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του 
προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax κ.λπ.), ορίηει ςαν 
υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Υροςφζροντα. 

 

Ανάδοχοσ 
Σ Υροςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει Χφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τον 
τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ. 

 

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

 

Σφμβαςθ 
Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία καταρτίηεται μετά 
τθν ανακοίνωςθ τθσ Ξατακφρωςθσ. 

 

Ρροχπολογιςμόσ 
Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του προκθρυςςόμενου Ζργου. 
Χτθ δαπάνθ αυτι δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ οι οποίεσ κα παραςχεκοφν μετά 
τθν οριςτικι παραλαβι του. Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςε οκτακόςιεσ εβδομιντα 
εννζα χιλιάδεσ, εννιακόςια είκοςι δφο Ευρϊ και εβδομιντα επτά Οεπτά (879.922,77€) πλζον Φ.Υ.Α. 
23% διακόςιεσ δφο χιλιάδεσ τριακόςια ογδόντα δφο Ευρϊ και είκοςι τρία λεπτά (202.382,23€), ιτοι 
ςυνολικά ζνα εκατομμφριο, ογδόντα δφο χιλιάδεσ τριακόςια πζντε Ευρϊ (1.082.305,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ 23%.  
 

Συμβατικό Τίμθμα 
Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί το Ζργο. Χτθν τιμι αυτι δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι 
τιμζσ ςυντιρθςθσ οι οποίεσ κα παραςχεκοφν μετά τθν οριςτικι παραλαβι του. 

 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) 
Ψο αρμόδιο όργανο, οριςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι, το οποίο εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί 
τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων, των δικαιωμάτων ι και των εξουςιϊν που 
τθσ ανικουν δυνάμει τθσ Χφμβαςθσ και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
Χφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Υαραδοτζων του Ζργου. 

 

 

Σι επικεφαλίδεσ, οι τίτλοι των άρκρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακασ περιεχομζνων τίκενται για 
διευκόλυνςθ τθσ ανάγνωςθσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθν ερμθνεία τθσ Διακιρυξθσ. 

 

 

ΑΘΟ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ 

3.1. ΙΣΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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Σ Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με το κείμενο ελλθνικό και κοινοτικό δίκαιο που διζπει τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ιδιαίτερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 

1. του Υ.Δ 60/2007 «Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Σδθγίασ 

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

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Σδθγία 2005/51/ΕΞ τθσ Επιτροπισ 

και τθν Σδθγία 2005/75/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 16θσ 

Ροεμβρίου 2005 και του κανονιςμοφ (ΕΞ) 1422/07»» (ΦΕΞ Α’ 64). 

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

προγραμματικι περίοδο 2007-2013» (ΦΕΞ Αϋ267), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

3. του Ξανονιςμοφ 1150/09 ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1564/2005 

όςον αφορά τα τυποποιθμζνα ζντυπα προσ δθμοςίευςθ προκθρφξεων και γνωςτοποιιςεων 

ςτα πλαίςια των δθμοςίων ςυμβάςεων δυνάμει των οδθγιϊν 89/665/ΕΣΞ και 92/13/ΕΣΞ 

του Χυμβουλίου.  

4. του Ρ.3886/2010 (ΦΕΞ Α’173) Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων,  

Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ με τθν Σδθγία 89/665/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 21
θσ

 

Λουνίου 1989 (L395) και τθν Σδθγία 92/13/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 25
θσ

 Φεβρουαρίου 1992 

(L76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Σδθγία 2007/66/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και 

του Χυμβουλίου τθσ 11
θσ

 Δεκεμβρίου 2007 (L335).  

5. του Ρ.2286/1995, «Υρομικειεσ του δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςχετικϊν κεμάτων», 

6. του Ρ. 2362/1995 «Υερί Δθμοςίου Οογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ 

διατάξεισ», 

7. του Ρ.2472/1997 "Υροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα" όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.. 

8. του Ρ. 3471/2006 «Υροςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ 

ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν».  

9. του Ρ. 3882/2010 (ΦΕΞ 166) περί «Εκνικισ Ωποδομισ Γεωχωρικϊν Υλθροφοριϊν»,  

εναρμόνιςθ με Σδθγία 2007/ 2/ ΕΞ 

10. του Ρ. 3852/2010 (ΦΕΞ 87) «Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ- Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ» 

11. του Ρ. 3419/05 «Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο και Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Ρομοκεςίασ», 

12. τθσ Σδθγίασ 2004/18/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 31θσ 

Παρτίου περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (όπωσ τροποποιικθκε με τθν Σδθγία 2005/51/ΕΞ τθσ Επιτροπισ 

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

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

Χυμβουλίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων, τον Ξανονιςμό 2083/2005 τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 

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

Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου και τον Ξανονιςμό 1177/2009 τθσ 30θσ Ροεμβρίου 2009 

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

Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ 

τουσ κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων). 

13. τθσ Σδθγίασ 89/665/ΕΣΞ, «για το ςυντονιςμό των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και 

διοικθτικϊν διατάξεων περί τθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν προςφυγισ ςτον τομζα τθσ 

ςφναψθσ των ςυμβάςεων κρατικϊν προμθκειϊν και δθμοςίων ζργων», και θ οδθγία 

92/13/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 25
θσ

 Φεβρουαρίου 1992, όπωσ τροποποιικθκαν με τθν 
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οδθγία 2007/66/ΕΞ  του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 11
θσ

 

Δεκεμβρίου 2007. 

14. του Ρ.469/2006, «Εκνικό Ψυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Ξυβζρνθςθσ και λοιπζσ διατάξεισ».   

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

δθμοςίευςθ προκθρφξεων και γνωςτοποιιςεων ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν δθμοςίων 

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

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

τθσ Σδθγίασ 2005/51/ΕΞ τθσ Επιτροπισ «για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ τθσ 

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

Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου (επίςθμθ εφθμερίδα L 257, ςελ.0127-0128). 

16. τθσ αρικ. 2048300/6844-11/0016/19.07.90 Απόφαςθσ του Ωπ. Σικονομικϊν  «περί 

αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ προσ χρζθ προσ το Δθμόςιο» (ΦΕΞ Βϋ508).  

17. τθσ αρικ. 1072034/4496/0014/16.10.90 Απόφαςθσ του Ωπουργείου Σικονομίασ και 

Σικονομικϊν περί μθ υπαγωγισ ςε τζλοσ χαρτοςιμου των αιτιςεων και προςφορϊν 

ςυμμετοχισ ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ 

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

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

186). 

19. του Ρ. 2859/00 «Ξφρωςθ Ξϊδικα Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ» (ΦΕΞ Αϋ248) 

20. του Ρ. 2513/97 περί «Ξυρϊςεωσ τθσ ςυμφωνίασ Δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν» (ΦΕΞ 

Aϋ 139).  

21. του Ρ. 2741/99, άρκρο 8,  «Ξρατικζσ προμικειεσ», και ειδικότερα του άρκρου 8 παρ. 6 του 

Ρ. 2741/99 (ΦΕΞ 199/99) ςχετικά με τισ δθμοςιεφςεισ προκθρφξεων διαγωνιςμϊν, 

22. του νόμου 2121/1993 (ΦΕΞ 25 Α) «Υερί προςταςίασ τθσ Υνευματικισ Λδιοκτθςίασ». 

23. τθν με αρ. πρ. 4757-Α2/18-06-2010 απόφαςθ ζγκριςθσ του Ειδικοφ Γραμματζα του πίνακα 

κατάταξθσ υποβλθκειςϊν προτάςεων ςτα πλαίςια τθσ πρόςκλθςθσ 02_1.2 

24. τθν με αρ. πρ. 153.139/ΨΧ6457-Α2/30-07-2010 απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα ζνταξθσ 

τθσ πράξθσ «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Δράςεων Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ αξιοποίθςθσ τθσ 

ευρυηωνικότθτασ για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων του Ρομοφ 

Ξζρκυρασ» με τα ςτοιχεία MIS292668 ςτον άξονα προτεραιότθτασ 1 του ΕΥ Ψθφιακι 

Χφγκλιςθ με Ψελικό Δικαιοφχο το Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ     

25. τθ με αρ. πρ. 151.352/ΨΧ357-/15-2-2011 τθσ ΕΩΔ τθσ ΕΥ «ΨΘΦΛΑΞΘ ΧΩΓΞΟΛΧΘ» διατφπωςθ 

ςφμφωνθσ γνϊμθσ για το ςχζδιο τευχϊν δθμοπράτθςθσ και διαδικαςία προκιρυξθσ τθσ 

πράξθσ με κωδ. ΣΥΧ MIS292668 κακϊσ και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ Χυςτιματοσ 

Διαχείριςθσ (ΦΕΞ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΩΧ1749/27.3.2008), όπωσ 

τροποποιθκείςα ιςχφει (α’ τροποποίθςθ: ΦΕΞ 1957/Β/9.9.2009 αρικμ. Υρωτ. 43804/ΕΩΚΩ 

2041/09 και β’ τροποποίθςθ: ΦΕΞ 1088/Β/2010 – αρικμ. Υρωτ. 28020/ΕΩΚΩ 1212/2010) 

26. τθν υπ’ αρικ. 17/27-7-2012 απόφαςθ τθσ ΔΕ του Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ 

 

 

3.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Για τα δικαιϊματα τθσ ζννομθσ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ιςχφει ο Ρ.3886/2010 

(ΦΕΞ173/30.09.2010). Ενςτάςεισ ι προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία 

που προβλζπεται μετά τθν απόφαςθ αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν Επιτροπι 
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Ενςτάςεων θ οποία εξετάηει και ειςθγείται προσ τθν Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου εντόσ 

δεκαθμζρου. Φορζασ αρμόδιοσ για τισ διαδικαςίεσ προςφυγισ-ενςτάςεων είναι το Επιμελθτιριο 

Ξζρκυρασ. 

 

3.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ 

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

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

Διακιρυξθ και διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια και εμπειρία. 

Θ διάκεςθ τθσ διακιρυξθσ γίνεται με θλεκτρονικό μζςο από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ 

προκιρυξθσ, ςφμφωνα με το ΥΔ60/2007, παρζχοντασ ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθ πρόςβαςθ ςτθ 

ςυγγραφι υποχρεϊςεων και ςτα λοιπά τεφχθ του διαγωνιςμοφ. Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ ςτθν 

οποία διατίκεται θ εν λόγω τεκμθρίωςθ είναι ο ιςτοχϊροσ του Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ 

http://www.corfucci.gr. Επιπλζον καταρτίςκθκαν και αποςτάλκθκαν θλεκτρονικά ςτθν ΕΕ (ςφμφωνα 

με το ΥΔ60/2007), αποςτάλκθκαν ςτθν ΕΩΔ Ψθφιακι Χφγκλιςθ ενϊ ακολουκικθκαν και όλεσ οι 

προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ δθμοςιότθτασ (ΕΕ,ΦΕΞ, Ψφποσ κλπ). Επίςθσ διατίκενται ςτθν ζδρα του 

Επιμελθτθρίου (αυτοπροςϊπωσ  ι με courier). Χτθν περίπτωςθ παραλαβισ τθσ διακιρυξθσ μζςω 

courier, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι παράδοςθ 

τθσ διακιρυξθσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να διαςφαλίςει απόλυτθ ταφτιςθ τθσ ζντυπθσ και 

τθσ θλεκτρονικισ μορφισ τθσ Διακιρυξθσ. Σποιαδιποτε διευκρίνιςθ αναφορικά με τθν διακιρυξθ 

κα γίνεται θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Επιμελθτθρίου.  Σι με οποιοδιποτε τρόπο 

παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ είναι καλό να ςυμπλθρϊνουν τα ςτοιχεία τουσ (όπωσ επωνυμία, 

διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου), ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι 

να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ πλιρθ κατάλογο όςων παρζλαβαν τθ διακιρυξθ για ςτατιςτικοφσ λόγουσ και 

για κάκε ενδεχόμενο. Σι παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από 

άποψθ πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό ςελίδων και 

εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Υροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ του διαγωνιςμοφ με το 

αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ διακιρυξθσ κα απορρίπτονται 

ωσ απαράδεκτεσ. 

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

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

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, να κεωρθκοφν αποδεκτζσ και προςφορζσ που παρουςιάηουν αςιμαντεσ 

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

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

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

Υροςφζροντοσ και δεν κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των Υροςφερόντων. 

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

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

αποδεκτζσ και απορρίπτονται. 

Ψα ζγγραφα τθσ προςφοράσ και τθσ Χφμβαςθσ κακϊσ και όλθ θ ςχετικι αλλθλογραφία που είναι 

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

 

 

http://www.corfucci.gr/
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ΑΘΟ 4. ΑΙΤΘΣΘ – ΡΑΟΧΘ ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΩΝ 

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

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

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

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

Διακιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Σι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν εγγράφωσ από το Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ (κα Αγγελικι 

Ηωχιοφ, τθλ:+302661039813, fax:+302661040088, email: corfucci@otenet.gr και 

eparkeia@corfucci.gr ) ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ για το περιεχόμενο τθσ 

παροφςασ Διακιρυξθσ μζςα ςε είκοςι (20) μζρεσ από τθ δθμοςίευςι τθσ ιτοι μζχρι τισ 23-8-2012 . 

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

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι μζχρι τισ 6-9-2012, διευκρινίςεισ ςε όλα τα ερωτιματα που κα 

ηθτθκοφν εγγράφωσ εντόσ του προαναφερκζντοσ διαςτιματοσ των είκοςι (20) θμερϊν. Αιτιματα 

παροχισ διευκρινίςεων που υποβάλλονται εκτόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ δεν εξετάηονται.  

Χυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ και απαντιςεισ ι 

διευκρινιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επί ερωτθμάτων των ενδιαφερομζνων ςχετικά με τα ζγγραφα 

και τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ κα αναρτϊνται ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο διαδικτυακό τόπο 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ξανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ 

εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

ΑΘΟ 5. ΧΟΝΟΣ – ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

 
Σ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο κτίριο του Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ, επί τθσ οδοφ Αριςτοτζλουσ 2 

ςτθν Ξζρκυρα, τθν Δευτζρα 17/9/2012 και ϊρα 12:30 πμ.   

 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

ΑΘΟ 6. ΚΥΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΧΘΣΘ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ 

 

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

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

επιτρζπεται μόνον για τισ ανάγκεσ προετοιμαςίασ των προςφορϊν τουσ. 

 

ΑΘΟ 7. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΟΚΘΥΞΘΣ 

 

Θ Διακιρυξθ αυτι αποτελείται από: 

mailto:corfucci@otenet.gr
mailto:eparkeia@corfucci.gr
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α. Ψο παρόν Πζροσ Α (Γενικοί και Ειδικοί Τροι)  

β. Ψο Πζροσ Β (Ψεχνικι Υεριγραφι)   

γ. Ψα Υαραρτιματα  

Λ. Ωποδείγματα Εγγυιςεων, 

ΛΛ. Ωπόδειγμα Χφμβαςθσ Εκτζλεςθσ Ζργου, 

ΛΛΛ: Υίνακεσ Σικονομικισ Υροςφοράσ,  

IV: Υίνακεσ Χυμμόρφωςθσ, 

V: Ωπόδειγμα Βιογραφικοφ Χθμειϊματοσ. 

 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

ΑΘΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

8.1. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

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

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

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

Σικονομικό Χϊρο ι ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει τθν Χυμφωνία περί Δθμοςίων 

Χυμβάςεων του Υαγκόςμιου Σργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με 

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

χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ. 

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

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

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

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

ανωτζρω χωρϊν. 

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

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

εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ι και προγραμμάτων λογιςμικοφ 

κατάλλθλων για τθν λειτουργία δικτυακϊν εφαρμογϊν, ςυςτθμάτων θλεκτρονικοφ εμπορίου, 

κατθγορίεσ CPV: 72000000: Τπηρεςίεσ πληροφορικήσ και ςυναφείσ υπηρεςίεσ (ςφμφωνα με 

το ςκοπό λειτουργίασ που αναφζρεται ςτο καταςτατικό του κάκε προςϊπου), και πλθροφν 

τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτα Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ, όπωσ αναλφονται ςτθν 

παράγραφο 9.2 τθσ παροφςασ. Χτθν περίπτωςθ των ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν, αρκεί και ζνα 

μζλοσ αυτϊν να αςκεί τισ ωσ άνω δραςτθριότθτεσ. 

 

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

νομικι μορφι. Ειδικότερα ςφμφωνα με το άρκρο 39 παρ 2 του ΥΔ 60/2007 οι κοινοπραξίεσ 

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

Για τθν υποβολι μιασ προςφοράσ ι μιασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν 
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μποροφν να απαιτοφν να ζχουν οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων ςυγκεκριμζνθ νομικι 

μορφι. 

 

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

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

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

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

οποία ςυμμετζχουν. 

 

8.1.4  Ψα φυςικά και νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που 

υποβάλουν κοινι προςφορά, κα πρζπει να ορίςουν αντίκλθτο προσ τον οποίον κα γίνονται 

όλεσ οι κοινοποιιςεισ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τον υποψιφιο ςτο πλαίςιο 

τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Σ αντίκλθτοσ κα πρζπει να υποβάλει διλωςθ αποδοχισ τθσ 

εκπροςϊπθςισ και διλωςθ του υποψθφίου ότι του ανακζτει τθν εκπροςϊπθςθ για τθν εν 

λόγω διαδικαςία. 

 

8.2. ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

8.2.1 Αποκλείονται από τθ διαδικαςία ανάκεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
όςοι: 

 

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

Υ.Δ. 60/2007 (ΦΕΞ Α’ 64/2007) περί τθσ Υροςωπικισ κατάςταςθσ του υποψθφίου ι του 

προςφζροντοσ, όπωσ ιςχφει, και ςυγκεκριμζνα: 

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

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

ακόλουκουσ λόγουσ. 

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

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (EE L 351 

τθσ 29.1.1998, ςελ. 1). 

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

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

άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΞΕΥΥΑ του Χυμβουλίου (EE 

L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2). 

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

των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (EE C 316 τθσ 

27.11.1995, ςελ. 48). 

iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο 

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

τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    17   από   150 

 

28.6.1991, ςελ. 77 Σδθγίασ θ οποία τροποποιικθκε από τθν Σδθγία 

2001/97/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, EE L 344 τθσ 

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

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

 ο υποψιφιοσ ι προςφζρων που: 

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

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι εργαςιϊν ι τελεί ςε ανάλογθ κατάςταςθ 

που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του. 

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

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι οποιαδιποτε άλλθ 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ του. 

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

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

διαπιςτϊνει αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι διαγωγι του, όπωσ 

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

χρεωκοπία. 

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

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ του όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. 

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

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

όςο και του ελλθνικοφ δικαίου. 

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

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

πλθροφορίεσ αυτζσ. 

vii) Ζχουν αποκλειςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ από Δθμόςια 

Ωπθρεςία, ΡΥΔΔ ι ΡΥΛΔ του δθμοςίου τομζα επειδι δεν εκπλιρωςαν τισ 

ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ 

 

 

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

κυρϊςεισ. 

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

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

Αποκλείονται, επίςθσ: 

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

με τα προβλεπόμενα ςτο Ξεφάλαιο 9.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

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

ζγγραφα των προςφορϊν επιςιμωσ μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.   

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

διαγωνιςμό ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτζρω ςτο Ξεφάλαιο 8.1, «ΔΛΞΑΛΣΩΠΕΡΣΛ 

ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ» και ςτο Ξεφάλαιο 8.2 «Αποκλειςμόσ Χυμμετοχισ και Ελάχιςτεσ 

Υροχποκζςεισ Χυμμετοχισ», οι υποψιφιοι που δεν υποβάλουν τα οριηόμενα ςτο Ξεφάλαιο 

9.2.1  «Δικαιολογθτικά που προςκομίηονται ςτον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν» τθσ 

παροφςασ κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, οι υποψιφιοι που δεν 

πλθροφν τα κριτιρια και δεν υποβάλουν τα δικαιολογθτικά του Ξεφαλαίου 10 
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«ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΘΧ ΛΞΑΡΣΨΘΨΑΧ 

ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ» τθσ παροφςασ, όπωσ και οι υποψιφιοι για τουσ οποίουσ ςυντρζχει κάποιοσ 

λόγοσ αποκλειςμοφ που προβλζπεται ςε επί μζρουσ οικείεσ διατάξεισ του παρόντοσ.  

 

 

ΑΘΟ 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 

9.1 ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Σι Υροςφζροντεσ οφείλουν με ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν Εγγφθςθ 

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

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του Ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ.  

Ψυχόν ελλείψεισ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, πζραν των αναγκαίων ςτοιχείων μποροφν να 

καλφπτονται εκ των υςτζρων εντόσ προκεςμίασ 5 θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του 

προμθκευτι από τθν Ωπθρεςία. 

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

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

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

Ξατακφρωςθσ. 

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

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

ιςχφοντα  το δικαίωμα αυτό. 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ζνα (1) τουλάχιςτον μινα μετά τον 

χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Υροςφοράσ και επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο του Διαγωνιςμοφ με τθν 

κατάκεςθ από αυτόν τθσ Εγγφθςθσ Ξαλισ Εκτζλεςθσ, ςτουσ δε λοιποφσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ 

μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ περί αποκλειςμοφ, με τθν προχπόκεςθ 

ότι δεν ζχουν αςκθκεί ζνδικα/ ενδικοφανι μζςα από τον υποψιφιο Ανάδοχο που αποκλείςτθκε. 

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

μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Υαραρτιματοσ Λ. 

 

 

9.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

9.2.1) Δικαιολογθτικά που προςκομίηονται ςτον Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν 

Σι Υροςφζροντεσ οφείλουν, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τα 

παρακάτω δικαιολογθτικά: 

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

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

υπογραφισ, ςτθν οποία κα 

 αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ,  

 δθλϊνεται ότι κάκε διαγωνιηόμενοσ: 
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α.   δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα 

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

αδικιματα του Αγορανομικοφ Ξϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 

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

τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.  

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

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

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

του. 

δ.  είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο κατά τθν θμερομθνία           

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

ε.    δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 

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

υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι υπό άλλεσ 

ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

ςτ. δεν τελεί υπό παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό διαδικαςία ςυνδιαλλαγισ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και δεν ζχει 

κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ 

διαδικαςία.  

3. Υαραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ       

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

ζγγραφα, δθλ., ενδεικτικά, καταςτατικά, δθμοςιεφςεισ ςε ΦΕΞ, ι Υρωτοδικείο, πρακτικά 

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

εκπροςϊπθςισ του. 

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

υπογραφισ, ςτθν οποία οι διαγωνιηόμενοι: 

αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για ζγκαιρθ και προςικουςα προςκομιδι όλων των 

δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται μετά τθν γνωςτοποίθςθ ότι πρόκειται να τουσ 

κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ.    

6. Ψα δικαιολογθτικά «ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΘΧ ΛΞΑΡΣΨΘΨΑΧ 

ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ» τθσ παραγράφου 10. 

7.   Ωπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεώρθςθ  γνθςίου 

υπογραφισ, ςτθν οποία οι διαγωνιηόμενοι:: 

α. Αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

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

οποίων ο προςφζρων ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτο γνϊςθ. 

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

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

ε. Δεν ζχουν αποκλειςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ από διαγωνιςμοφσ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Υροκειμζνου δε για αλλοδαποφσ απαιτείται διλωςθ ότι δεν ζχουν 

αποκλειςκεί από αντίςτοιχθ αρχι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ. 

ςτ. Δεν ζχουν αποκλειςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ από Δθμόςια Ωπθρεςία, 
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ΡΥΔΔ ι ΡΥΛΔ του δθμοςίου τομζα επειδι δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ.  

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

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

ανταπόκριςι τουσ ςε κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τουσ. 

κ. Ττι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ τουσ ςχετικό με οποιαδιποτε 

απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ  του διαγωνιςμοφ. 

ι. Ττι ςυμμετζχει ςε μία μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 

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

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

ακόλουκεσ επεξθγιςεισ / οδθγίεσ:  

1. Χτθ Χτιλθ «ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ», περιγράφονται τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά 

που κα πρζπει να υποβλθκοφν υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά. 

2. Χτθ ςτιλθ «ΑΥΑΛΨΘΧΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΡΑΛ», που ςθμαίνει ότι το αντίςτοιχο 

δικαιολογθτικό πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον Ωποψιφιο Ανάδοχο. 

3. Χτθ ςτιλθ «ΑΥΑΡΨΘΧΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Ωποψθφίου που ζχει τθ μορφι 

ΡΑΛ/ΣΧΛ εάν το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό υποβάλλεται ι όχι. 

4. Χτθ ςτιλθ «ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ» κα καταγραφεί από τον Ωποψιφιο το αντίςτοιχο κεφάλαιο ι 

ενότθτα του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν» ςτο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτοφμενο 

δικαιολογθτικό. 

 

Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

1.  
Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
ΡΑΛ   

2.  

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

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

κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία : 

Α. Ρα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

Β. Ρα δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ 

τθσ προςφοράσ τουσ, δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 

του  άρκρου 43 του ΥΔ 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικιματα του Αγορανομικοφ Ξϊδικα, ςχετικό με τθν 

άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι 

για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ 

απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 

χρεωκοπίασ. 

Γ. Ρα δθλϊνεται ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, 

επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

ΡΑΛ   
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Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

πτϊχευςθσ. 

Δ. Ρα δθλϊνεται ότι κατά τθν θμερομθνία 

διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ. 

Ε.  Ρα δθλϊνεται το ειδικό επάγγελμα τουσ και ότι 

κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 

 

Χτ. Ρα αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για ζγκαιρθ 

και προςικουςα προςκομιδι όλων των 

δικαιολογθτικϊν του άρκρου 9.2.2. που απαιτοφνται 

μετά τθν γνωςτοποίθςθ ότι πρόκειται να τουσ 

κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ.    

3.  

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ 

εκείνον που υποβάλει τθν προςφορά, εφόςον ο 

υποψιφιοσ υποβάλει τθν προςφορά του μζςω 

αντιπροςϊπου.  

ΡΑΛ   

4.  

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

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

γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία : 

α. Αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ προκιρυξθσ. 

β. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ,  των οποίων 

ο προςφζρων ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτο 

γνϊςθ. 

γ. Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το 

ςφνολο του προκθρυςςόμενου ζργου.  

δ. Ψα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 

προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 

ε. Ττι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα 

αποηθμίωςισ τουσ ςχετικό με οποιαδιποτε 

απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για 

αναβολι ι ακφρωςθ  του διαγωνιςμοφ. 

Χτ. Ττι ςυμμετζχει ςε μία μόνο προςφορά ςτο 

πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 

NAI   
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Οι Αλλοδαποί Ρολίτεσ 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

1 
Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
ΡΑΛ   

2 

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

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

κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία : 

Α. Ρα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

Β. Ρα δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ 

τθσ προςφοράσ τουσ, δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 

του άρκρου 43 του ΥΔ 60/2007, ι για κάποιο από τα 

αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ 

εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ 

δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 

Γ. Ρα δθλϊνεται ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, 

επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

πτϊχευςθσ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. 

Δ. Ρα δθλϊνεται ότι κατά τθν θμερομθνία 

διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ. 

Ε.  Ρα δθλϊνεται το ειδικό επάγγελμα τουσ και ότι 

κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου 

Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ 

οργανϊςεισ. 

ΧΨ. Ρα αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για ζγκαιρθ 

και προςικουςα προςκομιδι όλων των 

δικαιολογθτικϊν του άρκρου 9.2.2. που απαιτοφνται 

μετά τθν γνωςτοποίθςθ ότι πρόκειται να τουσ 

κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ.    

 

ΡΑΛ   

3 

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ 

εκείνον που υποβάλει τθν προςφορά, εφόςον ο 

υποψιφιοσ υποβάλει τθν προςφορά του μζςω 

αντιπροςϊπου.  

ΡΑΛ   

       4 

Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία : 
α. Αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ προκιρυξθσ. 
β. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

NAI   
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Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

τθσ παροφςασ προκιρυξθσ,  των οποίων ο προςφζρων 
ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτο γνϊςθ. 
γ. Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο 
του προκθρυςςόμενου ζργου.  
δ. Ψα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι 
αλθκι και ακριβι. 
ε. Ττι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ 
τουσ ςχετικό με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ  του 
διαγωνιςμοφ. 
Χτ. Ττι ςυμμετζχει ςε μία μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 
 

 

 

 

 

 

Τα Θμεδαπά Νομικά Ρρόςωπα 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

1 
Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
ΡΑΛ   

2 

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

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

Διαχειριςτι ςτθν περίπτωςθ των Εταιρειϊν 

Υεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και των Υροςωπικϊν 

Εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.) και του Υρόεδρου ι του 

Διευκφνοντα Χυμβοφλου για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ 

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

Α. Ρα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

Β. Ρα δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ 

τθσ προςφοράσ τουσ, δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 

του άρκρου 43 του ΥΔ 60/2007, ςχετικό με τθν 

άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι 

για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ 

απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 

χρεωκοπίασ. Θ απαίτθςθ αυτι ιςχφει και για του 

ομόρρυκμουσ εταίρουσ των προςωπικϊν εταιριϊν. 

Γ. Ρα δθλϊνεται ότι δεν τελοφν υπό κοινι 

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

ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 

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

ΡΑΛ   



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    24   από   150 

 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι 

ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων. 

Δ. Ρα δθλϊνεται ότι κατά τθν θμερομθνία 

διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ. 

Ε.  Ρα δθλϊνεται το ειδικό επάγγελμα τουσ και ότι 

κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 

Χτ. Ρα αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για ζγκαιρθ 

και προςικουςα προςκομιδι όλων των 

δικαιολογθτικϊν του άρκρου 9.2.2. που απαιτοφνται 

μετά τθν γνωςτοποίθςθ ότι πρόκειται να τουσ 

κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ.    

Η. Ρα δθλϊνεται ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ, παφςθ 

εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία, και δεν 

ζχει κινθκεί εναντίον του διαδιακςία πτϊχευςθσ, 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.  

 

3 

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ 

εκείνον που υποβάλει τθν προςφορά, εφόςον ο 

υποψιφιοσ υποβάλει τθν προςφορά του μζςω 

αντιπροςϊπου.  

ΡΑΛ   

 

Ψα Ρομικά Υρόςωπα κα υποβάλλουν τα 
δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, και ςυγκεκριμζνα : 
Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Υ.Ε : 

1. ΦΕΞ ςφςταςθσ, 
2.  Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ 

Δθμόςια Σικονομικι Ωπθρεςία και τισ 
μεταβολζσ του 

3. Επικυρωμζνο αντίγραφο του ιςχφοντοσ 
καταςτατικοφ με τα ΦΕΞ ςτα οποίο ζχουν 
δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα 
τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο 
αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ 
(εφόςον υπάρχει) 

4. ΦΕΞ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό 
ΔΧ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου, 

5. Υρακτικό Δ.Χ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο 
διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται 
και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται 
από το καταςτατικό του υποψθφίου 
αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι 
προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει 
ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν 

ΡΑΛ   



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    25   από   150 

 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα 
του διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο 
άτομο, ωσ αντίκλθτοσ, 

6. Βεβαίωςθ Ρομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ 
(προκειμζνου για Α.Ε.) ι πιςτοποιθτικό 
Υρωτοδικείου (Υροκειμζνου για Ε.Υ.Ε.) περί 
τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ λφςθσ 
τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί 
το πολφ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 

 
Εάν ο προςφζρων είναι Σ.Ε, Ε.Ε : 

1. Επικυρωμζνο αντίγραφο του καταςτατικοφ με 
όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά 

2. Υιςτοποιθτικό από το αρμόδιο Υρωτοδικείο 
περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ 

3. Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ 
δθμόςια υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του. 

Ψα φυςικά πρόςωπα, κα κατακζςουν: 
1. Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ 

δθμόςια υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του 

5.  

Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία : 
α. Αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ προκιρυξθσ. 
β. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ προκιρυξθσ,  των οποίων ο προςφζρων 
ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτο γνϊςθ. 
γ. Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο 
του προκθρυςςόμενου ζργου.  
δ. Ψα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι 
αλθκι και ακριβι. 
ε. Ττι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ 
τουσ ςχετικό με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ  του 
διαγωνιςμοφ. 
Χτ. Ττι ςυμμετζχει ςε μία μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 
 

NAI   

 

 

Οι ςυνεταιριςμοί 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

1 
Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
ΡΑΛ   

2 

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

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

Υροζδρου του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου του 

ΡΑΛ   



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    26   από   150 

 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

Χυνεταιριςμοφ Διαχειριςτι, με κεϊρθςθ γνθςίου 

υπογραφισ, ςτθν οποία : 

Α. Ρα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

Β. Ρα δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ 

τθσ προςφοράσ τουσ, δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 

του άρκρου 43 του ΥΔ 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικιματα του Αγορανομικοφ Ξϊδικα, ςχετικό με τθν 

άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι 

για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ 

απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 

χρεωκοπίασ. 

Γ. Ρα δθλϊνεται ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, 

επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

πτϊχευςθσ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. 

Δ. Ρα δθλϊνεται ότι κατά τθν θμερομθνία 

διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ. 

Ε.  Ρα δθλϊνεται ότι ο Χυνεταιριςμόσ λειτουργεί 

νόμιμα. 

Χτ. Ρα αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για ζγκαιρθ 

και προςικουςα προςκομιδι όλων των 

δικαιολογθτικϊν του άρκρου 9.2.2. που απαιτοφνται 

μετά τθν γνωςτοποίθςθ ότι πρόκειται να τουσ 

κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ.    

Η. Ρα δθλϊνεται ότι δεν τελοφν υπό εκκακάριςθ, ςε 

πτϊχευςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι 

διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ 

διαδικαςία, και δεν ζχει κινθκεί εναντίον του 

διαδικαςία πτϊχευςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ 

διαδικαςία. 

 

3 

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ 

εκείνον που υποβάλει τθν προςφορά, εφόςον ο 

υποψιφιοσ υποβάλει τθν προςφορά του μζςω 

αντιπροςϊπου.  

ΡΑΛ   

5       4   
Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία : 

 

   



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    27   από   150 

 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

α. Αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ προκιρυξθσ. 
β. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ προκιρυξθσ,  των οποίων ο προςφζρων 
ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτο γνϊςθ. 
γ. Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο 
του προκθρυςςόμενου ζργου.  
δ. Ψα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι 
αλθκι και ακριβι. 
ε. Ττι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ 
τουσ ςχετικό με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ  του 
διαγωνιςμοφ. 
Χτ. Ττι ςυμμετζχει ςε μία μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 
 

NAI 

 

 

Τα αλλοδαπά Νομικά Ρρόςωπα 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

1 
Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
ΡΑΛ   

2 

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

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

Διαχειριςτι ςτθν περίπτωςθ των Εταιρειϊν 

Υεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και των Υροςωπικϊν 

Εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.) και του Υρόεδρου ι του 

Διευκφνοντα Χυμβοφλου για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ 

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

Α. Ρα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ι 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν. 

Β. Ρα δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ 

τθσ προςφοράσ τουσ, δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 

του άρκρου 43 του ΥΔ 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικιματα του Αγορανομικοφ Ξϊδικα, ςχετικό με τθν 

άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι 

για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ 

απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 

χρεωκοπίασ. 

Γ. Ρα δθλϊνεται ότι δεν τελοφν υπό κοινι 

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

ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 

(Aϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 

ΡΑΛ   



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    28   από   150 

 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

καταςτάςεισ και επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό 

διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων. 

Δ. Ρα δθλϊνεται ότι κατά τθν θμερομθνία 

διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ. 

Ε.  Ρα δθλϊνεται το ειδικό επάγγελμα τουσ και ότι 

κατά τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, 

είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 

Χτ. Ρα αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για ζγκαιρθ 

και προςικουςα προςκομιδι όλων των 

δικαιολογθτικϊν του άρκρου 9.2.2. που απαιτοφνται 

μετά τθν γνωςτοποίθςθ ότι πρόκειται να τουσ 

κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ.    

Η. Ρα δθλϊνεται ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ, παφςθ 

εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία, και δεν 

ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία πτϊχευςθσ, 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

 

3 

Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ 

εκείνον που υποβάλει τθν προςφορά, εφόςον ο 

υποψιφιοσ υποβάλει τθν προςφορά του μζςω 

αντιπροςϊπου.  

ΡΑΛ   

    4 

Ωπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία : 
α. Αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ προκιρυξθσ. 
β. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ προκιρυξθσ,  των οποίων ο προςφζρων 
ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτο γνϊςθ. 
γ. Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο 
του προκθρυςςόμενου ζργου.  
δ. Ψα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι 
αλθκι και ακριβι. 
ε. Ττι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ 
τουσ ςχετικό με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ  του 
διαγωνιςμοφ. 
Χτ. Ττι ςυμμετζχει ςε μία μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 
 

NAI   
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Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

    5 

Υρακτικό του Διοικοφντοσ Σργάνου με το οποίο 
εγκρίνεται και παρζχεται ςε ςυγκεκριμζνο άτομο ι 
άτομα (ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ) εξουςιοδότθςθ να υπογράψει όλα τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ προςφοράσ, να κατακζςει τθν προςφορά και να 
υπογράψει όποιο ςχετικό ζγγραφο απαιτθκεί κακϊσ 
και να ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο ωσ αντίκλθτοσ.   

ΡΑΛ   

 

 

Ενϊςεισ Ρροςϊπων 

Α/Α ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΣΩ ΑΥΑΛΨΘΧΘ ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ 

1.  

Για κάκε Πζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Ξοινοπραξίασ πρζπει να 

κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, 

θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ). 

ΡΑΛ   

2.  

Χυμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ όπου : 

 να ςυςτινεται θ Ζνωςθ  

 να αναγράφεται και να οριοκετείται με ςαφινεια το 

μζροσ του ΕΦΓΣΩ που αναλαμβάνει κάκε Πζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ ςτο ςφνολο τθσ Υροςφοράσ,  

 να δθλϊνεται ζνα Πζλοσ ωσ υπεφκυνο για το 

ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Πελϊν τθσ 

Ζνωςθσ (leader) 

 να ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ και των 

μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και 

τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ και των μελϊν τθσ 

ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

ΡΑΛ   

3.  

Υράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Πζλουσ τθσ Ζνωςθσ 

από το οποίο  να προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ 

ςυμμετοχι του Πζλουσ ςτθν Ζνωςθ. 

ΡΑΛ   

Χε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά 

δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι 

αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψθφίου αναδόχου ι ςτα κράτθ όπου 

δεν προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου αναδόχου ενϊπιον 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ 

χϊρασ του υποψθφίου αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το αντίςτοιχο περιεχόμενο. Θ ζνορκθ 

αυτι βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο ανάδοχο εντόσ του φακζλου των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.   

 

Επιπρόςκετα: 

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

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

εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Χτθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 

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

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

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

εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

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

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

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

ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. 

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

υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι 

και τουσ ίδιουσ όρουσ. 

Ψα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν 

αντικατάςταςθ.Θ αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του οικείου Ωπουργοφ ι 

του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 

οργάνου. 

4. Αν οι Υροςφζροντεσ προτίκενται να χρθςιμοποιιςουν τρίτουσ (υπεργολάβουσ) για τθν 

υλοποίθςθ μζρουσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, κα πρζπει να επιςυνάψουν ςτθν 

προςφορά τουσ (εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν) Ωπεφκυνθ Διλωςθ των νομίμων 

εκπροςϊπων των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςε 

περίπτωςθ Ξατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτον Υροςφζροντα υπζρ 

του οποίου εκδίδουν τθν υπεφκυνθ διλωςθ. 

 

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

απαράδεκτθ. 

 

9.2.2) Δικαιολογθτικά που προςκομίηονται μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορών, 

Σ προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, οφείλει να υποβάλει εντόσ 

προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ 

αυτόν, με βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμφωνα με το ν. 2672/1998 (Αϋ290), ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο, τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά, τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθ 

διαδικαςία που προβλζπεται από το νόμο, ωσ εξισ: 

 

Α. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ: 

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

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

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

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

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

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

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

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

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

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

πτϊχευςθσ. 

γ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςησ του τελευταίου 
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εξαμήνου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελεί υπό παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.  

δ)      Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 

ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό και Υιςτοποιθτικά όλων των 

οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Ωπεφκυνθ 

Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

του Διαγωνιςμοφ.. 

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

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

διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ 

επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

ςτ) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν καακφρωςθσ του 

Διαγωνιςμοφ.  

 

Β. Οι αλλοδαποί: 
α)        Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου ζκδοςησ του τελευταίου τριμήνου πριν από τθν 

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

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

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

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

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

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 

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

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

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

πτϊχευςθσ. 

γ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςησ του τελευταίου 

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

προκφπτει ότι δεν τελεί υπό παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

δ)  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 

ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό και Υιςτοποιθτικά όλων των 

οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Ωπεφκυνθ 

Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 
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του Διαγωνιςμοφ. 

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

προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε 

ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά την ημζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

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

ειδοποίθςθσ. 

ςτ) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν καακφρωςθσ του 

Διαγωνιςμοφ. 

 

Γ. Τα νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά: 

α)       Τα παραπάνω δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων των εδαφίων Α και Β του παρόντοσ 

όρου, αντίςτοιχα. 

β)     Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςησ του τελευταίου 

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

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

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

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

διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι υπό άλλεσ ανάλογεσ 

καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

γ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςησ του τελευταίου 

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

προκφπτει ότι δεν τελεί υπό παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

δ)     Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν απόςπαςμα ποινικοφ 

μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ: 

 για τουσ διαχειριςτζσ και τουσ ομόρρυκμουσ εταίρουσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.), 

 για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.), ,  

από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται 

ανωτζρω για τουσ Ζλλθνεσ Υολίτεσ.  

Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ 

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

εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Ωπθρεςία τθσ Ρομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο 

Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό 

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

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

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

υπό ειδικι εκκακάριςθ. 
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Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.) 

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

ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ. 

ε) Ωπεφκυνθ διλωςθ του Ρ. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 

όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 

ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό και Υιςτοποιθτικά όλων των 

οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Ωπεφκυνθ 

Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

του Διαγωνιςμοφ. 

ςτ) Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των Δικαιολογθτικϊν καακφρωςθσ του 

Διαγωνιςμοφ. 

η) Υιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου 

πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ και υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ.  

 

 Δ. Οι Συνεταιριςμοί: 

 

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

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

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

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

κάποιο από τα αδικιματα που προβλζπονται για τουσ θμεδαποφσ.  

 

β)  Ψα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων για τα Ρομικά Υρόςωπα και τα δικαιολογθτικά που 

αναφζρονται ςτουσ Ζλλθνεσ Υολίτεσ, εφόςον πρόκειται για θμεδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ, 

αναλόγωσ εφαρμοςκζντα και εφόςον πρόκειται για αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ, τα 

οριηόμενα για τουσ Αλλοδαποφσ Υολίτεσ αναλόγωσ εφαρμοηόμενα.  

γ) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Χυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

 

Ε. Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά: 

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

 

9.2.3 Βαςικζσ Αρχζσ επί των δικαιολογθτικϊν 

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

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

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

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

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, αυτι αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι 
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διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ. Θ Ζνορκθ (ι κατά 

περίπτωςθ υπεφκυνθ) αυτι Διλωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ 

εντόσ του Φακζλου των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 9.2.2. 

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

τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

 

ΑΘΟ 10. ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΤΕΧΝΙΚΘΣ, ΧΘΜΑΤΟΡΙΣΤΩΤΙΚΘΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑΣ 

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

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

Διαγωνιςμό: 

10.1 Δικαιολογθτικά πιςτοποίθςθσ χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ 

1. Λςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν ι εκκακαριςτικά ςθμειϊματα ςτθν περίπτωςθ 

φυςικϊν προςϊπων, των 3 τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (31.12.2009, 31.12.2010,31.12.2011) 

που ζχουν νομίμωσ εγκρικεί και δθμοςιευτεί, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ. Χε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων που δεν υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ 

ιςολογιςμϊν πρζπει να υποβλθκεί ζνορκθ βεβαίωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου 

εργαςιϊν των ετϊν 2009, 2010, 2011.  Σ προςφζρων κα πρζπει να ζχει μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν 

(3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων μεγαλφτερο του 100% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του 

υπό ανάκεςθ ζργου (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ). Χε περίπτωςθ που ο προςφζρων 

δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο 

μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι 

μεγαλφτεροσ από το 100% του προχπολογιςμοφ του ζργου (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ).  

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

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

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

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

ςυνεργαςίασ. 

 

 

10.2 Δικαιολογθτικά πιςτοποίθςθσ τεχνικισ ικανότθτασ 

Για τα Στελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου Ρροςφζροντοσ (Ειδικοί επιςτιμονεσ και Ομάδα ζργου)  

1. Διλωςθ του Υροςφζροντα, ςυνοδευόμενθ από κατάλογο, ςχετικά με τα άτομα που κα 

αποτελοφν τθν Σμάδα ζργου του ςυμμετζχοντοσ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου (ςτελεχιακό 

δυναμικό, ειδικοί επιςτιμονεσ κλπ.).  

2. Ειδικότερα ο προςφζρων, ωσ ελάχιςτο ςτελεχιακό δυναμικό ςτθν Σμάδα ζργου πρζπει να 

διακζτει ι να εξαςφαλίςει ςυνεργαςία, με ειδικοφσ επιςτιμονεσ ςε κζματα : 

α.  Ωπεφκυνο ζργου, κάτοχο μεταπτυχιακοφ ι/και διδακτορικοφ τίτλου, με αποδεδειγμζνθ 
τουλάχιςτον 7ετι εμπειρία ςε ζργα Εφαρμογϊν Υλθροφορικισ. 

β.  Αναπλθρωτι υπεφκυνο ζργου, κάτοχο μεταπτυχιακοφ ι/και διδακτορικοφ τίτλου, με 
αποδεδειγμζνθ τουλάχιςτον 5ετι εμπειρία ςε ζργα εφαρμογϊν Υλθροφορικισ. 
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Θ εμπειρία των ειδικϊν επιςτθμόνων ςτα ανωτζρω κζματα αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικά 
ςπουδϊν και  ςχετικό πίνακα όπου κα αναγράφονται οι ςχετικζσ με τα αντικείμενα υπθρεςίεσ – 
μελζτεσ. Κα πρζπει να επιςυναφκοφν και οι ςχετικζσ δθλϊςεισ αποδοχισ των κζςεων αυτϊν 
ότι κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ για όλο το χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ του ζργου και ότι 
κα βρίςκεται ςτθ διάκεςθ τθσ Ωπθρεςίασ όποτε αυτό ηθτθκεί. 

3. Για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου του ςυμμετζχοντοσ, κα υποβλθκοφν βιογραφικά 

ςθμειϊματα. Διευκρινίηεται ότι τα Βιογραφικά Χθμειϊματα που κα υποβλθκοφν κα είναι 

ΧΩΡΣΥΨΛΞΑ ΞΑΛ ΣΧΛ ΑΡΑΟΩΨΛΞΑ, ΚΑ ΕΥΛΞΕΡΨΦΩΡΣΡΨΑΛ ΑΥΣΞΟΕΛΧΨΛΞΑ ΧΨΣ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΣΩ 

ΥΑΦΣΡΨΣΧ ΕΦΓΣΩ  και κα είναι ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Υαραρτιματοσ V τθσ παροφςασ. 

Επίςθσ όλοι οι ανωτζρω κα υποβάλλουν δθλϊςεισ περί τθσ αλικειασ των ςτοιχείων που τουσ 

αφοροφν, τθσ αποδοχισ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο ζργο και τθσ ςυνεργαςίασ με τον 

Υροςφζροντα.   

 

Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ Εμπειρίασ του Υροςφζροντοσ  

1. Ρα ζχουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθ ςχεδίαςθ, ανάπτυξθ, και εγκατάςταςθ  ςυςτθμάτων 

ανάπτυξθσ portal επικοινωνίασ και θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν που να περιλαμβάνει εφαρμογζσ 

όπωσ θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ, παραγγελίεσ, πλθρωμζσ, e-learning,  ςε δφο τουλάχιςτον ζργα 

αντιςτοίχου μεγζκουσ με το υπό ανάκεςθ ζργο των οποίων  θ εγκατάςταςθ να ζχει ολοκλθρωκεί 

επιτυχϊσ τθν τελευταία πενταετία. Ωσ ζργο αντίςτοιχου μεγζκουσ κεωρείται ζργο με 

προχπολογιςμό τουλάχιςτον 30% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του παρόντοσ ζργου. 

Ψουλάχιςτον δφο ζργα τθσ κατθγορίασ αυτισ κα πρζπει να περιγραφοφν  αναλυτικά. Αν οι 

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

με πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ και καλισ εκτζλεςθσ που ζχει εκδοκεί από τθν κατά 

περίπτωςθ ανακζτουςα αρχι. Εάν οι αποδζκτεσ των ζργων είναι ιδιωτικοί φορείσ, θ προςικουςα 

εκτζλεςθ του ζργου αποδεικνφεται με βεβαίωςθ ι ςχετικι διλωςθ τουσ. 

2. Υεριγραφι των μζτρων που λαμβάνει για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν του (Υιςτοποιθτικό ISO 9001 ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό διεκνοφσ κφρουσ και 

αποδοχισ). 

3. Υεριγραφι των μζτρων που λαμβάνει για τθν αςφάλεια των πλθροφοριακϊν δεδομζνων των 

πελατϊν του (Υιςτοποιθτικό ISO 27001 ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό διεκνοφσ κφρουσ και 

αποδοχισ). 

 

10.3 Διευκρινιςεισ επί των δικαιολογθτικϊν 

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

ανωτζρω δικαιολογθτικϊν και τα αντίςτοιχα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά δεν απαιτείται να 

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

προςφορά των εταιριϊν τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, ςυνολικά καλφπτει τισ προχποκζςεισ των 

παραγράφων 10.1 και 10.2. 

 

Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα επίκλθςθσ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ  που μποροφν να δανείηονται οι 

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

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

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

  

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

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

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

ελάχιςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ τθσ παραγράφου 8.2 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, 

αιτιολογθμζνα αποκλείονται από τθ ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ. 

 

 

Α.4. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

ΑΘΟ 11. ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Σι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Υροςφζροντεσ για ζξι (6) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ 

θμζρασ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, ιτοι μζχρι τισ 17/3/2013.       

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

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

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

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

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

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

δεν ιςχφουν και για τυχόν παρατάςεισ. 

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

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

μόνον εφ’ όςον αυτόσ τθν αποδεχτεί. 

 

ΑΘΟ 12. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ 
Χτο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ για το ςφνολο ι μζροσ του 

προκθρυςςόμενου με τθν παροφςα Ζργου. 

 

ΑΘΟ 13. ΜΕΙΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Υροςφορζσ για μζροσ του προκθρυςςομζνου με τθν παροφςα Ζργου δεν γίνονται δεκτζσ. 

 

ΑΘΟ 14. ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Σι Υροςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Σι Υροςφορζσ 

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

κακορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.  

Σ ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ περιζχει: 

1. Ωπεφκυνθ Διλωςθ οριςμοφ αντικλιτου (απαιτείται εφ’όςον ζχει οριςτεί αντίκλθτοσ), 
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2. τρεισ επί μζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, δθλαδι :  

 

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

νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία προβλζπονται ςτα 

άρκρα 9.2.1 και 10 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Ψα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι 

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

Β. «Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ του 

υποψιφιου Αναδόχου, όπωσ αυτά απαιτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

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

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

 

Σι ανωτζρω Φάκελοι κα υποβλθκοφν ωσ εξισ : 

Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: 

- ζνα (1) πρωτότυπο  

- ζνα (1) ακριβζσ αντίγραφο  

που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ.  

Τεχνικι Ρροςφορά:  

- ζνα (1) πρωτότυπο  

- ζνα (1) ακριβζσ αντίγραφο  

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

φυλλαδίων,  

που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Ψεχνικισ Υροςφοράσ.  

 

Χθμείωςθ: Χε περίπτωςθ που το ςφνολο ι μζροσ των τεχνικϊν φυλλαδίων είναι δυνατό να 

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

Ψεχνικισ Υροςφοράσ. 

 

Οικονομικι Ρροςφορά:  

- ζνα (1) πρωτότυπο  

- ζνα (1) ακριβζσ αντίγραφο  

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

που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Σικονομικισ Υροςφοράσ. 

Σ ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ:  
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«ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΣΩ ΩΥΣΨΘΦΛΣΩ» 

 

ΦΑΞΕΟΣΧ ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ ΓΛΑ ΨΣ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΣ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ 

«Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Δράςεων Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ αξιοποίθςθσ τθσ 

ευρυηωνικότθτασ για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων 

του Νομοφ Κζρκυρασ» 

 

AΡΑΚΕΨΣΩΧΑ ΑΦΧΘ: ΕΥΛΠΕΟΘΨΘΦΛΣ ΞΕΦΞΩΦΑΧ 

 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ : 17/09/2012 

ΑΦΛΚΠΣΧ ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ: 1  

ΑΦ. ΔΕ: 17/27-7-2012 

 «ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΡΟ ΤΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 

 

 Τλοι οι επιμζρουσ φάκελοι αναγράφουν τθν επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμό 

τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του υποψιφιου 

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

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

κακϊσ και αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

όλων των μελϊν τθσ. 

 Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν 

και να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.  

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

Ψεχνικι Υροςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μποροφν να είναι 

ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

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

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

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

ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ αυτϊν με το πρωτότυπο. 

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

και θ ςειρά των όρων τθσ Διακιρυξθσ.  

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

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

αποδεχόμαςτε, κλπ. 

 Σι προςφορζσ πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και δεν πρζπει να φζρουν 

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

οποιαδιποτε διόρκωςθ, πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και υπογραμμζνθ από τον 

υποψιφιο Ανάδοχο. Τλεσ οι διορκϊςεισ κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά 

ςτθν αρχι τθσ Υροςφοράσ. Θ αρμόδια Επιτροπι προςυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό 

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

αποδεικνφεται αδιαφιλονίκθτα ότι προχπιρχαν τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ.  

 Πε τθν υποβολι τθσ Υροςφοράσ κεωρείται βζβαιο ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 

απολφτωσ ενιμεροσ από κάκε πλευρά των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 

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

Διαγωνιςμοφ.  

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

αρμόδιασ Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν 

λαμβάνεται υπόψθ. 
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 Πετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δεν γίνεται αποδεκτι 

αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου 

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

αρμόδια Επιτροπι και λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία 

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

τον υποψιφιο Ανάδοχο και δεν κεωρείται αντιπροςφορά.  

 Σι διευκρινίςεισ των υποψθφίων Αναδόχων πρζπει να δίνονται γραπτά, εφόςον 

ηθτθκοφν, ςε χρόνο που κα ορίηει θ αρμόδια Επιτροπι.  

 

O προςφζρων, ςτον οποίο ανατίκεται το αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ, δεν ζχει δικαίωμα να 

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

κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ.  

 

 

ΑΘΟ 15. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΡΟΦΑΚΕΛΛΩΝ 

 

15.1. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ 

Σ φάκελοσ «ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΑ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ» που κα υποβάλει κάκε υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει 

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

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

απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό και τα οποία προςδιορίηονται ςτα άρκρα 9.2.1 και 10. 

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

ςυνταχκεί το Πζροσ Β: Ψεχνικι Υεριγραφι τθσ Διακιρυξθσ. Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να 

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

ακόλουκα: 

 

 Αναλυτικι περιγραφι τθσ δομισ και οργάνωςθσ και τθσ εμπλοκισ τθσ ομάδασ των Χτελεχϊν 

που κα ςυμμετάςχουν ςτο ζργο. 

 

 Ψισ  πλθροφορίεσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κεωρεί ότι άπτονται τθσ καλφτερθσ δυνατισ 

αξιολόγθςισ του ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ.  

 

 Χυμπλθρωμζνουσ τουσ πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ, από τουσ οποίουσ όμωσ επί ποινι 

αποκλειςμοφ, κα ζχουν αφαιρεκεί όλεσ οι ενδείξεισ τιμϊν ι οικονομικϊν μεγεκϊν,. 

Επιςθμαίνεται ότι οποιαδιποτε αναγραφι οικονομικϊν μεγεκϊν ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ 

οδθγεί ςε αποκλειςμό από το διαγωνιςμό. 

 

 

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

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

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

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



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    40   από   150 

 

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

ηθτθκοφν. 

 

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

ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.  

 

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

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

φάκελο με τθν ζνδειξθ «Υαράρτθμα Υροςφοράσ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.  

15.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 
Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται με τθ ςυμπλιρωςθ των πινάκων οικονομικισ προςφοράσ που 

περιλαμβάνονται ςτο Υαράρτθμα V. «Υίνακεσ Σικονομικισ Υροςφοράσ». 

 

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

(CD), το οποίο κα εμπεριζχεται ςτο ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 

 

Χε περίπτωςθ φπαρξθσ διαφορϊν μεταξφ των αντιτφπων τθσ οικονομικισ προςφοράσ ι των πινάκων 

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

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

 

Σι τιμζσ, για το ςφνολο του Ζργου, κα πρζπει να δίνονται ςε ΕΩΦΩ.   

 

Χτουσ Υίνακεσ Σικονομικισ Υροςφοράσ κα αναγράφεται θ ανάλυςθ κόςτουσ των προςφερόμενων 

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

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

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

ςυνολικϊν τιμϊν κα υπεριςχφουν οι ςυνολικζσ τιμζσ. 

 

Ωπθρεςίεσ ι προϊόντα που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφονται ςτουσ Υίνακεσ Σικονομικισ 

Υροςφοράσ με τθν ζνδειξθ «ΧΩΦΛΧ ΞΣΧΨΣΧ» ςτθ ςτιλθ τιμϊν. Χτθν περίπτωςθ που ζχει παραλειφκεί 

θ αναγραφι τιμισ και δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΧΩΦΛΧ ΞΣΧΨΣΧ» κεωρείται ότι οι υπθρεςίεσ και τα 

προϊόντα ζχουν προςφερκεί δωρεάν. 

 

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

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

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

 

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

 

Χτθν οικονομικι προςφορά οι Υροςφζροντεσ κα πρζπει, πρόςκετα, να υποδείξουν τον τρόπο 

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

και Ειδικοί Όροι τησ Διακήρυξησ. Χε περίπτωςθ που οι Υροςφζροντεσ δεν κακορίηουν τον τρόπο 

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

27.Λ. 
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ΑΘΟ 16. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Πε τθν υποβολι τθσ Υροςφοράσ κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ και 

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

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

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

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

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

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

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

προςϊπου.  

Σι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τθν Υροςφορά τουσ είτε κατακζτοντασ τθν αυτοπροςϊπωσ ι με 

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

κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ είτε αποςτζλλοντασ τθν 

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

τουλάχιςτον μζχρι τθν θμερομθνία και τθν ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, λαμβάνοντασ εφόςον 

επικυμοφν αρικμό πρωτοκόλλου υποβολισ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Χτθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, θ Ωπθρεςία Διενζργειασ δεν αναλαμβάνει καμία 

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

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

ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ φζρει ο ενδιαφερόμενοσ. 

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

ςτθν Ωπθρεςία Διενζργειασ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Υροςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν αποςφραγιςκεί. 

 

Α.5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΑΘΟ 17. ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

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

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

των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. 

Σι προςφορζσ κατά τθν παραλαβι τουσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι πρωτοκολλοφνται και ςε κάκε 

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

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 

τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία:  

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

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

Δικαιολογθτικϊν κατά φφλλο.  

Σι Φάκελοι των Ψεχνικϊν και των Σικονομικϊν Υροςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά 

μονογράφονται, και αφοφ ςφραγιςκοφν από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, φυλάςςονται ςε αςφαλζσ 
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μζροσ. Ειδικότερα οι Φάκελοι Σικονομικϊν Υροςφορϊν τοποκετοφνται ςε νζο ενιαίο φάκελο ο 

οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται, υπογράφεται από τθν Επιτροπι και φυλάςςεται ςε αςφαλζσ μζροσ .  

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ελζγχει τα δικαιολογθτικά και ειςθγείται ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι του 

Επιμελθτθρίου, θ οποία αποδεχόμενθ ι όχι τθν ειςιγθςθ αποφαίνεται και αποφαςίηει ςχετικά με 

τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ και τθν ςυμμετοχι ςε αυτι των υποψθφίων Αναδόχων. Θ απόφαςθ 

τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ. Πε τθν ίδια απόφαςθ 

δφναται να κακοριςκοφν και ο τόποσ, θ ϊρα και θ θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των Ψεχνικϊν 

Υροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ των οποίων θ Υροςφορά ωσ προσ τα δικαιολογθτικά 

ζχει γίνει αποδεκτι.  

Ξατά τθσ αποφάςεωσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ μπορεί να υποβλθκοφν ενςτάςεισ ι προςφυγζσ οι 

οποίεσ εξετάηονται από τθν αρμόδια προσ τοφτο Επιτροπι, τθν Επιτροπι Ενςτάςεων, θ οποία 

ειςθγείται εντόσ δεκαθμζρου ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου, θ οποία αποδεχόμενθ ι 

όχι τθν ειςιγθςθ αποφαίνεται και αποφαςίηει ςχετικά με τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ και τθν 

ςυμμετοχι ςε αυτι των υποψθφίων Αναδόχων. Πε τθν ίδια απόφαςθ δφναται να κακοριςκοφν και ο 

τόποσ, θ ϊρα και θ θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των Ψεχνικϊν Υροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ 

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

Πετά τθν παραπάνω διαδικαςία, και εφόςον δεν υπάρξει άλλθ διαδικαςία (πχ άςκθςθ 

αςφαλιςτικϊν μζτρων κλπ) οι ςφραγιςμζνοι Φάκελοι Ψεχνικϊν Υροςφορϊν δίδονται, όςων από τισ 

Υροςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά, ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τθν 

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

Σι Φάκελοι Ψεχνικϊν Υροςφορϊν για όςεσ Υροςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται. 

Ξατά τθν αποςφράγιςθ του Φακζλου Ψεχνικϊν Υροςφορϊν, μονογράφονται και ςφραγίηονται από 

τθν αρμόδια Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά φφλλο (εκτόσ των τεχνικϊν φυλλαδίων). 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αξιολογεί τισ Ψεχνικζσ Υροςφορζσ και ειςθγείται ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι 

του Επιμελθτθρίου, θ οποία αποδεχόμενθ ι όχι τθν ειςιγθςθ αποφαίνεται και αποφαςίηει ςχετικά 

με τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ και τθν ςυμμετοχι ςε αυτι των υποψθφίων Αναδόχων. Πε τθν 

ίδια απόφαςθ δφναται να κακοριςκοφν και ο τόποσ, ϊρα και θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των 

Σικονομικϊν Υροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ των οποίων θ Ψεχνικι Υροςφορά ζχει 

γίνει αποδεκτι. Για τθν επιτζλεςθ του ζργου τθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μπορεί να υποςτθριχκεί 

από ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ εφόςον αυτό κρικεί ότι βοθκά τθν διαδικαςία ι ότι είναι 

απαραίτθτο. Χε κάκε περίπτωςθ οι εμπειρογνϊμονεσ ορίηονται από τθν Διοικθτικι Επιτροπι και οι 

τυχόν ειςθγιςεισ τουσ κοινοποιοφνται και ςε αυτι.  

Ξατά τθσ αποφάςεωσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ μπορεί να υποβλθκοφν ενςτάςεισ ι προςφυγζσ οι 

οποίεσ εξετάηονται από τθν αρμόδια προσ τοφτο Επιτροπι, τθν Επιτροπι Ενςτάςεων, θ οποία 

ειςθγείται εντόσ δεκαθμζρου ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου, θ οποία αποδεχόμενθ ι 

όχι τθν ειςιγθςθ αποφαίνεται και αποφαςίηει ςχετικά με τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ και τθν 

ςυμμετοχι ςε αυτι των υποψθφίων Αναδόχων. Πε τθν ίδια απόφαςθ δφναται να κακοριςκοφν και ο 

τόποσ, θ ϊρα και θ θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των Σικονομικϊν Υροςφορϊν για τουσ 

υποψιφιουσ Αναδόχουσ των οποίων θ Ψεχνικι Υροςφορά ωσ προσ ζχει γίνει αποδεκτι. 

Πετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι των Σικονομικϊν Υροςφορϊν 

επαναφζρονται - για όςεσ Υροςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ - ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τθν 

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

Τςεσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. Σμοίωσ επιςτρζφονται και 

οι Φάκελοι Ψεχνικϊν Υροςφορϊν που δεν είχαν αποςφραγιςκεί. 
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Ξατά τθν αποςφράγιςθ του Φακζλου Σικονομικϊν Υροςφορϊν, μονογράφονται και ςφραγίηονται 

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

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αξιολογεί τισ Σικονομικζσ Υροςφορζσ και ςυντάςςει τον τελικό Υίνακα 

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

προτεινόμενοσ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ Ανάδοχοσ του Ζργου και ςτθν ςυνζχεια ειςθγείται 

ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου, θ οποία αποδεχόμενθ ι όχι τθν ειςιγθςθ αποφαίνεται 

και αποφαςίηει ςχετικά με τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ και τθν κατακφρωςθ του θ τθν μθ 

ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ. Πε τθν ίδια απόφαςθ δφναται να κακοριςκοφν και ο τόποσ, ϊρα και 

θμερομθνία τθσ υποβολισ των προβλεπομζνων πιςτοποιθτικϊν και δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα και θ γνωςτοποίθςθ τθσ απόφαςισ τθσ ςτουσ λοιποφσ Ωποψθφίουσ Αναδόχουσ και 

τισ αρμόδιεσ Αρχζσ και τθν ΕΩΔ του ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ. Για τθν επιτζλεςθ του ζργου τθσ θ 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μπορεί να υποςτθριχκεί από ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ εφόςον αυτό κρικεί 

ότι βοθκά τθν διαδικαςία ι ότι είναι απαραίτθτο. Χε κάκε περίπτωςθ οι εμπειρογνϊμονεσ ορίηονται 

από τθν Διοικθτικι Επιτροπι και οι τυχόν ειςθγιςεισ τουσ κοινοποιοφνται και ςε αυτι. 

Ξατά τθσ αποφάςεωσ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ μπορεί να υποβλθκοφν ενςτάςεισ ι προςφυγζσ οι 

οποίεσ εξετάηονται από τθν αρμόδια προσ τοφτο Επιτροπι, τθν Επιτροπι Ενςτάςεων, θ οποία 

ειςθγείται εντόσ δεκαθμζρου ςτθ Διοικθτικι Επιτροπι του Επιμελθτθρίου, θ οποία αποδεχόμενθ ι 

όχι τθν ειςιγθςθ αποφαίνεται και αποφαςίηει ςχετικά με τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ και τθν 

κατακφρωςθ του.  

Γενικά επιςθμαίνεται ότι κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ οι παρευριςκόμενοι 

λαμβάνουν γνϊςθ μόνο των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό. Τςοι από τουσ υποψιφιουσ 

Αναδόχουσ επικυμοφν, μποροφν να πλθροφορθκοφν το περιεχόμενο των άλλων προςφορϊν (ςτο 

κάκε ςυγκεκριμζνο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ) φςτερα από ςχετικό αίτθμά τουσ ςτθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ θ οποία μπορεί να τουσ διακζςει υπό τθν επιτιρθςθ τθσ ςε ςυγκεκριμζνο 

χϊρο και για ςυγκεκριμζνο χρόνο τθν δυνατότθτα εξζταςθσ των αντιγράφων των προςφορϊν.  

Χε περίπτωςθ που με τθν Υροςφορά υποβάλλονται ςτοιχεία και πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ υπόλοιπουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα 

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

«πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» και να ενθμερϊςει ςυγκεκριμζνα τθν αρμόδια Επιτροπι. 

Τλεσ οι πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα κα πρζπει να αναφζρονται με παραπομπι 

ςυγκεντρωτικά ςτο τζλοσ τθσ Υροςφοράσ ςε ξεχωριςτό κεφάλαιο το οποίο να μπορεί εφκολα να 

αφαιρεκεί. Χε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ Επιτροπι ακόμθ και ενθμερωκεί δεν κα μπορεί να παρζμβει 

αφαιρϊντασ ςτοιχεία εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα από τθν Υροςφορά οπότε και αν δφναται να 

λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι θ Επιτροπι και θ ανακζτουςα 

Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρουν. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο 

ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του 

ενδιαφερομζνου. 

Χε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει 

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

Σθμείωςθ: 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ελζγχει τα μζςα (cds) που περιζχουν τα θλεκτρονικά αρχεία των Ψεχνικϊν 

και των Σικονομικϊν Υροςφορϊν αναφορικά με: 

 το κατά πόςον είναι αναγνϊςιμα και μθ επανεγγράψιμα 

 οποιαδιποτε άλλθ παράλειψθ που υποπζςει ςτθν αντίλθψι τθσ. 
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Χε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί πρόβλθμα ςε κάποιο μζςο (cd) αυτό επιςτρζφεται ςτον υποψιφιο 

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

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

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

ςτο νζο μζςο (CD) που κα προςκομίςει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, υπεριςχφει θ τεχνικι και οικονομικι 

προςφορά που ζχει υποβλθκεί εγγράφωσ και όχι του νζου μζςου (CD) προκειμζνου να διαςφαλιςτεί 

θ ίςθ μεταχείριςθ των διαγωνιηομζνων. 

 

 

ΑΘΟ 18. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του 

Διαγωνιςμοφ θ οποία για τισ εργαςίεσ τθσ μπορεί να υποςτθρίηεται από Σμάδα Εμπειρογνωμόνων 

(που περιλαμβάνει επιςτιμονεσ με ειδικζσ νομικζσ, τεχνικζσ, οικονομικζσ, διοικθτικζσ γνϊςεισ 

ςφμφωνα με το αντικείμενο του ζργου).   

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, γίνεται θ αξιολόγθςθ 

των προςφορϊν που καλφπτουν τουσ όρουσ, τισ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ και ζχουν υποβάλλει όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Θ αξιολόγθςθ περιλαμβάνει  

1. τθν κάλυψθ των απαραίτθτων προχποκζςεων και επικυμθτϊν απαιτιςεων των τεχνικϊν 

ςτοιχείων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τουσ προςφζροντεσ που ζχουν γίνει αποδεκτοί από 

τθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ και ελζγχου των δικαιολογθτικϊν  

2. τθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν τουσ προςφορϊν  βάςει εξειδικευμζνων 

κριτθρίων ςυνδεομζνων με το αντικείμενο και κάκε άλλο ςτοιχείο ανάλογα με τθν φφςθ τθσ 

υπθρεςίασ ι και των ιδιαίτερων αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθν ιεράρχθςθ των 

τεχνικϊν προςφορϊν ,  

3. τον ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ ςτουσ οικονομικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ  από τουσ 

προςφζροντεσ που ζχουν γίνει αποδεκτοί από τθν προθγοφμενθ διαδικαςία  

4. τθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν  και τθν ιεράρχθςθ των οικονομικϊν 

προςφορϊν  

5. τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 

Ψα 1, 2 αποτελοφν τθν ΨΕΧΡΛΞΘ και 3,4 τθν ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ. 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ Υροςφοράσ το αρμόδιο 

ακολουκοφνται τα παρακάτω βιματα:  

α) Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν 

απορριφκεί ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ 

β) Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί ςε 

προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ 

γ) Ξατάταξθ των προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

Υροςφοράσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παροφςα διακιρυξθ. 
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Χε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ   ςυντάςςει πρακτικά ςτα 

οποία τεκμθριϊνει με αναλυτικό και απόλυτα επαρκι τρόπο τθν αποδοχι, ι τθν απόρριψθ των 

προςφορϊν και τθ βακμολόγθςθ των προςφορϊν, τα οποία παραδίδει ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, με ευκφνθ τθσ οποίασ κοινοποιοφνται ςτουσ Ωποψθφίουσ Αναδόχουσ, πριν από 

τθ διενζργεια του επομζνου ςταδίου.  

 

18.1. ΤΕΧΝΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

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

περιγραφόμενθ διαδικαςία: 

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

αποςφραγίςει τουσ φακζλουσ τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ και κα μονογράψει κάκε φφλλο αυτϊν.

  

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

ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, κα ελζγξει τθν αποδοχι των απαιτθτϊν και 

επικυμθτϊν χαρακτθριςτικϊν όπωσ προκφπτουν από τουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ  και κα 

καταχωριςει, ςε ςχετικό πρακτικό τθσ, τυχόν προςφορζσ που χαρακτθρίηει απορριπτζεσ, 

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

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

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

τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αποφάςεων απόρριψθσ. 

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

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

παραγράφου. Θ Βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα κριτιρια 

τεχνικισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν που παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια: 

Τλα τα επί μζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα 100 ζωσ 120 βακμοφσ. 

Θ βακμολογία για κάκε κριτιριο: 

 είναι 100 όταν καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι υποχρεωτικζσ *απαράβατοι όροι+ 

απαιτιςεισ 

 αυξάνεται 20 βακμοφσ από 101 ζωσ 120 όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ 

υποχρεωτικζσ *απαράβατοι όροι+ και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, και 

υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ 

διακιρυξθσ 

 Θ βακμολογία από τουσ 101  μζχρι τουσ 120 βακμοφσ  αφορά μόνον τισ 

περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.  

Ψο κάκε επιμζρουσ κριτιριο μπορεί να λάβει τουσ επιπλζον ακροιςτικά 20 
βακμοφσ με βάςθ τθν ακόλουκθ κλίμακα: 

 Πθ αναφορά κάλυψθσ επιμζρουσ κριτιριου 0 βακμοί,  

 Γενικι αναφορά κάλυψθσ επιμζρουσ κριτιριου μζχρι 2 βακμοί, 

 Ψεκμθριωμζνθ περιγραφι για τθν κάλυψθ του επιμζρουσ κριτιριου και 
ςυγκεκριμζνα πρϊτον τθσ διαδικαςίασ και τθσ μεκόδου αν αφορά 
μελετθτικι υπθρεςία (πχ αντιμετϊπιςθ των ιδιαιτεροτιτων τθσ περιοχισ 
που καλφπτει το Επιμελθτιριο) ι δεφτερον τθσ λειτουργίασ του αν 
αφορά υπθρεςία ι εργαλείο πλθροφορικισ μζχρι 3 βακμοί,  
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 Ψεκμθριωμζνθ περιγραφι και δζςμευςθ τθσ ενςωμάτωςθσ ι κάλυψθσ 
του επιμζρουσ κριτιριου αναφζροντασ αναλυτικά με ςυγκεκριμζνα 
ςτοιχεία το αποτζλεςμα του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου μζχρι 5 βακμοί,    

 Ψεκμθρίωςθ, δζςμευςθ και επίδειξθ τθσ κάλυψθσ του επιμζρουσ 
κριτιριου με εξειδικευμζνθ παρουςίαςθ του αποτελζςματοσ τθσ 
υλοποίθςθσ του αν αφορά μελετθτικι υπθρεςία ι με επιδεικτικι 
παρουςίαςθ του ςε demo μορφι αν αφορά υπθρεςία ι εργαλείο 
πλθροφορικισ μζχρι 10 βακμοί. 

Χθμειϊνεται ότι εάν αποκλίςεισ των προδιαγραφϊν αφοροφν ςε απαράβατουσ όρουσ τότε  

θ Υροςφορά χαρακτθρίηεται ωσ μθ αποδεκτι. 

Ομάδεσ Κριτθρίων και Επιμζρουσ Κριτιρια Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν. 

ΣΠΑΔΑ Α. ΑΡΨΛΟΘΨΘ ΥΦΣΧΦΕΦΣΡΨΑ ΓΛΑ ΨΣ ΕΦΓΣ (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ 10%).  

Αξιολογείται: 

Α) Θ αντίλθψθ του προςφζροντα για το Ζργο και ςυγκεκριμζνα 

o Θ ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ του προςφζροντοσ για το αντικείμενο και τισ 
απαιτιςεισ του Ζργου με τισ προςφερόμενεσ βελτιςτοποιιςεισ που 
ςυνάδουν με τουσ ςτόχουσ του ζργου και το ςτρατθγικό ρόλο του 
Επιμελθτθρίου ςτθν ςφγχρονθ εποχι, 

o  θ επιτυχισ επιςιμανςθ τυχόν προβλθμάτων κατά τθν υλοποίθςθ και θ 
διαμόρφωςθ κατάλλθλων λφςεων, και  

o θ ςυνολικι προςζγγιςθ τθσ προςφερόμενθσ ολοκλθρωμζνθσ 
παρζμβαςθσ για τθν λυςιτελι και λειτουργικι  ολοκλιρωςθ  του 
ςυνόλου του ζργου.  

Β) Σ ςυνυπολογιςμόσ των ιδιαιτεροτιτων του Επιμελθτθρίου και ςυγκεκριμζνα: 

o ο ςυνυπολογιςμόσ των ιδιαιτεροτιτων τθσ ςφνκεςθσ των μελϊν του 
Επιμελθτθρίου  και  

o θ αντιμετϊπιςθ των ιδιαιτεροτιτων τθσ περιοχισ που καλφπτει το 
Επιμελθτιριο 

 

ΣΠΑΔΑ Β. ΨΕΧΡΛΞΑ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΜΑ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ 40%). 

 Αξιολογείται: 

 θ αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν υποδομϊν ζτοιμου λογιςμικοφ και εξοπλιςμοφ, 

 θ παρεχόμενθ πρόςκετθ λειτουργικότθτα , 

 ο βακμόσ λειτουργικισ ενςωμάτωςθσ με τα υφιςτάμενα ςυςτιματα , 

 θ εξαςφάλιςθ διαλειτουργικότθτασ και θ on-line διαςφνδεςθ με τα υπόλοιπα 
ςυςτιματα του Επιμελθτθρίου, 

 οι πρόςκετεσ παροχζσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, ςυντιρθςθσ, καλισ λειτουργίασ, 

 οι επιπλζον υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςυςτθμάτων λογιςμικοφ. 

 

 

ΣΠΑΔΑ Γ. ΥΑΦΣΧΘ ΕΕΛΔΛΞΕΩΠΕΡΩΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ 

30%)  
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Αξιολογείται: 

 θ δθμιουργία επιχειρθματικϊν profile , 

 οι υπθρεςίεσ e-επιχειρείν για επιχειριςεισ, 

 το εξειδικευμζνο επιχειρθματικό περιεχόμενο ,  

 θ εξατομικευμζνθ παροχι υπθρεςιϊν e-consulting 

 το είδοσ και εφροσ ςεμιναρίων e-trainning , 

 θ πλθρότθτα ψθφιοποίθςθσ φακζλων επιχειριςεων .  

 

ΣΠΑΔΑ Δ. ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ (ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ 

10%)  

Αξιολογείται  

 θ εξειδίκευςθ μεκοδολογίασ, θ ανάλυςθ ςε ΕΕ, θ ςφνδεςθ με χρονοδιάγραμμα 
και παραδοτζα ,  

 το μοντζλο οργάνωςθσ και κατανομισ ρόλου και χρόνου για αριςτοποίθςθ 
αποτελζςματοσ . 

 

ΣΠΑΔΑ Ε. ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΨΘΧ ΥΦΣΨΑΧΘΧ ΞΑΛ ΨΩΡ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ ΨΘΧ  (ςυντελεςτισ 

ςτάκμιςθσ 10%)  

Αξιολογείται: 

 θ παρουςίαςθ πρόταςθσ ,  

 

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

βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία του. Θ ςυνολικι τεχνικι βακμολογία τθσ κάκε 

προςφοράσ είναι το άκροιςμα τθσ  ςτακμιςμζνθσ βακμολογίασ των κριτθρίων. 

 

δ. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ βακμολόγθςθσ, κα διαβιβάςει ςτθν Ωπθρεςία Διενζργειασ το/α 

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

αξιολόγθςθσ. 

 

 

 

18.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

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

διαδικαςίασ τεχνικισ αξιολόγθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

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

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

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

τεχνικά. 
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Σι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το 

προθγοφμενο ςτάδιο επιςτρζφονται από τθν Ωπθρεςία Διενζργειασ ςτουσ Υροςφζροντεσ, χωρίσ να 

ζχουν αποςφραγιςκεί. 

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

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

των τυχόν παριςταμζνων εκπροςϊπων των υποψθφίων αναδόχων. 

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

των οικονομικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τον βακμό ςτον οποίο ανταποκρίνονται 

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

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

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

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

ςχετικϊν αποφάςεων απόρριψθσ. 

 

18.3. ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 

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

φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ. 

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

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

περιςςότερεσ από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

1. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ του άρκρου 9.2.1 και 10. 

2. Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ των ελάχιςτων προχποκζςεων 

ςυμμετοχισ τθσ παρ. 8.1. και τθσ παρ 10. 

3. Χρόνοσ ιςχφοσ Υροςφοράσ μικρότεροσ από το ηθτοφμενο. 

4. Χρόνοσ παράδοςθσ Ζργου μεγαλφτεροσ από τον προβλεπόμενο. 

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

ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 

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

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

προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ.  

8. Για τισ προςφορζσ που κρίνονται από τθν Επιτροπι ωσ αςυνικιςτα χαμθλζσ και ιδιαίτερα 

για τισ προςφορζσ που είναι χαμθλότερεσ από το 85% του Διάμεςου (median) των 

αποδεκτϊν οικονομικϊν προςφορϊν,  ηθτείται από τον υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ 

παροχι διευκρινιςεων για τθν αιτιολόγθςθ και ανάλυςθ τθσ Σικονομικισ του Υροςφοράσ. 

Εάν θ Επιτροπι κρίνει πϊσ οι παραςχεκείςεσ διευκρινιςεισ δεν είναι επαρκείσ και δεν 

διαςφαλίηουν τθν ομαλι, ποιοτικι και ζγκαιρθ υλοποίθςθ του ζργου τότε μπορεί να τισ 

απορρίψει και θ ςυνολικι  Υροςφορά κα απορρίπτεται. Θ όποια ζκπτωςθ πζραν του 

προαναφερκζντοσ ορίου κα πρζπει εκτόσ των άλλων, κατ’ ελάχιςτο, να τεκμθριϊνεται με 

βάςθ τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 52 του ΥΔ60/2007 

9. Υροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του Ζργου. 
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18.4. ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα κατατάξει τισ 

προςφορζσ ςε Χυγκριτικό Υίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά του τελικοφ βακμοφ χρθςιμοποιϊντασ τθν 

παρακάτω μζκοδο:  

 

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

όπου: 

Βmax  θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Ψεχνικι Υροςφορά  

Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ i 

Kmin  το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Υροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι  

Ξi το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Υροςφοράσ I  

Οi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

 

Επικρατζςτερθ είναι θ Υροςφορά με το μεγαλφτερο Ο. 

 

ΑΘΟ 19. ΑΝΑΚΘΥΞΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΣΤΑΔΙΟ ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΘΝ 
ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ 
1.Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα 

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

υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα δικαιολογθτικά, τα οποία αναφζρονται ςτο άρκρο 9.2.2 τθσ 

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

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

2672/1998.  

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

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

υποψιφιο Ανάδοχο. Χτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ δικαιοφνται να παρίςτανται όςοι ςυμμετείχαν 

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

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

κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ςτάδιο αυτό με αποδεικτικό παραλαβισ. 

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

και τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 9.2.2 τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

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

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

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

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

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

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

Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο 

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

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

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

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

Διακιρυξθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινιςεων είναι υποχρεωτικι για τον Υροςφζροντα 

και δεν κεωρείται αντιπροςφορά. 

 

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

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

πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν. 

 

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

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

 

Α.6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΑΘΟ 21. ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

Χυγκριτικό Υίνακα, μαηί με τα Υρακτικά και όλα τα ςτοιχεία του φακζλου του διαγωνιςμοφ, ςτθν 

Ωπθρεςία Διενζργειασ, για τθν ζκδοςθ τθσ Ξατακφρωςθσ. 

 

Ψα πρακτικά και οι ςυγκριτικοί πίνακεσ υποβάλλονται ςε πζντε (5) αντίτυπα. Χτον ανάδοχο 

αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Ξατακφρωςθσ εγγράφωσ. 

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

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

ωσ το 15% από το οριηόμενο ςτθν παροφςα. 

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

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

 

ΑΘΟ 22. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΘΣ 

 

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

του διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 

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

αιτία 

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

των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ για οποιαδιποτε λόγο ι αιτία 
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Χτισ παραπάνω περιπτϊςεισ οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό δεν ζχουν καμιά αξίωςθ κατά τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

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

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

ανεπιφφλακτθ αποδοχι εκ μζρουσ του υποψθφίου των όρων τθσ παροφςασ. 

 

ΑΘΟ 23. ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 
Πετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Ξατακφρωςθσ καταρτίηεται θ ςχετικι Χφμβαςθ, θ οποία ρυκμίηει όλεσ τισ 

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

προςφοράσ. 

 

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

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

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

ιεραρχίασ και κατιςχφει αυτϊν πλθν κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ του εγγράφου τθσ Χφμβαςθσ και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν 

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

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

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

νομιμοποίθςθσ του προςϊπου που κα υπογράψει τθ Χφμβαςθ. 

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

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

 

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

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

ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (ΕΣΧ) ι 

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

Δθμοςίων Χυμβάςεων του Υαγκόςμιου Σργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 

2513/1997 και ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν αυτϊν, αυτό το δικαίωμα. 

 

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

μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Ι. 
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

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

ςυμβαλλόμενουσ.  

 

Χτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ Χφμβαςθ, θ Ωπθρεςία επιβάλλει τισ 

προβλεπόμενεσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ, ακροιςτικά ι διαηευτικά:   

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

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

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

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

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

Δθμοςίου Ψομζα.  

 

Σι παραπάνω κυρϊςεισ είναι ανεξάρτθτεσ από κάκε αξίωςθ τθσ Ωπθρεςίασ, για κάκε κετικι ηθμιά 

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

αντικείμενο που του κατακυρϊκθκε.  

 

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

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

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

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

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

τισ παρακάτω κυρϊςεισ:  

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

απορρζει από αυτι.  

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

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

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

καταλογιςμό ςε βάροσ του τθσ τυχόν επιπλζον διαφοράσ τιμισ.  

δ) Εφαρμογι των ποινικϊν ρθτρϊν λόγω κακυςτζρθςθσ ανταπόκριςθσ.  

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

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

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

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

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

 

 

Α.7. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

 

ΑΘΟ 24. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 
Θ  Χφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και το κοινοτικό δίκαιο των δθμοςίων ςυμβάςεων. 
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Ξατά τθν ιεράρχθςθ τθσ νομικισ ιςχφοσ των κειμζνων, το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε 

άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά, διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ 

ι ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Σι όροι τθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 

αντανακλοφν τθν απόφαςθ ζνταξθσ, τα τεχνικά δελτία και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. Εφαρμοςτζο δε 

ςε κάκε περίπτωςθ είναι και το κοινοτικό δίκαιο. 

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

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

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

χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

 

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

κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν ζδρα του Επιμελθτθρίου.  

 

ΑΘΟ 25. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ 

25.1. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ, επιςτρζφεται δφο (2) μινεσ  μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι 

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

ςυμβαλλομζνουσ. 

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

Ι. 

 

Χε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ, κα πρζπει θ εγγφθςθ να περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μερϊν τθσ ζνωςθσ. 

 

25.2. ΕΓΓΥΘΣΘ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ 

Για λιψθ προκαταβολισ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ ιςόποςθσ τθσ αιτοφμενθσ 

προκαταβολισ. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν Σριςτικι Υαραλαβι του και 

αφοφ κατατεκεί θ εγγφθςθ καλισ Οειτουργίασ. 

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

Ι. 

Χε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ, κα πρζπει θ εγγφθςθ να περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μερϊν τθσ ζνωςθσ. 

 

25.3. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

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

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

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

χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο από τθ ςυμβατικι  περίοδο εγγφθςθσ κατά τρεισ (3) μινεσ. 
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Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ και 

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

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

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

προςφορά του αναδόχου. 

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

Ι. 

Χε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ, κα πρζπει θ εγγφθςθ να περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μερϊν τθσ ζνωςθσ. 

 

25.4. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Χφμβαςθσ, ωσ προσ τθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ, πριν από τθν επιςτροφι ςε αυτόν τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, να 

κατακζςει εγγφθςθ που να καλφπτει το 10% τθσ ετιςιασ αξίασ τθσ ςυντιρθςθσ, χωρίσ Φ.Υ.Α. 

Θ εγγφθςθ αυτι κα αναπροςαρμόηεται, όταν και εφ’ όςον αυτό απαιτείται, προκειμζνου να 

καλφπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, το 10% τθσ εκάςτοτε ετιςιασ αμοιβισ ςυντιρθςθσ, χωρίσ Φ.Υ.Α.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςυντιρθςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 

Ραραρτιματοσ Ι. 

Χε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ, κα πρζπει θ εγγφθςθ να περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μερϊν τθσ ζνωςθσ. 

 

ΑΘΟ 26. ΡΑΑΔΟΣΘ ΡΑΑΛΑΒΘ 

26.1. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 
Θ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα δζκα ζξι (16) μθνϊν από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ Χφμβαςθσ ζργου. 

 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, που υποδεικνφει και τουσ χρόνουσ παράδοςθσ των επί 

μζρουσ παραδοτζων του Ζργου, εμφανίηεται ςτο Πζροσ Β. «Ψεχνικι Υεριγραφι» τθσ παροφςασ. 

 

Θ εκτζλεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά 

από κοινι ςυμφωνία και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν μεταβάλλεται το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα 

του Ζργου. 

26.2. ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
Θ παραλαβι των προϊόντων του Ζργου, προςωρινι και οριςτικι, κα γίνεται από τθν ΕΥΥΕ κατόπιν 

ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου. 

Εάν θ παραλαβι, προςωρινι ι οριςτικι, κάποιου από τα παραδοτζα δεν πραγματοποιθκεί, από τθν 

επιτροπι Υαραλαβισ μζςα ςτθν προςδιοριςμζνο χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι, προςωρινι ι 

οριςτικι, ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια και εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

προκειμζνου να καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο το κατά περίπτωςθ ςυμβατικό αντάλλαγμα.  

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι, θ αξιολόγθςθ και δοκιμαςία του 

παραδοτζου πραγματοποιοφνται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Υαραλαβισ και, ςε περίπτωςθ που το 
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παραδοτζο αποδειχκεί απορριπτζο ι παρουςιάηει αποκλίςεισ από τα προβλεπόμενα ςτθ Χφμβαςθ, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ διόρκωςι του εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ 30 θμερϊν, που μπορεί 

να παρατακεί με απόφαςθ τθσ Επιτροπι Υαραλαβισ. Χε περίπτωςθ άρνθςθσ ι αδυναμίασ 

ςυμμόρφωςθσ υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθ Χφμβαςθ κυρϊςεισ.  

 

Ξατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ 

και Υαραλαβισ (ΕΥΥ) μθνιαίεσ αναφορζσ προόδου (Progress Report) ςχετικά με τισ δράςεισ του και 

τισ διαδικαςίεσ εκτζλεςθσ του ζργου, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται: 

 Θ τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων εκτζλεςθσ, 

 Θ ορκι και ςυμβατι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του 

Αναδόχου. 

 Θ πιςτοποίθςθ του «καλϊσ ζχει» τον Ζργου. 

Σι τακτικζσ ςυναντιςεισ του Αναδόχου με τθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ (ΕΥΥ) τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν πρόοδο του Ζργου κα διεξάγονται  ανά μινα κατά τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ. Σ Ωπεφκυνοσ Ζργου του Αναδόχου κα παρουςιάηει μια αναφορά για τθν πρόοδο 

υλοποίθςθσ ςε κάκε ςυνάντθςθ, μαηί με τισ ενθμερωμζνεσ εκδόςεισ του χρονοδιαγράμματοσ 

υλοποίθςθσ του Ωποζργου Εκτόσ από τισ τακτικζσ ςυναντιςεισ, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να 

ςυγκαλζςει ζκτακτεσ ςυναντιςεισ εάν αυτό κρικεί απαραίτθτο. Σ Ανάδοχοσ κα τθρεί τα  πρακτικά 

των ςυναντιςεων που διεξάγονται για τθν πρόοδο του Ζργου και κα τα αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι 

Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ (ΕΥΥ) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ ζγκριςθ. 

 

Ψο χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο εξελίςςεται κάκε παραλαβι (κατά φάςεισ) δε μετακζτει τον 

προβλεπόμενο χρόνο υλοποίθςθσ τον ζργου και τισ χρονικζσ δεςμεφςεισ ολοκλιρωςθσ επόμενων 

ςταδίων. 

 

Ψο πρωτόκολλα παραλαβισ ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ 

(ΕΥΥ), και ςε περίπτωςθ χρονικϊν υπερβάςεων αυτά υποβάλλονται για  ζγκριςθ ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι μετά ςχετικϊν ειςθγιςεων 

Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγκαταςτιςει και να παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία το ςφνολο του 

ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ ςτουσ χϊρουσ του Φορζα Οειτουργίασ ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Ψα ηθτοφμενα είδθ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ τα οποία κα πρζπει να 

είναι απολφτωσ κατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται, πρζπει να παραδίδονται όπωσ 

κακορίηεται ςτο Υαράρτθμα «Β». Θ παράδοςθ των παραδοτζοι κα γίνεται ςφμφωνα με τκ 

αναφερόμενα  ςτο Υαράρτθμα Β, με ζξοδα και ευκφνθ του αναδόχου 0 ανάδοχοσ οφείλει να 

παραδίδει μαηί με τα είδθ, εγχειρίδιο χριςθσ και ςυντιρθςθσ ι άλλο κατάλλθλο ζντυπο με οδθγίεσ 

χριςθσ και ςυντιρθςθσ αυτϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, κακϊσ και κάδε άλλο τεχνικό ζγγραφο θ 

βοικθμα το οποίο βάςει τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ πρζπει να ςυνοδεφει τα είδθ τθσ προμικειασ. 

 O Ανάδοχοσ ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, του λογιςμικοφ και των εφαρμογϊν 

υποχρεοφται να εκτελζςει οποιαδιποτε εργαςία απαιτείται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 

ζργου για τθν εγκατάςταςθ και καλι λειτουργία. 

 O Ανάδοχοσ κακορίηει τισ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθ μεταφορά, τοποκζτθςθ και 

εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ του λογιςμικοφ και των εφαρμογϊν και ενθμερϊνει τθν 

αρμόδια υπθρεςία τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ νωρίτερα, για τθν ακριβι θμερομθνία και 

ϊρα που προτίκεται να πραγματοποιιςει τισ  παραπάνω εργαςίεσ, προκειμζνου να 
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ενθμερωκοφν ζγκαιρα οι κατά τόπουσ υπεφκυνοι ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ παρουςία και 

ςυνεργαςία τουσ 
 

Σ Ανάδοχοσ, ςε περίπτωςθ που με υπαιτιότθτα του προκλθκεί ηθμιά, φκορά ι απϊλεια, κατά τθν 

παράδοςθ των προϊόντων ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και ζωσ τθν 

θμερομθνία Σριςτικισ Υαραλαβισ, υποχρεοφται ςε πλιρθ αποκατάςταςθ θ ακόμθ και 

αντικατάςταςθ τουσ. 

 

Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάβε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 

αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για  κάκε ηθμιά ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι 

εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ του προςωπικοφ του ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ 

κάκε τζτοιασ βλάβθσ θ ηθμιάσ που είναι δυνατόν να προπονθκεί κατά ι ζπ' ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ 

του ζργου από τον Ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του εφ' όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ 

αυτϊν ι ςε ελάττωμα του εξοπλιςμοφ. 

Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναγράφει ςτα δελτία αποςτολισ και τα τιμολόγια πϊλθςθσ τον αρικμό 

τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τον αφξοντα αρικμό τθσ κατακυρωκείςασ προςφοράσ του. 

Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ θ Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ (ΕΥΥ) 

δικαιοφται να ελζγχει τον ανάδοχο και να διαπιςτϊνει αν τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται 

ςε αυτι. Χτθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρεκκλίςεων κάκε παραδοτζου από τουσ όρουσ τθσ 

Χφμβαςθσ, θ Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ (ΕΥΥ) διαβιβάηει εγγράφωσ ςτον ανάδοχο - 

το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ 

του - τισ παρατθριςεισ τθσ επί του παραδοτζου, προκειμζνου ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί με αυτζσ 

και να το επανυποβάλει κατάλλθλα διορκωμζνο και ςυμπλθρωμζνο εντόσ δεκαπζντε (15} εργαςίμων 

θμερϊν από τθ λιψθ των παρατθριςεων. Σι πρόςκετεσ υπθρεςίεσ που απαιτοφνται από τθν αρχικι 

παράδοςθ μζχρι τθν παραγωγι του τελικοφ αποδεκτοφ ςπα τθν ΕΥΥ παραδοτζου, βαρφνουν τον 

ανάδοχο. 

Θ διαδικαςία επαν-υποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ και ςε καμία 

περίπτωςθ ο χρόνοσ των παρατθριςεων ι τθσ επαν-υποβολισ παραδοτζου δεν επθρεάηει το 

ςυνολικό χρόνο του Ζργου. Θ παράδοςθ του ςυνόλου του Ζργου από τον ανάδοχο και θ παραλαβι 

του ςυνόλου του Ζργου από τθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ (ΕΥΥ}, γίνονται 

υποχρεωτικά μζςα ςτισ προκεςμίεσ που κα οριςτοφν ςτθ Χφμβαςθ. Εφ όςον διαπιςτωκεί διατιρθςθ 

των μθ ςυμμορφϊςεων και μετά τισ διορκωτικζσ ενζργειεσ του αναδόχου παράλειψθ διορκωτικϊν 

ενεργειϊν ι πρόκεςθ παραπλάνθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τότε θ Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και 

Υαραλαβισ (ΕΥΥ), μπορεί να ειςθγθκεί τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν για κιρυξθ του αναδόχου ωσ 

ζκπτωτου. 

Χε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ του 

εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι του ενόσ τετάρτου (1/4) 

αυτοφ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του ζχοντα τθν οικονομικι εξουςία. Θ παράταςθ γίνεται πάντοτε 

υπό τθν επιφφλαξθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν επιβολι των προβλεπόμενων 

κυρϊςεων. Εάν κατά τον υπολογιςμό του χρόνου παράταςθσ προκφπτει κλάςμα θμζρασ, τοφτο 

κεωρείται ωσ ολόκλθρθ θμζρα. Πετά τθ  λιξθ τθσ δοκείςασ παράταςθσ, και εφόςον δεν ζχει 

παραδοκεί το είδοσ, κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του αναδόχου εκπτϊτου. 

Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να μετατίκεται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του ζχοντα τθν 

οικονομικι εξουςία, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον ζχει υποβλθκεί 

ςχετικό αίτθμα από τον ανάδοχο. Πετάκεςθ γίνεται ςε περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι που 
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ςυνιςτοφν ανωτζρα βία ι άλλοι ιδιαίτερα ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικά αδφνατθ τθν 

εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν παραδοτζων, ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν επιβάλλονται 

κυρϊςεισ. 

Υροςφορά ςτθν οποία αναγράφεται χρόνοσ παράδοςθσ που υπερβαίνει αυτόν που κακορίηεται ςτθν 

παροφςα, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Εάν μετά τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ και πριν από τθν παράδοςθ εξοπλιςμοφ/ζτοιμου 

λογιςμικοφ, ςτα πλαίςια τθσ πρόταςθσ επικαιροποίθςθσ. Ζχουν ανακοινωκεί, νεϊτερα 

μοντζλα/εκδόςεισ, αποδεδειγμζνα ιςχυρότερα και καλφτερα από εκείνα που προςφζρκθκαν και 

αξιολογικθκαν, τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, και θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αποδεχκεί, να τα 

προμθκεφςει αντί των προςφερκζντων, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν επζρχεται οποιαδιποτε 

πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ. 

 

 

26.3. ΜΕΤΑΘΕΣΘ ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου 

ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ, εάν 

κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται και μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΩΔ του ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ, και 

ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον Ανάδοχο για τθν διαφοροποίθςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα.  

Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν περίπτωςθ 

που θ εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να 

κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν ανάγονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ. 

Χτθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ ςυνυποβάλλει πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία για τθν τεκμθρίωςθ 

του αιτιματόσ του και το αίτθμα εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία αποφαςίηει εάν 

δικαιολογείται να δοκεί μετάκεςθ και πόςθ, είτε για το μζλλον είτε με αναδρομικι ιςχφ και 

ειδοποιεί ςχετικά γραπτϊσ τον Ανάδοχο.  

 

26.4 ΡΑΑΤΑΣΘ ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑΤΟΣ 

Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν περίπτωςθ 

που θ εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να 

κακυςτεριςει για λόγουσ αποκλειςτικισ του ευκφνθσ, για μζγιςτο ςυνολικά χρονικό διάςτθμα τριϊν 

(3) μθνϊν. Ψο αίτθμα εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία αποφαςίηει για τθν αποδοχι του 

ι τθν απόρριψι του.  

Χε περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ ι των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ 

του Ζργου, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν επιβολι ςτον Ανάδοχο ριτρασ, θ οποία ειςπράττεται με 

κατάκεςθ του απαιτοφμενου ποςοφ ι με παρακράτθςθ από το ςυμβατικό αντάλλαγμα του 

Αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ και υπολογίηεται ωσ εξισ: 

 Για παράταςθ που δεν υπερβαίνει το ¼ του μζγιςτου επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ 

παράταςθσ, ποςοςτό 0.5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο αφορά και 

του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν κακυςτζρθςθ.  
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 Για παράταςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα μεταξφ του ¼ και του ½ του μζγιςτου 

επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ παράταςθσ, ποςοςτό 2% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του 

μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο αφορά και του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά 

από τθν κακυςτζρθςθ.  

 Για παράταςθ που υπερβαίνει το ½ του μζγιςτου επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ του 

παρόντοσ άρκρου, ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο 

αφορά και του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν κακυςτζρθςθ.  

Ψα παραπάνω, κατά περίπτωςθ, ποςοςτά υπολογίηονται επί του Χυμβατικοφ Ψιμιματοσ χωρίσ Φ.Υ.Α. 

 

 

ΑΘΟ 27. ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ - ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

27.1. ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

Θ πλθρωμι του Χυμβατικοφ Ψιμιματοσ του Ζργου κα γίνεται, κατ’ επιλογι του Υροςφζροντα, με 

ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

 

Λ.   Ψο 100% του Χυμβατικοφ Ψιμιματοσ, μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του 

ςυνόλου του Ζργου.  

ΛΛ.  i.   Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ ποςοφ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 40% (ςαράντα επί τοισ 

εκατό) του Χυμβατικοφ Ψιμιματοσ του Ζργου χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Υ.Α., μετά τθν 

υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ, με κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ που κα είναι 

γραμμζνθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

iiα. Χοριγθςθ 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με τον αναλογοφντα Φ.Υ.Α., με τθν ολοκλιρωςθ του 

ζργου και τθν πραγματοποίθςθ τθσ τελευταίασ ςφμφωνα με το πρόγραμμα, οριςτικισ 

παραλαβισ.  

iiβ. χοριγθςθ του υπολοίπου 40% του Χυμβατικοφ Ψιμιματοσ με ενδιάμεςεσ πλθρωμζσ. Θ 

διαδικαςία που κα ακολουκείται ςτισ περιπτϊςεισ ενδιάμεςων πλθρωμϊν ζχει ωσ εξισ: 

 

Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να απαιτιςει ενδιάμεςθ πλθρωμι, υποβάλλοντασ ςτθν Επιτροπι 

Υαραλαβισ ςχετικι αίτθςθ, ςε κάκε χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία, ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα εκτζλεςθσ του Ζργου, παραδίδεται μζροσ του ζργου.  

 

Χτθν αίτθςθ αυτι περιλαμβάνεται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, θ υπολογιηόμενθ ςυμβατικι 

αξία του μζρουσ του Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΥΑ) που ζχει 

παραλθφκεί οριςτικά ι προςωρινά ι ζχει παραδοκεί και πρόκειται να παραλθφκεί, 

μειωμζνθ κατά τθν αναλογοφςα προκαταβολι του ςθμείου II.i του παρόντοσ άρκρου.  

 

Θ προαναφερκείςα αίτθςθ εξετάηεται από τθν Επιτροπι Υαραλαβισ και εντόσ 30 θμερϊν 

από τθν παραλαβι τθσ, γίνεται δεκτι ι τροποποιείται κατά τρόπο ϊςτε, κατά τθ γνϊμθ τθσ 

Επιτροπισ Υαραλαβισ να αντικατοπτρίηει το ποςό που οφείλεται ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα 

με τθ Χφμβαςθ. Αν προκφψει διάςταςθ απόψεων, ωσ προσ τθν αξία κάποιου μζρουσ, 
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υπεριςχφει θ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Υαραλαβισ. Θ Επιτροπι Υαραλαβισ, αφοφ κακορίςει το 

ποςό που οφείλεται ςτον Ανάδοχο με βεβαίωςθ ενδιάμεςθσ πλθρωμισ, γνωςτοποιεί ςτον 

Ανάδοχο το μζροσ του Ζργου για το οποίο γίνεται θ πλθρωμι.  

 

Τλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ΕΩΦΩ με τθν προςκόμιςθ των νομικϊν δικαιολογθτικϊν που 

προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο 

από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.  

 

Σι νόμιμεσ κρατιςεισ επί του Χυμβατικοφ Ψιμιματοσ βαρφνουν τον Ανάδοχο. Χτισ δαπάνεσ που 

βαρφνουν τον Ανάδοχο, περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ του προςωπικοφ, των 

ςυνεργατϊν , των υπεργολάβων κτλ, κακϊσ και των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που τυχόν τουσ 

αφοροφν. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με πάςθσ άλλθσ φφςεωσ ζξοδα ςυνδεόμενα με τθν 

εκτζλεςθ του Ζργου,που όφειλε ο Ανάδοχοσ να λάβει υπόψθ του για τθν κατάρτιςθ τθσ προςφοράσ. 

 

27.2. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ  

Σ Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

και προχποκζςεισ τθσ Χφμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια προϊόντα κα πλθροφν όλεσ τισ ιδιότθτεσ 

και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ Χφμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται οποιωνδιποτε 

ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ, πλθμμελι καταςκευι, ελαττωματικά 

υλικά) και ότι κα ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ 

όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν Υροκιρυξθ ι επιτρζπεται να προδιαγραφοφν από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου.  

Σ Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι κατά τθν παράδοςι 

του καινοφργιοσ και κα ςυνοδεφεται από τισ τελευταίεσ εκδόςεισ (versions, releases, service packs) 

Οογιςμικοφ, που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του Ζργου.  

Για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ 

του εξοπλιςμοφ κάκε είδουσ και του λογιςμικοφ κάκε είδουσ που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο 

του Ζργου, που κα καλείται ςτο εξισ «περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ», ο Ανάδοχοσ εγγυάται 

ότι κα παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα 

Αρχι. Σ εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό νοοφνται ςε κακεςτϊσ εγγφθςθσ υπό τθν ευκφνθ του αναδόχου 

από τθ ςτιγμι τθσ εγκατάςταςισ τουσ.  

Σ Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και προςικουςα λειτουργία του εξοπλιςμοφ και του 

λογιςμικοφ κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.  

Είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ 

που αναφαίνεται κατά τθν περίοδο αυτι, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα ελαττϊματα 

προζρχονται από αιτία που δεν ζχουν ςχζςθ με ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ 

ι ςτθν υλοποίθςθ.  

Αν τα ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ ςυνεπάγονται τθν αχρθςτία μζρουσ ι του 

ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο 

βακμό ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο που κακορίηεται ςτθ Χφμβαςθ, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι πλθροφορεί τον Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε ελαττϊματοσ 

μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει το ελάττωμα χωρίσ κακυςτζρθςθ, θ 
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ανακζτουςα Αρχι μπορεί να φροντίςει για τθν αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ από τρίτον, με 

κίνδυνο και δαπάνθ του Αναδόχου.  

 

27.3. ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

Σ ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ και 

λογιςμικοφ που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο του Ζργου, για χρονικό διάςτθμα 3 ετϊν από τθν 

θμερομθνία Σριςτικισ Υαραλαβισ τουσ. Ψο ποςό τθσ ςυντιρθςθσ, μετά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 08% τθσ προςφοράσ ςε κάκε επιμζρουσ είδοσ. 

Θ Ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα, αηθμίωσ δι’ αυτιν, να διακόψει ι να περιορίςει 

μονομερϊσ τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ εν όλω ι εν μζρει, μετά τθν πάροδο 3 ετϊν από τθν 

ζναρξθ παροχισ τουσ. Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να 

ειδοποιιςει εγγράφωσ τον Ανάδοχο, ζξι (6) τουλάχιςτον μινεσ πριν τθν διακοπι ι τον περιοριςμό 

τθσ παροχισ υπθρεςιϊν Χυντιρθςθσ.  

Πετά τθν πάροδο των χρονικϊν περιόδων που ορίηονται παραπάνω, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το 

δικαίωμα να παρατείνει μονομερϊσ τθν περίοδο παροχισ υπθρεςιϊν Χυντιρθςθσ, εν όλω ι εν μζρει, 

ςε ετιςια βάςθ, κατόπιν προθγοφμενθσ τετράμθνθσ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του Αναδόχου κάκε 

φορά και ζωσ τθν ςυμπλιρωςθ 5 ετϊν από τθν ζναρξθ παροχισ τουσ.  

 

ΑΘΟ 28. ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Θ Χφμβαςθ τροποποιείται όταν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

Για ηθτιματα επζκταςθσ του αντικειμζνου του ζργου εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 25 

του ΥΔ 60/2007. 

 

ΑΘΟ 29. ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ 

Σ Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που ζχει 

προςδιορίςει ςτθν προςφορά του, για το κατά περίπτωςθ αναφερόμενο ςτθν προςφορά του τμιμα 

του Ζργου.Σι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σ Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ, παραλείψεισ και αμζλειεσ των υπεργολάβων και των 

εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ, παραλείψεισ ι αμζλειεσ του 

ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. 

Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 

με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόςον ο νζοσ υπεργολάβοσ 

ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Χφμβαςθσ. 

Υροκειμζνου να ςυνάψει νζα υπεργολαβία, ο Ανάδοχοσ απαιτείται να ζχει τθ γραπτι άδεια τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Ψα τμιματα τα οποία καλφπτει θ υπεργολαβία, κακϊσ και θ ταυτότθτα του 

υπεργολάβου κοινοποιοφνται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μαηί με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ του Αναδόχου 

από τθν οποία πρζπει να προκφπτει ότι ο υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια 

επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Χφμβαςθσ. 
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Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου ι 

φυςικοφ προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που, κατά τθν βάςιμθ και 

αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε 

εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ 

αντικαταςτάτθ. 

Χε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου φζρει αποκλειςτικά ο 

Ανάδοχοσ. 

 

ΑΘΟ 30. ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΚΥΙΟΤΘΤΑΣ & ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ 

Σ Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδιδόμενων Θ/Ω και των εξαρτθμάτων τουσ μζχρι τθν 

θμερομθνία Σριςτικισ Υαραλαβισ τουσ, όποτε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 

ελεφκερθ από κάκε βάροσ και δικαίωμα τρίτου.  

Ψα δικαιϊματα επί του Οογιςμικοφ που ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά ςτον εξοπλιςμό, παραμζνουν ςτουσ 

νόμιμουσ δικαιοφχουσ. Πε τθν οριςτικι παραλαβι, θ Ανακζτουςα Αρχι αποκτά τθ μθ αποκλειςτικι 

και μθ μεταβιβάςιμθ περαιτζρω άδεια χριςθσ τουσ, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ζχει 

νομίμωσ κζςει ο κατά περίπτωςθ καταςκευισ τουσ.  

Τλο το ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ, όπωσ διαγράμματα ςχζδια, προδιαγραφζσ κ.λ.π. είναι εμπιςτευτικά και 

ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σ Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν 

εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Σ 

Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να 

τα χρθςιμοποιιςει για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Χφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι 

ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Ξάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν διαφφλαξθ από αντιγραφζσ των 

προϊόντων λογιςμικοφ που ζχει ςτθν κατοχι του κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφνται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα ςτισ αναγκαίεσ τεχνολογικζσ ι 

άλλεσ μεταβολζσ του Εξοπλιςμοφ, αντικαταςτάςεισ λογιςμικοφ και ςε κάκε άλλθ απαραίτθτθ ι 

πρόςφορθ ενζργεια όταν αυτζσ επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων τρίτων 

προςϊπων, που αποδεδειγμζνα ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ’ αυτϊν ι όταν θ Ανακζτουςα 

Αρχι εμποδίηεται ςτθν χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων 

επ’ αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ αξίασ, απόδοςθσ και λειτουργίασ.  

Ξατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  

Χε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για 

οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι 

οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, ο 

οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, ζναντι του τρίτου. Χε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα 

οποία κα κλθκεί να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 

κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν 

Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι  ι αποκετικι ηθμιά που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ 

παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.  
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ΑΘΟ 31. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 

αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι 

εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ 

κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προξενθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ 

του Ζργου από τον Ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ 

αυτϊν.  

Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 

αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και μεριμνά όπωσ 

οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

 

ΑΘΟ 32. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 

Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 

πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, οφτε 

κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ 

Χφμβαςθ, τα οποία όλα κεωροφνται εμπιςτευτικά, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό 

του, οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Χε 

περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται 

να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν 

πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον, δφναται δε να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Σ Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 

αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

Ξατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ & Υαραλαβισ Ζργου και όλα 

τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτιν ι από τθν Ανακζτουςα Αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν 

ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που 

περιιλκαν ς’ αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε 

τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του Ζργου ι του Αναδόχου. 

Ωποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ιςχφει και μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ι τθν με 

οποιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Χφμβαςθσ. 

 

 

ΑΘΟ 33. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

 

Ψα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 

ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

Σ Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 

εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο,  οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 
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(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ 

Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ 

αιτιματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ 

αποδοχι του αιτιματοσ. 

 

ΑΘΟ 34. ΛΥΣΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Χφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ: 

α) ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Χφμβαςθ, παρά τθν προσ τοφτο 

ζγγραφθ όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

β) Σ Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 

άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι 

ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

γ) Χε περίπτωςθ ζκδοςθσ αμετάκλθτθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ εισ βάροσ του νόμιμου 

εκπροςϊπου του Αναδόχου για κάποιο από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 43 παρ 1 του ΥΔ 

60/2007 ι για κάποια από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.   

Ψα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να τάξει εφλογθ (κατ’ αυτιν) 

προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται 

αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει 

εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

Πε τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Χφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

α) Ρα απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι 

εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Χφμβαςθ, πλθν εκείνων που  επιβάλλονται για 

τθν διαςφάλιςθ  προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 

Β) Ρα παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο, εργαςία ι 

προϊόν (ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 

υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι Ωπεργολάβοι και 

ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 

Γ) Ρα παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν 

άμεςα ι ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι Ωπεργολάβοι και 

ςυνεργάτεσ του κα πράξουν το ίδιο. 

Ψο ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Χφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία 

του παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν 

θμερομθνία καταγγελίασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με  τθν 

Χφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ καταπίπτουν. 
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Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε 

ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ του Χυμβατικοφ Ψιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία 

του τμιματοσ του Ζργου που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Χφμβαςθσ, να 

χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 

 

ΑΘΟ 35. ΛΟΙΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

Θ Ωπθρεςία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε 

αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κλπ.  

Σ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν 

ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ αυτι κα πρζπει να 

οφείλεται ςε ιδιαιτζρωσ ςοβαρό λόγο, να χριηει πλιρουσ αιτιολόγθςθσ τόςο ωσ προσ το αίτθμα του 

Αναδόχου όςο και τθν εγκριτικι απόφαςθ / ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ  θ οποία και κα 

γνωςτοποιιςει τθν ςχετικι τθσ απόφαςθ ςτθν αρμόδια  Διαχειριςτικι Αρχι. 

Ξατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει χωρίσ ζγκριςθ τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, ςε Ψράπεηα τθσ επιλογισ του, που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα και ςε νομίμωσ 

λειτουργοφςα τράπεηα ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ε.Ε και τθσ ΧΔΕ του ΥΣΕ. 

Σι παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ υποχρεοφνται εντόσ (5) θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ να τθν 

ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ και εφϋ όςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το 

γνωρίςουν εγγράφωσ ςτο Επιμελθτιριο. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ του Διαγωνιςμοφ με το 

αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Ξανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον Διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να 

επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ ι πλθροφορίεσ εκ μζρουσ του Επιμελθτθρίου. 
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Β’ ΜΕΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΥ 
 

Β.1 ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Ιςτορικό 

Ψο Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ ιδρφκθκε ςτισ 15/9/1851 ςφμφωνα με ςυςτατικι πράξθ του Επιχωρίου 

Χυμβουλίου ωσ το Επιμελθτιριο του, υπό τθν Αγγλικι προςταςία, Λονίου Ξράτουσ. Πετά τθν ζνωςθ 

τθσ Επτανιςου με τθν Ελλάδα ςτισ 21/5/1864 το νομικό κακεςτϊσ του Επιμελθτθρίου άλλαξε και 

ςτισ 06/06/1865 και ςφμφωνα ςυνεςτικθ το Εμπορικό Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ ωσ Επιμελθτιριο του 

Ελλθνικοφ κράτουσ (Διάταγμα 23-30/5/1836). Ψο 1919 κατά εξουςιοδότθςθ του Ρ.184/1914 

ιδρφκθκε το Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ (ΕΒΕΞ). Ψο 1925 κατά εξουςιοδότθςθ 

του Ρ.3305/25 ιδρφκθκε το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ (ΕΒΕΞ). 

Από το 1988, μετά τθν ςυγχϊνευςθ των Εμπορικϊν και Βιομθχανικϊν Επιμελθτθρίων με τα 

Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελθτιρια λειτουργεί το Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ (Υ.Δ. 153 – Φ.Ε.Ξ. 

67/12-04-1988). 

Πε βάςθ τον οργανιςμό λειτουργίασ (Υ.Δ. 446/1990 - Φ.Ε.Ξ. 171/Α/14-12-90),το Επιμελθτιριο 

Ξερκυρασ διαρκρϊνονται ςε μία Διεφκυνςθ, 2 Ψμιματα και 1 Γραφείο : 

  Ψμιμα Εμποροβιομθχανικϊν και Επαγγελματοβιοτεχνικϊν Κεμάτων, 

  Ψμιμα Διοικθτικοφ και Σικονομικοφ, 

  Γραφείο Πθτρϊου και Πθχανογραφικϊν Εφαρμογϊν. 

Πε απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, με βάςθ το ΥΔ 153 και τισ δραςτθριότθτεσ του, ζχει 

δθμιουργιςει που για τισ ανάγκεσ των μελϊν του που ανζρχονται ςε περίπου 18.000, τα 

Επαγγελματικά Ψμιματα μελϊν: Εμπορικό, Βιομθχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό και Ψουριςτικό. 

 

Ψο Επιμελθτιριο διοικείται και εκπροςωπείται από τον Υρόεδρο του ο οποίοσ προεδρεφει των 

οργάνων Διοίκθςθσ που είναι θ 5μελισ Διοικθτικι Επιτροπι και το 31μελζσ Διοικθτικό Χυμβοφλιο 

ενϊ των υπθρεςιϊν του προΐςταται θ Διοικθτικι Υροϊςταμζνθ. 

 

Β.1.1 ΥΡΑΧΟΥΣΑ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΙΚΘ ΥΡΟΔΟΜΘ 

Β.1.1.1 ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΘΣΘ 

Θ μθχανογραφικι υποςτιριξθ του Επιμελθτθρίου βαςίηεται ςτθν πλατφόρμα “ΥΦΩΨΕΩΧ WIN”, θ 

οποία είναι εξειδικευμζνθ για τθν κάλυψθ αναγκϊν Επιμελθτθριακϊν Φορζων.  

Χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων (RDBMS) ORACLE 9.i με ικανότθτα 

διαχείριςθσ μεγάλου όγκου δεδομζνων και λειτουργία ςε Client/Server αρχιτεκτονικι δικτφου. 

Ψο ςφςτθμα ακολουκεί μια modular δομι που επιτρζπει τθν προμικεια και εγκατάςταςι του κατά 

τμιματα, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ του Επιμελθτθρίου. Από το ςφνολο των 

διακεςίμων υποςυςτθμάτων, τα παρακάτω ςχετίηονται άμεςα με το παρόν ζργο: 

- Διαχείριςθ Πθτρϊων  

- Σικονομικι Διαχείριςθ 

- Υρωτόκολλο  

 

Διαχείριςθ Μθτρϊων  
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Ψο υποςφςτθμα διαχείριςθσ μθτρϊων καλφπτει τα παρακάτω κζματα: 

- Γενικό Πθτρϊο: Γενικά ςτοιχεία, Πζλθ Επιχειριςεων, Χυνδρομζσ, Επαγγζλματα – 

Δραςτθριότθτεσ, Υροϊόντα, Διευκφνςεισ, Εξοπλιςμόσ, Λςολογιςμοί, Λςτορικό Επιχείρθςθσ, 

Υεδία οριηόμενα από το χριςτθ κτλ 

- Ειδικά Πθτρϊα: Εξαγωγείσ, Αντιπρόςωποι - Αντιπροςωπευόμενοι Σίκοι, Αργυροχρυςοχόοι, 

Πεςίτεσ Αςτικϊν Χυμβάςεων, Αςφαλιςτζσ, (Χυντονιςτζσ, Χφμβουλοι, Δόκιμοι Αςφαλιςτικοί 

Χφμβουλοι κτλ), επιχειριςεισ Σπτικοακουςτικϊν Πζςων κτλ. 

- Αρχείο Υροεγγραφϊν 

- Αρχείο Πελϊν 

- Υλιρεσ ςφνολο πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων 

- Υλιρεσ ςφνολο καταςτάςεων και ςτατιςτικϊν 

- Βοθκθτικζσ Εφαρμογζσ: Επαγγζλματα – δραςτθριότθτεσ, Υροϊόντα, ΔΣΩ, Ρομικζσ Πορφζσ, 

Χϊρεσ, Ξωδικοποιιςεισ Επαγγελμάτων – Υροϊόντων - Χωρϊν με βάςθ διεκνι Standard, κτλ. 

 

Οικονομικι Διαχείριςθ 

Ωφίςταται πλιρεσ ςφςτθμα οικονομικισ διαχείριςθσ, βαςιςμζνο ςτο δθμόςιο λογιςτικό το οποίο 

εφαρμόηει τισ  αρχζσ τθσ διπλογραφικισ μεκόδου λογιςτικισ, όπωσ προβλζπεται από το ςχετικό 

Υ.Δ. για τα Ρ.Υ.Δ.Δ. Οειτουργεί για παράλλθλεσ χριςεισ και καλφπτει τα παρακάτω κζματα: 

- Υροχπολογιςμόσ: Χφνταξθ, Διαχείριςθ, Οογιςτικό Χχζδιο 

- Διαχείριςθ Γενικισ Οογιςτικισ (Ξλαδικό Οογιςτικό Χχζδιο Ρ.Υ.Δ.Δ., βιβλία λογιςτικισ, 

καταχϊρθςθ κινιςεων) 

- Διαχείριςθ Υαγίων 

- Ζςοδα: Αποδείξεισ, Χυνδρομζσ, Διακανονιςμοί, αυτόματθ διαςφνδεςθ με διπλογραφικό 

ςφςτθμα λογιςτθρίου 

- Ζξοδα: Ψιμολόγια, Εντάλματα, Απόδοςθ Ξρατιςεων, Χυμψθφιςμοί, Ξαρνζ Επιταγϊν, 

Ξαρτζλα Υρομθκευτϊν –Δικαιοφχων, αυτόματθ διαςφνδεςθ με διπλογραφικό ςφςτθμα 

λογιςτθρίου 

- Βιβλία Οογιςτθρίου: Θμερολόγια, Εςόδων – Εξόδων, Ξακολικά (γενικό, αναλυτικά), Λςοηφγια 

(κατάςταςθ ςυμφωνίασ), Υροχπολογιςμόσ, Απολογιςμόσ, Λςολογιςμόσ, ςυγκεντρωτικι 

κατάςταςθ προμθκευτϊν κτλ 

 

Ρρωτόκολλο  

Χκοπόσ του υποςυςτιματοσ είναι θ αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ πρωτοκόλλθςθσ και 

αρχειοκζτθςθσ εγγράφων, μζςω τθσ θλεκτρονικισ διαχείριςθσ / αρχειοκζτθςθσ όλων των εγγράφων 

που πρωτοκολλοφνται ςτο Επιμελθτιριο, τθν ειδοποίθςθ με e-mail των αποδεκτϊν για τθν 

παραλαβι κάποιου  εγγράφου κ.α. 

Ενδεικτικά καλφπτονται οι παρακάτω δυνατότθτεσ: 

- Ψιρθςθ Υρωτοκόλλου  Ειςερχόμενων και Εξερχόμενων υπθρεςιακϊν Εγγράφων.  

- Σλοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Εγγραφϊν Υρωτοκόλλου 

- Δυνατότθτα αυτόματθσ καταγραφισ του εκάςτοτε χριςτθ που καταχωρεί ι ενθμερϊνει ζνα 

ζγγραφο. 

- Ξαταγραφι του τρόπου αποςτολισ ι παραλαβισ ενόσ εγγράφου. 

- Διαςφνδεςθ μιασ εγγραφισ του πρωτοκόλλου με το αντίςτοιχο ειςερχόμενο ι εξερχόμενο 

ζγγραφο  

- Αναηθτιςεισ με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ εγγραφισ του πρωτοκόλλου και επιςκόπθςθ των 

παραπάνω εγγράφων 
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- Διαχείριςθ δικαιωμάτων επιςφναψθσ, επιςκόπθςθσ και μεταβολισ των παραπάνω 

εγγράφων (ανά χριςτθ ι ομάδα χρθςτϊν) 

- Δυνατότθτα θλεκτρονικισ διανομισ των παραπάνω εγγράφων με e-mail με επιλογι των 

αποδεκτϊν ι των παραλθπτϊν. 

- Ψροποποίθςθ των επιςυναπτόμενων εγγράφων με τον κατάλλθλο editor 

 

Ψο Επιμελθτιριο δεςμεφεται να  λάβει τα απαιτοφμενα μζτρα που κα εξαςφαλίςουν ςτον Ανάδοχο 

τθ δυνατότθτα ανάκτθςθσ και ενθμζρωςθσ των ςτοιχείων τθσ Βάςθσ Δεδομζνων του Επιμελθτθρίου, 

όπου αυτό απαιτείται.  

 

Β.1.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

Β.1.2.1 ΖΓΟ: «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ  ΚΟΜΒΟΥ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ». 

Ψο Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ΞτΥ του Γ’ ΞΥΧ, ςτο 

Πζτρο 3.1 (πρόςκλθςθ #33), υλοποίθςε το ζργο «ΑΡΑΥΨΩΘ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ  ΞΣΠΒΣΩ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ 

ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΕΠΥΣΦΛΣΩ».  

Χκοπόσ του ζργου ιταν θ δθμιουργία μιασ Σλοκλθρωμζνθσ Υλατφόρμασ που κα καλφψει τισ ανάγκεσ 

τόςο πλθροφόρθςθσ για τισ ςυνολικότερεσ εξελίξεισ όςο και για τουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ 

(Ψουριςμοφ και Ψροφίμων και Υοτϊν) όςο και τθν απαραίτθτθ πλατφόρμα ςτθν οποία κα 

προβάλλονται οι Επιχειριςεισ και τα Υροϊόντα τθσ Υεριφζρειασ όςο και θ υποςτιριξθ διεξαγωγισ 

ςυναλλαγϊν μεταξφ Επιχειριςεων (B2B). Χτα πλαίςια αυτά υλοποιικθκαν τρεισ Δράςεισ:  

 Δράςθ 1:  Οριηόντια Δράςθ Επιχειρθματικισ Ρλθροφόρθςθσ. 

 Δράςθ 2: Υποςτιριξθ Θλεκτρονικισ Ρροβολισ Επιχειριςεων και Ρροϊόντων.  

 Δράςθ 3: Υποςτιριξθ Θλεκτρονικϊν Συναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων ςτουσ Κλάδουσ 

Τουριςμοφ & Τροφίμων και Ροτϊν.  

Σι υποδομζσ που αναπτφχκθκαν ςτα πλαίςια του ζργου αυτοφ και είναι προςβάςιμεσ από τθν 

διεφκυνςθ http://www.corfucci.gr, ςυνοπτικά, περιλαμβάνουν: 

Δικτυακόσ Τόποσ Επιχειρθματικισ Ρλθροφόρθςθσ  

Ψο Επιμελθτιριο αντιλαμβανόμενο τθν επιτακτικι ανάγκθ για ςυνεχι και ζγκυρθ επιχειρθματικι 

ενθμζρωςθ των επιχειριςεων-μελϊν του, ςτθν προςπάκειά τουσ για βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται ςτα πλαίςια μιασ 

παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ, ανζπτυξε μια ςφγχρονθ και ολοκλθρωμζνθ υποδομι Θλεκτρονικισ 

Επιχειρθματικισ Υλθροφόρθςθσ.   

 

Ραροχι υπθρεςιϊν e-επιμελθτθρίου 

 

Χτόχοσ ιταν θ μετεξζλιξθ υπθρεςιϊν του Επιμελθτθρίου ςε αμιγϊσ θλεκτρονικζσ (με χριςθ 

θλεκτρονικϊν υπογραφϊν  - On-line Ζκδοςθ Βεβαιϊςεων, Ψαμειακι Ενθμερότθτα, help desk, 

επικοινωνία, κ.α). 
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Πε τθν υπθρεςία αυτι το Επιμελθτιριο ςτοχεφει ςτθν από απόςταςθ (θλεκτρονικι) εξυπθρζτθςθ 

των επιχειριςεων-μελϊν του.  Θ υπθρεςία είναι αμφίδρομθ και περιλαμβάνει τα εξισ 

υποςυςτιματα: 

 Θλεκτρονικι Υρόςβαςθ, Χυμπλιρωςθ και Ωποβολι Εγγράφων-Αιτθμάτων 

 Θλεκτρονικι Ζκδοςθ Διοικθτικϊν Εγγράφων από το Επιμελθτιριο 

 Θλεκτρονικι Υαρακολοφκθςθ Αιτιματοσ 

 Θλεκτρονικι Υλθρωμι προσ το Επιμελθτιριο 

Υιο αναλυτικά τα πιο πάνω υποςυςτιματα περιλαμβάνουν: 

 

 Θλεκτρονικι Υρόςβαςθ, Χυμπλιρωςθ και Ωποβολι Εγγράφων-Αιτθμάτων 

Ψο υποςφςτθμα παρζχει ςτισ επιχειριςεισ-μζλθ (registered users) για όλεσ τισ αιτιςεισ  και 

ζντυπα του Επιμελθτθρίου τισ εξισ δυνατότθτεσ: 

o Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν θλεκτρονικι μορφι του εντφπου, εκτφπωςθσ και 

αποκικευςθσ ςε δικό του θλεκτρονικό μζςω (download)  

o Δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςυμπλιρωςθσ των εντφπων (θλεκτρονικζσ φόρμεσ) και 

θλεκτρονικισ υποβολισ του ςτο Επιμελθτιριο.  Τπου απαιτείται γίνεται αυτόματθ 

πρωτοκόλλθςθ, μζςω του θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου, ενϊ το αίτθμα παρακολουκείται ωσ 

προσ τθν πορεία υλοποίθςισ του από το αντίςτοιχο υποςφςτθμα 

Ψα ζντυπα-αιτιματα που κα υποβάλλονται θλεκτρονικά κα αφοροφν: 

 Αιτιςεισ (εγγραφισ, διαγραφισ, μεταβολϊν κατάςταςθσ Πζλουσ, ζκδοςθσ Βεβαιϊςεων-

Υιςτοποιθτικϊν), 

 Αιτιματα επιχειρθματικισ ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ, 

 Αιτιματα ςυμμετοχισ ςε δραςτθριότθτεσ (π.χ. επιχειρθματικζσ αποςτολζσ, ομάδεσ 

εργαςίασ, κλπ) 

 Αιτιματα ενεργοποίθςθσ ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν (π.χ. εκτίμθςθσ ηθμίασ από φυςικζσ 

καταςτροφζσ, κλπ) 

 

 Θλεκτρονικι Ζκδοςθ Διοικθτικϊν Εγγράφων 

Πε το υποςφςτθμα αυτό το Επιμελθτιριο ανταποκρίνεται ςτα αιτιματα των επιχειριςεων-μελϊν 

του με τθν θλεκτρονικι ζκδοςθ και τθν θλεκτρονικι αποςτολι (με τθν κακιζρωςθ των ψθφιακϊν 

υπογραφϊν, όπου απαιτείται)  των διοικθτικϊν εγγράφων που απαιτοφνται ι των απαντιςεων ςτα 

αιτιματα.  Χυνοπτικά οι δυνατότθτεσ του υποςυςτιματοσ περιλαμβάνουν: 

o Δυνατότθτα αυτόματθσ ενεργοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ Υιςτοποιθτικοφ ι 

Βεβαίωςθσ (ενεργοποίθςθ του αντίςτοιχου Workflow ςτθν εςωτερικι μθχανοργάνωςθ του 

Επιμελθτθρίου).  Εάν ςυντρζχουν όλοι οι λόγοι το Υιςτοποιθτικό ι Βεβαίωςθ εκδίδεται 

αυτόματα και πρωτοκολλείται θλεκτρονικά 

o Δυνατότθτα θλεκτρονικισ αποςτολισ του Υιςτοποιθτικοφ ι Βεβαίωςθσ (εφόςον ο αιτϊν 

ζχει επιλζξει τον τρόπο αυτό αποςτολισ) και με τθν προχπόκεςθ τθσ κακιζρωςθσ των 

ψθφιακϊν υπογραφϊν 

o Δυνατότθτα on-line θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ του χριςθ για τυχόν προχποκζςεισ για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτόματθσ ζκδοςθσ Υιςτοποιθτικοφ ι Βεβαίωςθσ (π.χ. 

ενθμζρωςθ για οικονομικζσ οφειλζσ του προσ το Επιμελθτιριο) 

o Δυνατότθτα θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ των ςτελεχϊν του Επιμελθτθρίου για τθν υποβολι 

των θλεκτρονικϊν αιτθμάτων των επιχειριςεων, ςτθν περίπτωςθ που αυτά δεν μποροφν να 

ικανοποιθκοφν αυτόματα.  Θ ενθμζρωςθ γίνεται μζςω ειδικϊν Alerts-reports 
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o Δυνατότθτα δθμιουργίασ θλεκτρονικισ απάντθςθσ ι θλεκτρονικισ αποςτολισ του 

Υιςτοποιθτικοφ-Βεβαίωςθσ από τα ςτελζχθ του Επιμελθτθρίου 

 

 Θλεκτρονικι Υαρακολοφκθςθ Αιτιματοσ 

Ψο Επιμελθτιριο δίνει πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτθν ποιοτικι εξυπθρζτθςθ των επιχειριςεων-

μελϊν του.  Χτα πλαίςια αυτά τουσ παρζχει κάκε δυνατι υποςτιριξθ και ενθμζρωςθ για τθν 

πορεία υλοποίθςθσ των αιτθμάτων τουσ.  Ψο ςχετικό υποςφςτθμα παρακολουκεί πλιρωσ όλο 

τον «κφκλο ηωισ» ενόσ αιτιματοσ, είτε αυτό υποβλικθκε θλεκτρονικά είτε όχι και περιλαμβάνει: 

o Γενικά ςτοιχεία αιτιματοσ (Κζμα, κατθγορία κζματοσ, θμερομθνία δθμιουργίασ) 

o Χτοιχεία αιτοφντοσ 

o Φάςθ αιτιματοσ (δθμιουργία, προσ εςωτερικι διεκπεραίωςθ, αναμονι απάντθςθσ άλλθσ 

υπθρεςίασ, ολοκλιρωςθ, κλπ) 

o Ωπεφκυνοσ χρζωςθσ αιτιματοσ (τμιμα – υπάλλθλοσ) ανά φάςθ 

o Θμερομθνία χρζωςθσ ανά φάςθ 

o Θμερομθνία διεκπεραίωςθσ φάςθσ 

o Χφνδεςθ με εγγραφι θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου (όπου χρειάηεται) 

 

Πε τον παραπάνω τρόπο όλα τα αιτιματα που προκφπτουν, αρχειοκετοφνται και 

παρακολουκοφνται ςε όλεσ τισ φάςεισ τουσ θλεκτρονικά. Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ 

θλεκτρονικά του υπεφκυνου χρζωςθσ ανά φάςθ κακϊσ και του τελικοφ αποδζκτθ με τθν απάντθςθ 

ςτο αίτθμα.  

 

 Θλεκτρονικι Υλθρωμι οφειλϊν προσ το Επιμελθτιριο 

Θ ολοκλθρωμζνθ θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ των επιχειριςεων-μελϊν απαιτεί τθν φπαρξθ 

μθχανιςμοφ θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν, δεδομζνου ότι προχπόκεςθ τθσ διεκπεραίωςθσ οριςμζνων 

αιτθμάτων είναι θ ταμειακι ενθμερότθτα των αιτοφντων ι θ καταβολι ςυγκεκριμζνου τιμιματοσ.  

Ψζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι οφειλζσ από ςυνδρομζσ, κόςτοσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν, κόςτοσ 

ςυμμετοχισ ςε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ, κόςτοσ αποςτολισ θλεκτρονικοφ ι ζντυπου 

πλθροφοριακοφ υλικοφ, κλπ.  Ψο υποςφςτθμα διαχείριςθσ Θλεκτρονικϊν Υλθρωμϊν περιλαμβάνει: 

o On-line ενθμζρωςθ του χριςτθ για τυχόν οφειλι ι κόςτοσ για τθν αιτοφμενθ υπθρεςία 

o On-line εξόφλθςθ τθσ οφειλισ μζςω πιςτωτικισ κάρτασ και ενεργοποίθςθ τθσ περαιτζρω 

διαδικαςίασ διεκπεραίωςθσ του αιτιματοσ 

o Ενεργοποίθςθ τθσ εςωτερικισ διαδικαςίασ ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα του Επιμελθτθρίου 

για τθν δθμιουργία των αντίςτοιχων λογιςτικϊν εγγραφϊν (δθμιουργία προςωρινϊν 

εγγραφϊν και οριςτικοποίθςι τουσ από τα εξουςιοδοτθμζνα ςτελζχθ του Επιμελθτθρίου 

για τθν αποφυγι απευκείασ εγγραφισ ςτθ βάςθ δεδομζνων του Επιμελθτθρίου) 

Θ υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Υλθρωμϊν γίνεται ςε ςυνεργαςία με τραπεηικό 

οργανιςμό. 

 

Β2Β Υπθρεςίεσ Στιριξθσ Κλάδων Τοπικοφ Ενδιαφζροντοσ (e-Marketplaces) 

Δθμιουργικθκε μια ολοκλθρωμζνθ υπθρεςία υποςτιριξθσ Β2Β εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, που κα 

περιλαμβάνει το Β2Β Open marketplace για τθν ανοικτι διεπιχειρθματικι ςυνεργαςία (με ζμφαςθ 

ςτον κλάδο τροφίμων και ποτϊν) με βάςθ γενικοφσ τιμοκαταλόγουσ, και το Β2Β Tourism Services 

Marketplace με εξειδίκευςθ ςτισ Β2Β ςυναλλαγζσ που αφοροφν, με τθν ευρφτερθ ζννοια, το 

τουριςτικό προϊόν. 
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Επιπλζον Υπθρεςίεσ 

Επιπλζον ςτα πλαίςια του ζργου υλοποιικθκαν και οι παρακάτω υπθρεςίεσ: 

 Ωπθρεςία Θλεκτρονικισ Εκπαίδευςθσ 

 Διαχείριςθ Φοϊν Εργαςίασ (Work Flow Management) 

 Εξειδικευμζνθ Εφαρμογι Χρθματοδοτικϊν Υρογραμμάτων 

 Σλοκλθρωμζνθ εφαρμογι Ξλαδικϊν Πελετϊν 

 Εφαρμογι Επιςκόπθςθσ καρτζλασ μζλουσ και αίτθςθ ενθμζρωςθσ ςτοιχείων τθσ 

 Εξειδικευμζνθ Εφαρμογι Θλεκτρονικισ Δθμοκρατίασ – Ζρευνεσ Αγοράσ 

 

Χτα πλαίςια του ζργου αυτοφ ζγινε και θ προμικεια του παρακάτω εξοπλιςμοφ: 

 Switch (ποςότθτα: 1) 

 Router (ποςότθτα: 1) 

 Database Server (Rack)   (ποςότθτα: 1) 

 Web Application Server (Rack)  (ποςότθτα: 1) 

 Server Επιμελθτθρίου/Adaptor (Rack)  (ποςότθτα: 2) 

 E-mail/ eLearning Server (Rack)  (ποςότθτα: 1)  

 PCs (ποςότθτα: 7) 

 Σκόνεσ   (ποςότθτα: 7)  

 

Αρχιτεκτονικι Υπάρχουςασ Υποδομισ 

Θ φυςικι αρχιτεκτονικι τθσ υπάρχουςασ υποδομισ ζχει ωσ εξισ: 
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Χε ςχζςθ με τα εμπλεκόμενα λογιςμικά ςυςτιματοσ που υλοποιοφν τθν ανωτζρω αρχιτεκτονικι, 

περιλαμβάνονται τα παρακάτω (αφορά το λογιςμικό που τρζχει τουσ servers του Data Center): 

Πνομα λογιςμικοφ / λφςθσ όλοσ 

Apache HTTP Server 

 

 Εξυπθρετθτισ HTTP / HTTPS πρωτοκόλλων 

 Load Balancing / High Availability Ωποδομι 

Apache Tomcat 

 

J2EE Application Server (JSP Container) για τθν 

εκτζλεςθ JSP / Servlet / Web Services εφαρμογϊν 

Oracle Database 

Ζκδοςθ 10g 

Χχεςιακι βάςθ δεδομζνων πλιρωσ ςυμβατι και 

ςυνεργάςιμθ με το J2EE 

e-BOSS platform Content Management & e-Enabling / e-Government 

ςφςτθμα εξειδικευμζνο ςτισ ανάγκεσ των Ελλθνικϊν 

Επιμελθτθρίων και των ενϊςεϊν τουσ 

LMS platform Χφςτθμα θλεκτρονικισ εκπαίδευςθσ 

 

 

Χε ςχζςθ με τον τρόπο ςυνεργαςίασ των παραπάνω λογιςμικϊν, ιςχφουν τα παρακάτω: 

 Σ Apache HTTP Server δρα ωσ προμετωπίδα (front-end) προσ τον Apache Tomcat.  Υιο 

ςυγκεκριμζνα, ο HTTP Server υποδζχεται τα αιτιματα των clients (web browsers) και είτε τα 

ικανοποιεί ο ίδιοσ αν πρόκειται για ςτατικό περιεχόμενο (εικόνεσ, CSS αρχεία κλπ) είτε τα 

προωκεί ςτον Apache Tomcat για περαιτζρω επεξεργαςία. 
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 O Apache Tomcat φιλοξενεί και εκτελεί τισ J2EE εφαρμογζσ (e-BOSS platform)  

 Ψο e-BOSS είναι το Content Management και e-Enabling ςφςτθμα που χρθςιμοποιικθκε για 

τθν δθμιουργία του PORTAL ςε επίπεδο πφλθσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ, e-Επιμελθτθρίου και 

γενικότερα όλων των δυναμικϊν εφαρμογϊν του ζργου 

 

Τςον αφορά τα λειτουργικά ςυςτιματα: 

 Θ βάςθ δεδομζνων Oracle 10g φιλοξενείται ςε ςφςτθμα Windows 2003 Server 

 Σ Application Server και ο Web Server εκτελοφνται ςε λειτουργικό ςφςτθμα Windows 2003 

Server 

 Σι υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου εκτελοφνται ςε λειτουργικό ςφςτθμα Linux (CentOS 

5.1) 

 Σι υπθρεςίεσ LMS εκτελοφνται ςε λειτουργικό ςφςτθμα Linux (CentOS 5.1) 

 

Β.1.2.2 ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΥΡΑΧΟΥΣΑ ΥΡΟΔΟΜΘΣ 

Θ ανωτζρω υποδομι ζχει αποκτθκεί πρόςφατα με διεκνι διαγωνιςμό. Ιδθ ςτθν υποδομι αυτι, που 

είναι ςε πλιρθ λειτουργία το Επιμελθτιριο ζχει επενδφςει και ςτθρίηει το ςφνολο των ςφγχρονων 

υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ και θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ των επιχειριςεων, με πολφ ςθμαντικά 

αποτελζςματα προσ όφελοσ των ΠΠΕ-μελϊν του. Βαςικι απαίτθςθ αποτελεί θ πλιρθσ αξιοποίθςθ 

τθσ υπάρχουςασ επζνδυςθσ και θ λειτουργικι επζκταςθ τθσ υπάρχουςασ υποδομισ, ϊςτε να 

ςυμπλθρωκεί με τισ νζεσ υπθρεςίεσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Ψο Επιμελθτιριο δεςμεφεται να  λάβει τα απαιτοφμενα μζτρα που κα εξαςφαλίςουν ςτον Ανάδοχο 

τθ δυνατότθτα ανάκτθςθσ και ενθμζρωςθσ των ςτοιχείων των παραπάνω εφαρμογϊν του 

Επιμελθτθρίου, όπου αυτό απαιτείται.  

 

Β.2 ΣΤΟΧΟΙ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Β.2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Πε το παρόν ζργο του, το Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ αποςκοπεί ςτθν αντιμετϊπιςθ πάγιων και 

εκπεφραςμζνων αναγκϊν τθσ τοπικισ επιχειρθματικισ κοινότθτασ, που απαρτίηεται ςτθ 

ςυντριπτικι του πλειοψθφία από επιχειριςεισ πολφ μικροφ και μικροφ μεγζκουσ, προσ τισ 

ακόλουκεσ κατευκφνςεισ: 

 (α) Καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ.  

Ειδικότερα, θ γραφειοκρατία κατά τθ διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν των ΠΠΕ με το Δθμόςιο 

Ψομζα ςτθ χϊρα μασ αποτελεί βαςικό παράγοντα κακυςτεριςεων, υψθλοφ κόςτουσ λειτουργίασ 

αλλά και αναχαίτιςθσ επενδφςεων. Ενδεικτικά, από ειδικι μελζτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 

προκφπτει ότι το κόςτοσ τθσ γραφειοκρατίασ ςτθν Ελλάδα ανζρχεται ςτα 16,7 δις. ευρϊ, το οποίο 

αποδυναμϊνει τθν ιδθ χαμθλι ανταγωνιςτικότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ςτερεί από το 

ρυκμό ανάπτυξθσ περίπου 1,6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

Επιπρόςκετα, θ προτεινόμενθ δράςθ κεωρείται απολφτωσ απαραίτθτθ, ειδικά με δεδομζνο ότι το 

Επιμελθτιριο, για να προςφζρει ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ προσ τισ επιχειριςεισ μζλθ του κα 

πρζπει να ψθφιοποιιςει τθν υπάρχουςα πλθροφορία των φακζλων των επιχειριςεων που είναι 

εγγεγραμμζνεσ ςτο Πθτρϊο του Επιμελθτθρίου με δυνατότθτα πλιρουσ θλεκτρονικισ διαχείριςθσ 

αυτϊν. Ψα οφζλθ του Επιμελθτθρίου από τθν υλοποίθςθ του ζργου κα είναι πολλαπλά, μεταξφ των 
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οποίων αναφζρονται θ εξοικονόμθςθ αποκθκευτικϊν χϊρων, θ αποδοτικότερθ διαχείριςθ των 

φακζλων των επιχειριςεων και του περιεχομζνου τουσ και θ καλφτερθ διοικθτικι εξυπθρζτθςθ των 

μελϊν του Επιμελθτθρίου.  

 (β) Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ ςε εκνικό & διεκνζσ επίπεδο – Υποςτιριξθ τθσ 

Απαςχόλθςθσ 

Χτουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του Επιμελθτθρίου περιλαμβάνονται δράςεισ και υπθρεςίεσ προσ τισ ΠΠΕ 

που κα ςυμβάλλουν: 

 ςτθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ, 

 ςτθν ανάπτυξθ εξωςτρζφειασ, 

 ςτθν υιοκζτθςθ τθσ καινοτομίασ. 

Θ αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν και ειδικά του Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν είναι απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ και τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

ΠΠΕ και ΥΠΕ του νομοφ Ξζρκυρασ. 

Χτο πλαίςιο αυτό, το Επιμελθτιριο ζχει ςχεδιάςει μια ςειρά από δράςεισ που κα ςυμβάλλουν 

καταλυτικά ςτθν ανάπτυξθ διεκνϊν επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν και ςτθν υποςτιριξθ τθσ 

αναηιτθςθσ και εφρεςθσ του κατάλλθλου εργατικοφ δυναμικοφ από τισ τοπικζσ επιχειριςεισ. 

(γ) Ρροϊκθςθ τθσ ευρυηωνικότθτασ και των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν ςε ολόκλθρο τον Νομό 

Κζρκυρασ. 

Ψο Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ πιςτεφει ότι θ ευρυηωνικι υποδομι των ΠΠΕ ςε ςυνδυαςμό με 

ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ, αποτελοφν αποφαςιςτικό παράγοντα βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

των επιχειριςεων και ανάπτυξθσ τθσ εξωςτρζφειάσ τουσ.  

Είναι όμωσ γνωςτό ότι οι πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ παρουςιάηουν ςθμαντικό ζλλειμμα 

πόρων (οικονομικϊν, τεχνογνωςίασ, εμπειρίασ) ςε κζματα ςφγχρονων ΨΥΕ, με αποτζλεςμα τθν 

αδυναμία αξιοποίθςθσ αυτϊν ςτθν επιχειρθματικι τουσ δράςθ. 

Σι παραδοςιακοί τρόποι ενθμζρωςθσ ι / και εκπαίδευςθσ των ΠΠΕ ςε κζματα ςφγχρονθσ 

τεχνολογίεσ (π.χ. θμερίδεσ, εκτφπωςθ και διανομι φυλλαδίων), ζχουν αντίκτυπο ςτισ επιχειριςεισ 

και ςτον τρόπο που αντιμετωπίηουν τθν τεχνολογία, πλθν όμωσ δεν αντιμετωπίηουν τισ 

εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ τθσ κάκε ΠΠΕ, κακϊσ ζχουν διαφορετικι ςτόχευςθ. 

Χτο πλαίςιο αυτό, θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αποςκοπεί: 

 Χτθν δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ Αριςτείασ για τθν επιχειρθματικά ςχζδια ειςαγωγισ 

τεχνολογικισ και επιχειρθματικισ καινοτομίασ με χριςθ τεχνολογιϊν ΨΥΕ και 

ευρυηωνικότθτασ μεςω πλεγματοσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν υποδοχισ, αξιολόγθςθσ και 

διαδικαςίασ επιβράβευςθσ.   

 Χτθν παροχι προσ τισ επιχειριςεισ που κα αριςτεφςουν για τισ προτάςεισ τουσ εφαρμογισ  

ςυγκεκριμζνων λφςεων & υπθρεςιϊν θλεκτρονικοφ επιχειρείν ςυγκεκριμενων 

εξατομικευμζνων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν B2B και B2C με αξιοποίθςθ των ςφγχρονων ΨΥΕ και 

ιδιαίτερα ευρυηωνικϊν υποδομϊν του Επιμελθτθρίου.   

 Χτθν μζςω των ανωτζρω ενεργειϊν ενθμζρωςθ μεγάλου αρικμοφ επιχειριςεων – μελϊν του 

Επιμελθτθρίου για τισ δυνατότθτεσ που τουσ παρζχει θ ςφγχρονθ τεχνολογία ςε κρίςιμουσ 

τομείσ τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, 
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Β.2.2 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ψα αναμενόμενα οφζλθ από τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ πράξθσ περιλαμβάνουν: 

 

 Ψθν πλιρθ ψθφιοποίθςθ και τεκμθρίωςθ του Πθτρϊου του Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ με 

αποτζλεςμα τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του Επιμελθτθρίου ιδιαίτερα ςε ό,τι ζχει να κάνει 

με τισ ςυναλλαγζσ με πολίτεσ (υποψιφιουσ επιχειρθματίεσ) και επιχειριςεισ: κα δθμιουργθκεί 

μια πλιρθσ και ολοκλθρωμζνθ Ψθφιακι Βιβλιοκικθ όλων των φακζλων των επιχειριςεων – 

μελϊν του Επιμελθτθρίου, και όλου του περιεχομζνου εκάςτου αυτϊν. 

 Ψθν μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ ςτισ διαδικαςίεσ του Επιμελθτθρίου, μζςω τθσ ψθφιοποίθςθσ 

του Πθτρϊου του και τθσ ανάπτυξθσ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων αποτελεςματικισ διαχείριςθσ 

του ψθφιακοφ υλικοφ, 

 τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν εξοπλιςμοφ του Επιμελθτθρίου 

 Ψθν βελτίωςθ τθσ on-line παρουςίασ των επιχειριςεων-μελϊν του νομοφ Ξζρκυρασ 

 Ψθν ενίςχυςθ τθσ εικόνασ των ΠΠΕ Ξζρκυρασ ςε τοπικό και διεκνζσ επίπεδο ϊςτε να μποροφν 

να ςυναγωνίηονται τισ μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ. 

 Ψθν προβολι και διαφιμιςθ των ΜΜΕ Κζρκυρασ και κατά ςυνζπεια τθσ αφξθςθσ των 

πωλιςεϊν τουσ.  

 Ψθν αφξθςθ τθσ ενθμζρωςθσ των ΜΜΕ του Ν. Κζρκυρασ ςε κζματα ευρυηωνικότθτασ και 

θλεκτρονικοφ επιχειρείν, 

 Ψθν αφξθςθ τθσ αξιοποίθςθσ ευρυηωνικϊν υποδομϊν αλλά και πρακτικϊν και μεκόδων 

Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν ανάμεςα ςτισ ΜΜΕ του Ν. Κζρκυρασ, 

 Ψθν αφξθςθ των ςυναλλαγϊν που διεξάγονται θλεκτρονικά από καταναλωτζσ, μζςω τθσ 

προϊκθςθσ του κεςμοφ τθσ επιβράβευςθσ και τθσ αριςτείασ Θ-Επιχειρείν. 

 

Πε βάςθ τα παραπάνω, ςτουσ ωφελουμζνουσ από τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ περιλαμβάνονται: 

 Σι επιχειριςεισ – μζλθ του Επιμελθτθρίου, μζςω τθσ καλφτερθσ εξυπθρζτθςισ τουσ από το 

Επιμελθτιριο, αλλά και όλουσ τουσ φορείσ του Δθμοςίου τομζα, μζςω τθσ λειτουργίασ του 

Γραφείου Χτιριξθσ Επιχειριςεων του Επιμελθτθρίου κακϊσ επίςθσ και από τθ δυνατότθτα 

αξιοποίθςθσ ςφγχρονων τεχνολογιϊν ςτθν προςπάκεια αφξθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ 

τουσ 

 Υερί τισ 450 επιχειριςεισ – μζλθ του Επιμελθτθρίου που κα αποκτιςουν ολοκλθρωμζνεσ 

υποδομζσ αξιοποίθςθσ του θ-επιχειρείν 

 Ψο Επιμελθτιριο Κζρκυρασ, μζςω τθσ αφξθςθσ του κφρουσ του και τθσ αναγνϊριςισ του ωσ 

βαςικοφ ςυνεργάτθ των επιχειριςεων – μελϊν του, 

 Ψο αρμόδιο προςωπικό του Επιμελθτθρίου, μζςω τθσ χριςθσ ςφγχρονου εξοπλιςμοφ κατά 

τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, 

 Θ Εκνικι Οικονομία ςτο ςφνολό τθσ, μζςω τθσ μείωςθσ τθσ γραφειοκρατίασ κατά τθ 

διαδικαςία ςυναλλαγισ των επιχειριςεων με τουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

Β.3 ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ 

 

Β.3.1 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ 

Θ ανταγωνιςτικότθτα των ΠΠΕ ςχετίηεται με ζνα πλικοσ παραγόντων και ορίηεται τόςο ςε επίπεδο 

περιοχισ όςο και ςε επίπεδο περιοχισ ι κλάδου. Σι επιχειριςεισ ανταγωνίηονται για αγορζσ και 
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πόρουσ (ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα). Χε επίπεδο επιχείρθςθσ, γενικά ανταγωνιςτικότθτα ςε 

περιόδουσ οικονομικισ ανάπτυξθσ είναι θ βελτίωςθ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν μεγεκϊν ενϊ ςε 

περιόδουσ οικονομικισ φφεςθσ θ μικρότερθ χειροτζρευςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αντίςτοιχθ 

ςυμπεριφορά και τον ανταγωνιςμό άλλων επιχειριςεων για τα ίδια μεγζκθ. Ειδικότερα ςιμερα ςτα 

πλαίςια τθσ ανταγωνιςτικότθτασ  νοείται επιπλζον θ δυνατότθτα προςφοράσ αναβακμιςμζνων 

υπθρεςιϊν και προϊόντων που να ενςωματϊνουν καινοτομία, ςφγχρονθ τεχνολογία , ποιότθτα και 

μζριμνα για τθν ενζργεια και το περιβάλλον με οικονομικότερουσ όρουσ, θ ενςωμάτωςθ 

διαδικαςιϊν μείωςθσ του κόςτουσ παραγωγισ, θ υιοκζτθςθ πολιτικϊν ςτοχευμζνθσ  παροχισ 

υπθρεςιϊν και, εν γζνει, όλοι οι παράγοντεσ που επαυξάνουν τθν δυνατότθτα μιασ επιχείρθςθσ να 

επιβιϊςει ςτθν παροφςα διεκνι οικονομικι κρίςθ.  

Θ περιοχι μιασ χϊρασ αποτελείται από μια ομάδα επιχειριςεων που ανταγωνίηονται όχι μόνο 

μεταξφ τουσ, αλλά και ωσ ςφνολο με αντίςτοιχεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ θ/και άλλων χωρϊν. Ενϊ οι 

επιχειριςεισ μποροφν να ζχουν μια αυτόνομθ ςυμπεριφορά, εντοφτοισ ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ, οι επιχειριςεισ μιασ περιοχισ μιασ χϊρασ επειδι και αλλθλοεπθρεάηονται και 

αντιμετωπίηουν κοινά προβλιματα ακολουκοφν ςτρατθγικζσ που αν και διαφοροποιοφνται λόγω του 

αντικειμζνου ι του κλάδου τουσ ζχουν ςθμαντικζσ ομοιότθτεσ λόγω των χαρακτθριςτικϊν τθσ 

περιοχισ ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται. Σι επιχειριςεισ μιασ περιοχισ και οι ςτρατθγικζσ που 

ακολουκοφν ζχουν πολλά κοινά ςτοιχεία όχι μόνο για ιςτορικοφσ, κεςμικοφσ και περιβαλλοντικοφσ 

λόγουσ που χαρακτθρίηουν τθν περιοχι αλλά και ωσ προσ τθ δομι και  τισ ςχζςεισ που 

αναπτφςςονται μεταξφ των προμθκευτϊν και των αγοραςτϊν κακϊσ και άλλα χαρακτθριςτικά που  

ζχει θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι (τοπικζσ δικτυϊςεισ, ςυνζργειεσ, μεταφορζσ, επικοινωνίεσ, 

χαρακτθριςτικά ανκρϊπινου δυναμικοφ, κφρια οικονομικι δραςτθριότθτα   κλπ.).  

Χε κάκε περίπτωςθ, ςιμερα, ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ ανάπτυξθσ των μικρϊν 

επιχειριςεων είναι θ υιοκζτθςθ και ενςωμάτωςθ τεχνολογικισ καινοτομίασ είτε για νζα προϊόντα 

και υπθρεςίεσ, είτε για πιο αποτελεςματικοφσ και οικονομικοφσ  τρόπουσ παραγωγισ των 

υφιςταμζνων, είτε για τθν υιοκζτθςθ καλλίτερων διαδικαςιϊν είτε για τθν αρτιότερθ και 

αποτελεςματικότερθ προςζγγιςθ των υποψθφίων πελατϊν και γενικότερα των ςυναλλαςςομζνων 

και τθν πιο ςτοχευμζνθ ςτισ ανάγκεσ τουσ εξυπθρζτθςι τουσ είτε για τθν βελτίωςθ και τθν 

αποδοτικότερθ ολοκλιρωςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και κυρίωσ διαδικαςιϊν που ςχετίηονται ςτισ 

ςχζςεισ με το Δθμόςιο . Λδιαίτερα ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ ο ρόλοσ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν και 

τεχνολογικϊν καινοτομιϊν είναι εξαιρετικά ςθμαντικόσ τόςο για να βελτιϊςει τισ ςχζςεισ των 

επιχειριςεων με το Δθμόςιο μειϊνοντασ τθν γραφειοκρατία όςο και βελτιϊνοντασ τισ δυνατότθτεσ 

των επιχειριςεων ςτισ ςχζςεισ τουσ με τουσ δυνθτικοφσ και υπάρχοντεσ πελάτεσ. Πε τον τρόπο αυτό. 

Πε αυτι τθν ζννοια θ αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ κακίςταται μζςο όχι μόνον 

επιβίωςθσ αλλά και διατιρθςθσ ι βελτίωςθσ τθσ  κζςθσ τθσ ςτθν αγορά. 

Πε αυτι τθν ζννοια ιδιαίτερθ ςθμαςία αποκτά θ υιοκζτθςθ τεχνολογικισ καινοτομίασ και από 

φορείσ εμπλεκόμενουσ ςτισ λειτουργίεσ των επιχειριςεων και κατά ςυνζπεια και ςε οργανιςμοφσ 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ φορείσ όπωσ τα Επιμελθτιρια, τα οποία πζραν του ότι είναι φορείσ 

ςυναλλαςςόμενοι με τισ επιχειριςεισ  είναι και αυτοτελείσ ανεξάρτθτεσ ενϊςεισ επιχειριςεων 

(ατόμων ι εταιριϊν) με ςκοπό τθν ανάπτυξθ του εμπορίου, τθσ βιομθχανίασ-βιοτεχνίασ, τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν και των επαγγελματιϊν ςτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ και εκνικισ οικονομίασ, 

ειδικά όταν θ υιοκζτθςθ τεχνολογικισ καινοτομίασ ςυνιςτά τεχνολογικι αναβάκμιςθ ςυγκεκριμζνων 

υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ ι παροχι νζων υπθρεςιϊν ι οικονομικότερθ και 

αποτελεςματικότερθ  διαδικαςία για τισ επιχειριςεισ και κατά  προςκζτει αξία ςτισ επιχειριςεισ ι 

βελτιϊνει τθν ανταγωνιςτικι τουσ κζςθ. Χε αυτό το πλαίςιο ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ υλοποιοφνται 

ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τθν προϊκθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων.  
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Ψο Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ όντασ ο φορζασ που εκπροςωπεί το ςφνολο των 20.000 εμπορικϊν,  

βιομθχανικϊν-βιοτεχνικϊν και επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν και επαγγελματιϊν του νομοφ 

Ξζρκυρασ  (νθςιά Ξζρκυρασ και Υαξϊν και τα 3 Διαπόντια νθςιά) ςτοχεφει, ςτα πλαίςια τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ και μζςω του ςυγκεκριμζνου ζργου, ςτθν ανάπτυξθ ενόσ πλζγματοσ 

επιμζρουσ δράςεων- υποζργων τα οποία αυτοτελϊσ αλλά και με ςυνζργιεσ και ςτα πλαίςια 

ςυνζχιςθσ και αξιοποίθςθσ προθγοφμενων ολοκλθρωμζνων ι ολοκλθροφμενων ζργων του Γ’ ΞΥΧ 

υποςτθρίηουν με ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ τισ επιχειριςεισ και ελαφρφνουν τισ διαδικαςίεσ τουσ 

ςχετιηόμενα  με τρεισ βαςικοφσ άξονεσ : 

 τθν πολφπλευρθ υποςτιριξθ των ΠΠΕ του Ρομοφ Ξζρκυρασ ςτθν προςπάκεια αφξθςθσ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ ςε εκνικό & διεκνζσ επίπεδο. 

 τθν καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ, 

 τθν κατεφκυνςθ τθσ προϊκθςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ και των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν ςε 

ολόκλθρο τον Ρομό Ξζρκυρασ. 

Ψα παραπάνω κα επιτευχκοφν μζςα από τθν υλοποίθςθ μιασ ςειράσ ϊριμων και ςαφϊσ 

οριοκετθμζνων δράςεων, ωσ ακολοφκωσ: 

 Δράςθ 1: Ψθφιακζσ Δράςεισ και Υπθρεςίεσ του Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ ςε κζματα 

Απαςχόλθςθσ, Τθλεκπαίδευςθσ και Τθλεκατάρτιςθσ, Βελτίωςθσ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ 

των τοπικϊν ΜΜΕ και ςτιριξθσ τθσ Εξωςτρζφειασ και Επιχειρθματικισ Διεκνοποίθςθσ 

 Δράςθ 2: Ψθφιακζσ Δράςεισ και Υπθρεςίεσ ενςωμάτωςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ 

ευρυηωνικότθτασ και των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν ςτον Νομό Κζρκυρασ με ανάπτυξθ 

Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Σχεδίων και ςυςτιματοσ 

Αριςτείασ 

 

Β.3.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΟΥ 

Δράςθ 1: Ψθφιακζσ Δράςεισ και Υπθρεςίεσ του Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ ςε κζματα Απαςχόλθςθσ, 

Τθλεκπαίδευςθσ και Τθλεκατάρτιςθσ, Βελτίωςθσ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ των τοπικϊν ΜΜΕ και 

ςτιριξθσ τθσ Εξωςτρζφειασ και Επιχειρθματικισ Διεκνοποίθςθσ 

Θ παροφςα δράςθ αφορά τθν υλοποίθςθ μιασ ςειράσ νζων, καινοτόμων τεχνολογικϊν εφαρμογϊν 

για τθν προςφορά ψθφιακϊν υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ προσ τισ τοπικζσ επιχειριςεισ. 

Χτόχοσ είναι αφενόσ θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων αλλά και θ ενίςχυςθ τθσ 

εξωςτρζφειάσ τουσ, παράγοντεσ ιδιαίτερα ςθμαντικοί για τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και 

εδράηεται ςτθν αρμοδιότθτα του Επιμελθτθρίου να μεριμνά με κάκε μζςο για τθν ανάπτυξθ του 

εξαγωγικοφ κυρίωσ εμπορίου, τθσ μεταποίθςθσ του τομζα των υπθρεςιϊν και γενικά τθν αφξθςθ τθσ 

παραγωγισ και τθσ παραγωγικότθτασ όπωσ και να διεξάγουν ςεμινάρια και εκπαιδευτικά 

προγράμματα (άρκρο 2 α και 2 ςτ του Ρ 2081/1992 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει από τον Ρ. 

3419/2005). Χτθν προςπάκεια αυτι κα αξιοποιθκεί το Απόδθμο επιχειρθματικό δυναμικό του Ρομοφ 

και κα επιδιωχκεί θ ανάπτυξθ νζων διεκνϊν επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν ςε αυτι τθ βάςθ. Επίςθσ, 

για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία του Επιμελθτθρίου ιδιαίτερα ςε ό,τι ζχει να κάνει με τισ 

ςυναλλαγζσ με πολίτεσ (υποψιφιουσ επιχειρθματίεσ) και επιχειριςεισ κακϊσ και τθν μείωςθ τθσ 

γραφειοκρατίασ ςτισ διαδικαςίεσ του, κα δθμιουργθκεί μια πλιρθσ και ολοκλθρωμζνθ Ψθφιακι 

Βιβλιοκικθ όλων των φακζλων των επιχειριςεων – μελϊν του Επιμελθτθρίου. 

Χτισ εφαρμογζσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι κάτωκι: 

Ενζργεια 1.1: Ψθφιοποίθςθ των φακζλων των επιχειριςεων – μελϊν που τθροφνται ςτο 

Επιμελθτιριο  
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Ψο Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ διακζτει ζνα εκτενζσ Πθτρϊο ςτοιχείων επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ι δραςτθριοποιικθκαν κατά το παρελκόν ςτον Ρομό Ξζρκυρασ. Χτο αρχείο του 

Επιμελθτθρίου βρίςκεται μεγάλοσ αρικμόσ από φακζλουσ επιχειριςεων, που περιλαμβάνουν όλα τα 

κατά νόμο απαιτοφμενα ζγγραφα για τθ λειτουργία τουσ (καταςτατικά και τροποποιιςεισ αυτϊν, 

ΦΕΞ δθμοςίευςθσ καταςτατικοφ, ενάρξεισ και μεταβολζσ λειτουργίασ, άδειεσ λειτουργίασ, 

αντίγραφα μιςκωτθρίων κ.λπ.).  

Τλα τα παραπάνω δεδομζνα διατίκενται μόνο ςε ζντυπθ μορφι. Ψο γεγονόσ αυτό προκαλεί μια 

ςειρά από προβλιματα διαχείριςθσ (ελζγχου πλθρότθτασ, ςυμπλιρωςθσ, αναηιτθςθσ, ανάκλθςθσ 

κ.λπ.), που μεταφράηονται ςε προβλιματα και κακυςτεριςεισ διεκπεραίωςθσ μιασ ςειράσ από 

διαδικαςίεσ και ςυμβάλλουν ςτθ γραφειοκρατικι λειτουργία ενόσ οργανιςμοφ που ζρχεται 

κακθμερινά ςε επαφι με μεγάλο αρικμό επιχειριςεων και υποψιφιων επιχειρθματιϊν. 

Ξατά ςυνζπεια, είναι απόλυτθ ανάγκθ θ υλοποίθςθ ψθφιοποίθςθσ από τον Ανάδοχο, των βαςικϊν 

εγγράφων των ενεργϊν επιχειριςεων–μελϊν του Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ (περίπου 15.000 ενεργά 

μζλθ με μζγιςτο ςυνολικό πλικοσ 210.000 ςελίδων), προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ 

αυτοματοποίθςθ / θλεκτρονικοποίθςθ όλων των ςυναλλαγϊν του Επιμελθτθρίου με τα μζλθ του. Θ 

όλθ διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ των φακζλων των επιχειριςεων κα πρζπει να ικανοποιεί τισ 

ακόλουκεσ βαςικζσ αρχζσ: 

o Ρα διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι αρχειοκζτθςθ των εγγράφων ςε μια βάςθ δεδομζνων, 

ακολουκϊντασ κανόνεσ αποδοτικισ ταξινόμθςθσ, προκειμζνου να διευκολφνεται θ όποια 

διαδικαςία αναηιτθςθσ & ανάκλθςθσ ςτο μζλλον με χριςθ μετα-δεδομζνων, 

o Ρα διεξάγεται ταχφτατα, κακϊσ υφίςταται ανάγκθ ψθφιοποίθςθσ των εγγράφων κατά τθ ςτιγμι 

τθσ προςκόμιςθσ αυτϊν από τον ενδιαφερόμενο επιχειρθματία ςτο χϊρο του Επιμελθτθρίου, 

o Ρα εγγυάται τθν αςφάλεια των ψθφιακϊν αντιγράφων από οποιοδιποτε κίνδυνο μελλοντικισ 

απϊλειασ, καταςτροφισ κ.λπ. 

Θ εφαρμογι κα πρζπει να παρζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

o Κα υποςτθρίηεται με ενιαίο τρόπο, θ αρχειοκζτθςθ και διαχείριςθ όλων των εγγράφων μζςω ενόσ 

κοινοφ περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ. Ψα ζγγραφα κα μποροφν να ταξινομοφνται ςε κατθγορίεσ 

πολλαπλϊν επιπζδων οι οποίεσ κα είναι πλιρωσ διαχειρίςιμεσ από τουσ  εξουςιοδοτθμζνουσ 

χριςτεσ. 

o Εκτόσ τθσ κατθγοριοποίθςθσ των εγγράφων, που αναφζραμε παραπάνω, κα δίνεται θ δυνατότθτα 

ποικίλων χαρακτθριςμϊν των εγγράφων μζςω τθσ χριςθσ μεταδεδομζνων (metadata). Ενδεικτικά 

αναφζρουμε ότι κα υπάρχει θ δυνατότθτα χριςθσ κατ’ ελάχιςτο των παρακάτω μεταδεδομζνων για 

κάκε αρχείο: 

 Υεριγραφι 

 Ειδικά ςχόλια 

 Ξατάςταςθ εγγράφου (status, version) 

 Ψφποσ εγγράφου 

 Πζγεκοσ εγγράφου 

 Θμερομθνία αποκικευςθσ - Χριςτθσ 

 Θμερομθνίεσ τροποποιιςεων – Χριςτεσ 

 Οζξεισ κλειδιά για ειδικζσ αναηθτιςεισ 
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o Επικυμθτι είναι θ αξιοποίθςθ  του υποςυςτιματοσ χρθςτϊν και επιπζδων πρόςβαςθσ (ρόλων) του 

υπάρχοντοσ  πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ εςωτερικισ οργάνωςθσ του Επιμελθτθρίου. Ψο 

υποςφςτθμα αςφαλείασ κα δίνει τθ δυνατότθτα κακοριςμοφ δικαιωμάτων πρόςβαςθσ και 

παρεχόμενων λειτουργιϊν ςε κατθγορίεσ / υποκατθγορίεσ εγγράφων, ςε χριςτεσ και ομάδεσ 

χρθςτϊν που τθροφνται  ςτθν εφαρμογι του Πθτρϊου του Επιμελθτθρίου  

o Υλιρθσ διαλειτουργικότθτα με το υπάρχον πλθροφοριακό ςφςτθμα εςωτερικισ οργάνωςθσ του 

Επιμελθτθρίου, ϊςτε να αντιςτοιχεί ςε κάκε αρικμό μθτρϊου μζλουσ του ο φάκελοσ τθσ επιχείρθςθσ 

ςτο Χφςτθμα Διαχείριςθσ Εγγράφων και αντίςτροφα. Επιπλζον από το πλθροφοριακό ςφςτθμα 

εςωτερικισ οργάνωςθσ του Επιμελθτθρίου και τθν καρτζλα μιασ επιχείρθςθσ / μζλουσ κα πρζπει να 

υπάρχει ολοκλθρωμζνθ άποψθ των αντίςτοιχων ςτοιχείων που είναι αποκθκευμζνα ςτο Χφςτθμα 

Διαχείριςθσ Εγγράφων και αφοροφν τθν εν λόγω επιχείρθςθ. 

o Κα υπάρχει θ δυνατότθτα ανάκτθςθσ εγγράφων μζςω πολφ-λειτουργικοφ περιβάλλοντοσ 

αναηιτθςθσ με χριςθ τόςο των μεταδεδομζνων (τα οποία αναφζρκθκαν αναλυτικά παραπάνω) όςο 

και ελεφκερου κειμζνου από το περιεχόμενο του εγγράφου όπου αυτό είναι επιτρεπτό ανάλογα με 

τον τφπο του εγγράφου (indexing).  

 

Ενζργεια 1.2: Θλεκτρονικό Marketplace για τθν Απόδθμθ Επιχειρθματικι Κοινότθτα τθσ Κζρκυρασ  

Κα πρζπει υλοποιθκεί ζνα θλεκτρονικό marketplace για τθν Απόδθμθ Επιχειρθματικι κοινότθτα τθσ 

Ξζρκυρασ, με μθχανιςμό ςφηευξθσ κοινϊν επιχειρθματικϊν ενδιαφερόντων και υποςτιριξθσ του 

θλεκτρονικοφ επιχειρείν. Ειδικότερα, κα δθμιουργθκεί ζνα αυτόνομο Portal Expat Corfiots του 

Επιμελθτθρίου για τθν καταγραφι και προβολι των Επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο 

εξωτερικό και ανικουν ι διοικοφνται από απόδθμουσ Ξερκυραίουσ ι Ζλλθνεσ με καταγωγι από τον 

Ρομό Ξζρκυρασ ι ζνουσ που διαμζνουν ςθμαντικό χρόνο ςτθν Ξζρκυρα και ζχουν επιχειρθματικά 

ενδιαφζροντα ςτθν ευρφτερθ περιοχι αλλά και ςτο εξωτερικό, ϊςτε να διευκολυνκεί θ 

διεπιχειρθματικι ςυνεργαςία και να δθμιουργθκοφν προχποκζςεισ κοινϊν επιχειρθματικϊν 

δράςεων και επενδφςεων. Υαρατίκενται ακολοφκωσ οι υπθρεςίεσ που κα καλφπτει το εν λόγω 

portal: 

 Ψθφιακόσ Επιχειρθματικόσ Οδθγόσ.  Τλεσ οι υπθρεςίεσ του Σδθγοφ κα ςτθρίηονται ςτισ 

πλθροφορίεσ που θ ίδια θ επιχείρθςθ-μζλοσ κα καταχωρεί και κα ςυντθρεί ςτθν εταιρικι 

τθσ παρουςία (εταιρικό minisite).  Κα πρόκειται για μια δομθμζνθ θλεκτρονικι παρουςίαςθ 

τθσ εταιρείασ που κα γίνεται μζςα από ζνα εφχρθςτο και δυναμικό εργαλείο δθμιουργίασ 

site (Web Site Generator). Για τθ διευκόλυνςθ τόςο τθσ επιχείρθςθσ, όςο κυρίωσ και των 

επιχειριςεων-επιςκεπτϊν (πελατϊν) του οδθγοφ, θ δομι και οι βαςικζσ ενότθτεσ των 

εταιρικϊν sites κα είναι τυποποιθμζνεσ. Πε βάςθ τισ ενότθτεσ του εταιρικοφ site θ 

επιχείρθςθ-μζλοσ κα μπορεί να  καταχωρεί και να ςυντθρεί τα εξισ ςτοιχεία: 

α) Γενικι Ραρουςίαςθ:  Ψα ςτοιχεία ταυτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ, το όραμα, οι 

ςτόχοι, το ιςτορικό, μια γενικι παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων τθσ, κλπ.   Χτθν 

παρουςίαςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν φωτογραφίεσ, απεικονίςεισ 360
ο
, video. 

Για τισ επιχειριςεισ που είναι Πζλθ του Επιμελθτθρίου και επικυμοφν να 

εγγραφοφν και ςτθν κάκετθ αυτι αγορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ (επωνυμία, 

διακριτικόσ τίτλοσ, αντικείμενα δραςτθριότθτασ, διεφκυνςθ, τθλζφωνα, 

θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ, εκπρόςωποσ, κλπ) κα πρζπει να αρχικοποιοφνται με 

αυτόματο και δυναμικό τρόπο από τα ςτοιχεία του Πθτρϊου επιχειριςεων του 

Επιμελθτθρίου (υφιςτάμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα εςωτερικισ οργάνωςθσ).  
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β) Θλεκτρονικόσ Κατάλογοσ Ρροϊόντων – Υπθρεςιϊν:  Αναλυτικι παρουςίαςθ των 

προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ, με τεχνικά ςτοιχεία, φωτογραφίεσ, παρουςίαςθ 360ο, 

video.  Ψα προϊόντα που καταχωροφνται ςτθν Θλεκτρονικό Ξατάλογο ςυνκζτουν 

αυτόματα το Θλεκτρονικό Εκκετιριο Υροϊόντων-Ωπθρεςιϊν (Show Room), ζτςι 

ϊςτε να είναι αναηθτιςιμα, όχι μόνο ςτα πλαίςια του εταιρικοφ site,  αλλά και 

μζςα από κατθγορίεσ προϊόντων ανεξαρτιτωσ των επιχειριςεων.  

 Ψθφιακι Υπθρεςία Σφηευξθσ Ρροςφοράσ & Ηιτθςθσ Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν (Trade 

Leads). Κα πρόκειται για υπθρεςία που κα επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να ανακοινϊςουν τισ 

προςφορζσ ι τθν ηιτθςθ προϊόντων / υπθρεςιϊν ι τθν επικυμία τουσ για τθν ςφναψθ 

επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν (π.χ. αντιπροςϊπευςθ προϊόντων). Πζςω ενόσ ειδικοφ 

Πθχανιςμοφ Χφηευξθσ (matching) κα γίνεται αυτόματθ ςφηευξθ προςφορϊν και ηθτιςεων 

και κα ενθμερϊνονται αυτόματα μζςω e-mail τα ενδιαφερόμενα μζρθ (εφόςον ζχουν 

δθλϊςει ότι επικυμοφν μια τζτοια ειδοποίθςθ (trade opportunities Alert). Θ υπθρεςία αυτι 

κα εφοδιάηεται με εφχρθςτο εργαλείο για τθν πλθρζςτερθ και ελκυςτικότερθ παρουςίαςθ 

των προςφερόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν, με εφκολθ περιγραφι και χριςθ 

φωτογραφιϊν. 

 Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ των μελϊν τθσ ομογενειακισ 

επιχειρθματικισ κοινότθτασ. Θ υπθρεςία αυτι κα διευκολφνει, μζςω ενόσ διαδικτυακοφ 

forum, τθν άμεςθ επικοινωνία των μελϊν τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ τθσ ομογζνειασ. 

Κα οργανϊνονται ςε κεματικζσ ενότθτεσ για τθν ευκολότερθ χριςθ τουσ. Ειδικά τα Message 

Boards κα οργανϊνονται με τζτοιον τρόπο ϊςτε να διευκολφνεται θ δυνατότθτα 

αναηιτθςθσ posts βάςει κειμζνου και θ οργάνωςθ βάςει κατθγοριϊν και threads. Επιπλζον, 

κα δθμιουργθκεί ζνα θλεκτρονικό newsletter, μια περιοδικι ι ζκτακτθ θλεκτρονικι 

ενθμζρωςθ που κα ςτζλνει το Επιμελθτιριο ςτα μζλθ του portal τα οποία κα ζχουν 

εγγραφεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία. Σ διαχειριςτισ κα πρζπει να επιλζγει το περιεχόμενο 

από το CMS που κα αποςταλεί ι να παράγει επί τόπου ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο. 

Ψο όλο ςφςτθμα κα υποςτθρίηεται από ζνα Σλοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου 

(content management system), που κα περιζχει πλοφτο ζγκυρου και ενθμερωτικοφ περιεχομζνου, 

για το οποίο κα υπάρχει θ δυνατότθτα ςυνεχοφσ δυναμικισ ενθμζρωςθσ. Ξάτω από κάκε κεματικι 

ενότθτα, κα μποροφν οι διαχειριςτζσ περιεχομζνου να δθμιουργιςουν μια δενδρικι δομι 

υποκατθγοριϊν, απεριόριςτου βάκουσ, για τθν καλφτερθ δόμθςθ και οργάνωςθ του περιεχομζνου. 

Θ περιοχι ελεφκερθσ πρόςβαςθσ κα παρουςιάηεται ςε τζςςερεισ γλϊςςεσ (Ελλθνικά, Αγγλικά, 

Γαλλικά, Λταλικά), και κα ζχει τθν δυνατότθτα επζκταςθσ ςε επιπλζον γλϊςςεσ. Κα πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται πλιρωσ γραφικά εργαλεία διαχείριςθσ, WYSIWYG editors-on-page, και για τθν 

χριςθ του δεν κα απαιτείται τίποτε άλλο από ζναν κοινό web browser (πχ Internet Explorer, Mozilla, 

Firefox, Netscape, Opera). Ψζλοσ επικυμθτι είναι θ ενςωμάτωςθ λειτουργικότθτασ ροισ εργαςιϊν 

(workflow), διαχείριςθσ εκδόςεων (versioning) και κα διαχωρίηει τθν πρόςβαςθ ανάλογα με τισ 

δθμιουργθμζνεσ ομάδεσ εργαςίεσ, ρόλουσ και δικαιϊματα πρόςβαςθσ των χρθςτϊν-διαχειριςτϊν. 

H παρεχόμενθ εφαρμογι κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι τόςο ςτθν εμφάνιςθ (user prompts και 

system strings) όςο και ςτο περιεχόμενό τθσ, και ςτα πλαίςια του ζργου να είναι ρυκμιςμζνθ ϊςτε 

να υποςτθρίηει Ελλθνικά και Αγγλικά, κάτω από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8.  

 

Ενζργεια 1.3: Θλεκτρονικό Marketplace Ελλθνοαλβανικισ διεπιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ (B2B 

Trade Leads Marketplace)  
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Κα πρζπει υλοποιθκεί ζνα θλεκτρονικό marketplace Ελλθνοαλβανικισ διεπιχειρθματικισ 

ςυνεργαςίασ (B2B Trade Leads Marketplace) με παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν και ςυμβουλευτικισ 

υποςτιριξθσ. Ψο marketplace κα περιλαμβάνει πλιρθ Επιχειρθματικό Σδθγό αλλά και Πθχανιςμό 

Χφηευξθσ προςφορϊν και ηθτιςεων προϊόντων και υπθρεςιϊν μεταξφ επιχειριςεων, ειδικό forum 

επικοινωνίασ μεταξφ επιχειρθματιϊν, ενϊ κα υποςτθρίηεται από ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα 

διαχείριςθσ του περιεχομζνου του. Υαρατίκενται ακολοφκωσ οι υπθρεςίεσ που κα καλφπτει το εν 

λόγω portal: 

 Ψθφιακόσ Επιχειρθματικόσ Οδθγόσ.  Τλεσ οι υπθρεςίεσ του Σδθγοφ κα ςτθρίηονται ςτισ 

πλθροφορίεσ που θ ίδια θ επιχείρθςθ-μζλοσ κα καταχωρεί και κα ςυντθρεί ςτθν εταιρικι 

τθσ παρουςία (εταιρικό minisite).  Κα πρόκειται για μια δομθμζνθ θλεκτρονικι παρουςίαςθ 

τθσ εταιρείασ που κα γίνεται μζςα από ζνα εφχρθςτο και δυναμικό εργαλείο δθμιουργίασ 

site (Web Site Generator). Για τθ διευκόλυνςθ τόςο τθσ επιχείρθςθσ, όςο κυρίωσ και των 

επιχειριςεων-επιςκεπτϊν (πελατϊν) του οδθγοφ, θ δομι και οι βαςικζσ ενότθτεσ των 

εταιρικϊν sites κα είναι τυποποιθμζνεσ. Πε βάςθ τισ ενότθτεσ του εταιρικοφ site θ 

επιχείρθςθ-μζλοσ καταχωρεί και ςυντθρεί τα εξισ ςτοιχεία: 

α) Γενικι Ραρουςίαςθ:  Ψα ςτοιχεία ταυτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ, το όραμα, οι 

ςτόχοι, το ιςτορικό, μια γενικι παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων τθσ, κλπ.   Χτθν 

παρουςίαςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν φωτογραφίεσ, απεικονίςεισ 360
ο
, video. 

Για τισ επιχειριςεισ που είναι Πζλθ του Επιμελθτθρίου και επικυμοφν να 

εγγραφοφν και ςτθν κάκετθ αυτι αγορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ (επωνυμία, 

διακριτικόσ τίτλοσ, αντικείμενα δραςτθριότθτασ, διεφκυνςθ, τθλζφωνα, 

θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ, εκπρόςωποσ, κλπ) κα πρζπει να αρχικοποιοφνται με 

αυτόματο και δυναμικό τρόπο από τα ςτοιχεία του Πθτρϊου επιχειριςεων του 

Επιμελθτθρίου (υφιςτάμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα εςωτερικισ οργάνωςθσ).  

β) Θλεκτρονικόσ Κατάλογοσ Ρροϊόντων – Υπθρεςιϊν:  Αναλυτικι παρουςίαςθ των 

προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ, με τεχνικά ςτοιχεία, φωτογραφίεσ, παρουςίαςθ 360ο, 

video.  Ψα προϊόντα που καταχωροφνται ςτθν Θλεκτρονικό Ξατάλογο ςυνκζτουν 

αυτόματα το Θλεκτρονικό Εκκετιριο Υροϊόντων-Ωπθρεςιϊν (Show Room), ζτςι 

ϊςτε να είναι αναηθτιςιμα, όχι μόνο ςτα πλαίςια του εταιρικοφ site,  αλλά και 

μζςα από κατθγορίεσ προϊόντων ανεξαρτιτωσ των επιχειριςεων.  

 Ψθφιακι Υπθρεςία Σφηευξθσ Ρροςφοράσ & Ηιτθςθσ Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν (Trade 

Leads). Κα πρόκειται για υπθρεςία που κα επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να ανακοινϊςουν τισ 

προςφορζσ ι τθν ηιτθςθ προϊόντων / υπθρεςιϊν ι τθν επικυμία τουσ για τθν ςφναψθ 

επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν (π.χ. αντιπροςϊπευςθ προϊόντων). Πζςω ενόσ ειδικοφ 

Πθχανιςμοφ Χφηευξθσ (matching) κα γίνεται αυτόματθ ςφηευξθ προςφορϊν και ηθτιςεων 

και κα ενθμερϊνονται αυτόματα μζςω e-mail τα ενδιαφερόμενα μζρθ (εφόςον ζχουν 

δθλϊςει ότι επικυμοφν μια τζτοια ειδοποίθςθ (trade opportunities Alert). Θ υπθρεςία αυτι 

κα εφοδιάηεται με εφχρθςτο εργαλείο για τθν πλθρζςτερθ και ελκυςτικότερθ παρουςίαςθ 

των προςφερόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν, με εφκολθ περιγραφι και χριςθ 

φωτογραφιϊν. 

 Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ των μελϊν τθσ ελλθνοαλβανικισ  

επιχειρθματικισ κοινότθτασ. Θ υπθρεςία αυτι κα διευκολφνει, μζςω ενόσ διαδικτυακοφ 

forum, τθν άμεςθ επικοινωνία των μελϊν τθσ ελλθνοαλβανικισ επιχειρθματικισ κοινότθτασ. 

Κα οργανϊνονται ςε κεματικζσ ενότθτεσ για τθν ευκολότερθ χριςθ τουσ. Ειδικά τα Message 

Boards κα οργανϊνονται με τζτοιον τρόπο ϊςτε να διευκολφνεται θ δυνατότθτα 



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    81   από   150 

 

αναηιτθςθσ posts βάςει κειμζνου και θ οργάνωςθ βάςει κατθγοριϊν και threads. Επιπλζον, 

κα δθμιουργθκεί ζνα θλεκτρονικό newsletter, μια περιοδικι ι ζκτακτθ θλεκτρονικι 

ενθμζρωςθ που κα ςτζλνει το Επιμελθτιριο ςτα μζλθ του portal τα οποία κα ζχουν 

εγγραφεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία. Σ διαχειριςτισ κα πρζπει να επιλζγει το περιεχόμενο 

από το CMS που κα αποςταλεί ι να παράγει επί τόπου ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο. 

Ψο όλο ςφςτθμα κα υποςτθρίηεται από ζνα Σλοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου 

(content management system), που κα περιζχει πλοφτο ζγκυρου και ενθμερωτικοφ περιεχομζνου, 

για το οποίο κα υπάρχει θ δυνατότθτα ςυνεχοφσ δυναμικισ ενθμζρωςθσ. Ξάτω από κάκε κεματικι 

ενότθτα, κα μποροφν οι διαχειριςτζσ περιεχομζνου να δθμιουργιςουν μια δενδρικι δομι 

υποκατθγοριϊν, απεριόριςτου βάκουσ, για τθν καλφτερθ δόμθςθ και οργάνωςθ του περιεχομζνου. 

Θ περιοχι ελεφκερθσ πρόςβαςθσ κα παρουςιάηεται ςε τρεισ γλϊςςεσ (Ελλθνικά, Αγγλικά, Αλβανικά), 

και κα ζχει τθν δυνατότθτα επζκταςθσ ςε επιπλζον γλϊςςεσ. Κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

πλιρωσ γραφικά εργαλεία διαχείριςθσ, WYSIWYG editors-on-page, και για τθν χριςθ του δεν κα 

απαιτείται τίποτε άλλο από ζναν κοινό web browser (πχ Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, 

Opera). Ψζλοσ επικυμθτι είναι θ ενςωμάτωςθ λειτουργικότθτασ ροισ εργαςιϊν (workflow), 

διαχείριςθσ εκδόςεων (versioning) και κα διαχωρίηει τθν πρόςβαςθ ανάλογα με τισ δθμιουργθμζνεσ 

ομάδεσ εργαςίεσ, ρόλουσ και δικαιϊματα πρόςβαςθσ των χρθςτϊν-διαχειριςτϊν. 

H παρεχόμενθ εφαρμογι κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι τόςο ςτθν εμφάνιςθ (user prompts και 

system strings) όςο και ςτο περιεχόμενό τθσ, και ςτα πλαίςια του ζργου να είναι ρυκμιςμζνθ ϊςτε 

να υποςτθρίηει Ελλθνικά και Αγγλικά, κάτω από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8.  

 

Ενζργεια 1.4: Δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικοφ κοινοφ ςθμείου ςυνάντθςθσ και διαβοφλευςθσ (e- 

Corfiots Think Tank <e-CTT>) 

Θ Ξζρκυρα είναι ιδιαίτερα γνωςτι για τον πολιτιςμό που ζχει αναπτφξει γι’ αυτό και θ υλοποίθςθ 

ενόσ θλεκτρονικοφ κοινοφ ςθμείου ςυνάντθςθσ και διαβοφλευςθσ (e- Corfiots Think Tank <e-CTT>) 

που κα παρζχει ψθφιακζσ υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ, επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ των απανταχοφ 

Ξερκυραίων ι Ξερκυραϊκισ καταγωγισ Ελλινων ι ξζνων που διαμζνουν ςθμαντικό χρόνο ςτθν 

Ξζρκυρα τθσ μουςικισ, τθσ τζχνθσ, του πολιτιςμοφ και των επιςτθμϊν κλπ .  

Είναι γνωςτό ότι πολλοί Ξερκυραίοι διαπρζπουν ςτο εξωτερικό ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ των 

επιςτθμϊν, των τεχνϊν, του Υολιτιςμοφ, τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ,  κλπ 

όπωσ και ότι πολλοί διαπρεπείσ ξζνοι ζχουν ςχεδόν μόνιμθ κατοικία ςτθν Ξζρκυρα (Βρετανοί, Λταλοί, 

Γάλλοι, Παλτζηοι, και εςχάτωσ Φϊςοι κλπ) και ςυχνά μεταφζρουν τμιμα τθσ εποπτείασ τθσ 

δραςτθριότθτασ τουσ ςτθν Ξζρκυρα. Θ αγάπθ των παραπάνω για τθν Ξζρκυρα είναι δεδομζνθ, όπωσ 

και θ διάκεςι τουσ για προςφορά, προκειμζνου θ Ξζρκυρα και οι άνκρωποί τθσ να προοδεφςουν και 

να ανελιχκοφν οικονομικά και κοινωνικά. Χτο πλαίςιο αυτό, το Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ ςχεδιάηει τθ 

δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ μθχανιςμοφ ςυνάντθςθσ και διαβοφλευςθσ των ανωτζρω, με ςτόχο τθν 

αναγνϊριςθ εκείνων των ςτρατθγικϊν, πολιτικϊν, και δράςεων προκειμζνου για τθν πρόοδο τθσ 

Ριςου ειδικά ςε κζματα τεχνϊν και πολιτιςμοφ. 

Θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει: 

 Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου (content management system). Κα 

περιζχει πλοφτο ζγκυρου και ενθμερωτικοφ περιεχομζνου αναφορικά με τον Ρομό 

Ξζρκυρασ, τα νζα & τισ δραςτθριότθτεσ των φορζων του Ρομοφ, και όλεσ τισ πολιτιςτικζσ, 

επιςτθμονικζσ, τεχνολογικζσ, οικονομικζσ, επιχειρθματικζσ, κοινωνικζσ εξελίξεισ που 

αφοροφν τον Ρομό. Επιπρόςκετα, κα αναρτϊνται γενικά και ειδικά κείμενα που κα 

προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ ψθφιακισ διαβοφλευςθσ και κα αφοροφν ςτθν 
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ανάπτυξθ και τθν πρόοδο του Ρομοφ. Θ εφαρμογι κα παρζχει τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ 

δυναμικισ ενθμζρωςθσ και κα επιτρζπει τθν κατθγοριοποίθςθ του περιεχομζνου ςε 

κεματικζσ ενότθτεσ. Ξάτω από κάκε κεματικι ενότθτα, κα μποροφν οι διαχειριςτζσ 

περιεχομζνου να δθμιουργιςουν μια δενδρικι δομι υποκατθγοριϊν, απεριόριςτου 

βάκουσ, για τθν καλφτερθ δόμθςθ και οργάνωςθ του περιεχομζνου. Θ περιοχι ελεφκερθσ 

πρόςβαςθσ κα παρουςιάηεται ςε τζςςερισ γλϊςςεσ (Ελλθνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και 

Λταλικά), και κα ζχει τθν δυνατότθτα επζκταςθσ ςε επιπλζον γλϊςςεσ. Κα πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται πλιρωσ γραφικά εργαλεία διαχείριςθσ, WYSIWYG editors-on-page, και 

για τθν χριςθ του δεν κα απαιτείται τίποτε άλλο από ζναν κοινό web browser (πχ Internet 

Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, Opera). Ψζλοσ επικυμθτι είναι θ ενςωμάτωςθ 

λειτουργικότθτασ ροισ εργαςιϊν (workflow), διαχείριςθσ εκδόςεων (versioning) και κα 

διαχωρίηει τθν πρόςβαςθ ανάλογα με τισ δθμιουργθμζνεσ ομάδεσ εργαςίεσ, ρόλουσ και 

δικαιϊματα πρόςβαςθσ των χρθςτϊν-διαχειριςτϊν. 

 Forum. Θ υπθρεςία αυτι κα διευκολφνει τθν άμεςθ επικοινωνία μεταξφ των 

εγγεγραμμζνων μελϊν τθσ υπθρεςίασ. Ψο περιεχόμενο κα οργανϊνεται ςε κεματικζσ 

ενότθτεσ για τθν ευκολότερθ χριςθ τουσ. Ειδικά τα Message Boards κα οργανϊνονται με 

τζτοιον τρόπο ϊςτε να διευκολφνεται θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ posts βάςει κειμζνου και θ 

οργάνωςθ βάςει κατθγοριϊν και threads. 

 Newsletter. Κα είναι μια περιοδικι ι ζκτακτθ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ που κα ςτζλνει το 

Επιμελθτιριο ςτα μζλθ τθσ εφαρμογισ, τα οποία κα ζχουν εγγραφεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

υπθρεςία.  Σ διαχειριςτισ κα πρζπει να επιλζγει το περιεχόμενο από το CMS που κα 

αποςταλεί ι να παράγει επί τόπου ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο.  

 

Ενζργεια 1.5: Ψθφιακι Υποςτιριξθ τθσ Απαςχόλθςθσ, με ζμφαςθ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν. 

Θ εφαρμογι υποςτιριξθσ τθσ απαςχόλθςθσ, κα περιλαμβάνει: 

 Ενθμζρωςθ για ειδικότθτεσ – προςόντα και τάςεισ των κζςεων εργαςίασ. 

 Ψθφιακι  υπθρεςία αναηιτθςθσ προςωπικοφ από επιχειριςεισ – μζλθ: 

Ξαταχϊρθςθ αγγελιϊν εργαςίασ από τουσ εργοδότεσ με καταχϊρθςθ αγγελίασ τόςο με 

δομθμζνο τρόπο (δομθμζνθ αποτφπωςθ αναγκϊν) όςο και με αδόμθτο τρόπο (επιςφναψθ 

αρχείου). Κα παρζχεται ςτισ επιχειριςεισ – μζλθ θλεκτρονικι φόρμα για τθν υποβολι 

ςτοιχείων για κζςεισ απαςχόλθςθσ με πλικοσ ατόμων ανά κζςθ εργαςίασ και ειδικότθτα. 

 Ψθφιακι Ωπθρεςία εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για απαςχόλθςθ:  

Δθμιουργία θλεκτρονικισ φόρμασ αναηιτθςθσ εργαςίασ από άνεργο όπου κα 

καταχωροφνται τα προςωπικά ςτοιχεία, το θλεκτρονικό βιογραφικό ςθμείωμα (ειδικότθτα, 

προχπθρεςία, ειδικζσ γνϊςεισ κλπ) με βάςθ τα οποία κα γίνεται θ αντιςτοίχιςθ με κζςεισ 

εργαςίασ ςε επιχειριςεισ μζλθ. Χτθν περίπτωςθ όπου ο ενδιαφερόμενοσ ζχει εγγραφεί ςτο 

μθτρϊο ανζργων του ΣΑΕΔ κα καταχωρεί και τον αρικμό μθτρϊου του από τθν κάρτα 

ανζργου που του ζχει χορθγθκεί. 

 Αναηιτθςθ κζςεων εργαςίασ ι βιογραφικϊν, με πολλαπλά κριτιρια τόςο για τουσ 

εργαηόμενουσ όςο και τουσ εργοδότεσ 
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 Ψθφιακι Ωπθρεςία αυτόματθσ αντιςτοίχιςθσ αιτθμάτων αναηιτθςθσ προςωπικοφ και 

αιτιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για απαςχόλθςθ: 

Θ υπθρεςία κα αντιςτοιχεί τα αιτιματα και κα ενθμερϊνει μζςω e-mail αλλά και μζςω 

ειδικισ οκόνθσ πλθροφόρθςθσ τισ επιχειριςεισ μζλθ αλλά και τουσ ενδιαφερόμενουσ για 

απαςχόλθςθ. Θ υπθρεςία κα εκτελείται αυτόματα και ςε κάκε περίπτωςθ όπου ειςάγεται 

ζνα νζο αίτθμα εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ απαςχόλθςθσ.  

 Ψθφιακι Ωπθρεςία επιβεβαίωςθσ/ανακοίνωςθσ πρόςλθψθσ προςωπικοφ: Πζςω τθσ 

υπθρεςίασ αυτισ κα παρζχεται θ δυνατότθτα - ςτισ περιπτϊςεισ όπου μζςω τθσ 

διαδικαςίασ αυτόματθσ αντιςτοίχιςθσ αιτθμάτων επιτυγχάνεται θ πρόςλθψθ/απαςχόλθςθ – 

ςτθν επιχείρθςθ μζλοσ ι και ςτον ενδιαφερόμενο για απαςχόλθςθ να επιβεβαιϊνουν τθν 

πρόςλθψθ.  

 Ενθμζρωςθ για Χεμινάρια – Εκπαιδευτικά προγράμματα, Εκδθλϊςεισ που προωκοφν τθν 

απόκτθςθ επιπλζον προςόντων κακϊσ και τθν δια βίου επιμόρφωςθ, μζςω τθσ ειδικισ 

υφιςτάμενθσ εφαρμογισ Εκδθλϊςεων / Εκκζςεων.  

 

Θ Ενθμζρωςθ για Χεμινάρια – Εκπαιδευτικά προγράμματα και το λοιπό περιεχόμενο που 

περιγράφθκε παραπάνω είναι επικυμθτό να παρζχεται αξιοποιϊντασ το ςφςτθμα διαχείριςθσ 

περιεχομζνου CMS που ιδθ διακζτει το Επιμελθτιριο. 

H παρεχόμενθ εφαρμογι κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι τόςο ςτθν εμφάνιςθ (user prompts και 

system strings) όςο και ςτο περιεχόμενό τθσ, και ςτα πλαίςια του ζργου να είναι ρυκμιςμζνθ ϊςτε 

να υποςτθρίηει Ελλθνικά και Αγγλικά, κάτω από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8. Επίςθσ, επικυμθτό 

είναι να ολοκλθρϊνεται ςε επίπεδο πρόςβαςθσ χριςτθ με το μθτρϊο χρθςτϊν του υφιςτάμενου 

portal, παρζχοντασ ενιαία πρόςβαςθ με Single Sign On. 

 

Ενζργεια 1.6: Ψθφιακό Ρεριβάλλον παρουςίαςθσ επενδυτικϊν ευκαιριϊν ςτον Νομό Κζρκυρασ 

(Corfu Investment Observatory, CIO).  

Κα δθμιουργθκεί ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον παρουςίαςθσ και ανάδειξθσ των επιχειρθματικϊν 

ευκαιριϊν του Ρομοφ, μεταξφ τθσ τοπικισ επιχειρθματικισ κοινότθτασ, ομογενείσ από τον Ρομό που 

δραςτθριοποιοφνται επιχειρθματικά ςε τρίτεσ χϊρεσ και άλλουσ υποψιφιουσ επενδυτζσ (π.χ. Λδιϊτεσ 

Επενδυτζσ, Ψραπεηικζσ λφςεισ, Venture Capital, ξζνοι επενδυτζσ κτλ). Θ καταγραφι των επενδυτικϊν 

ευκαιριϊν κα είναι κατθγοροποιθμζνθ ςφμφωνα με βαςικοφσ κλάδουσ τθσ τοπικισ Σικονομίασ.  

Επιπλζον, ςτόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ καταγραφι και προβολι των Επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο εξωτερικό και ανικουν ι διοικοφνται από απόδθμουσ Ζλλθνεσ με καταγωγι 

από τον Ρομό Ξζρκυρασ ι ζχουν επιχειρθματικά ενδιαφζροντα για τθν ευρφτερθ περιοχι, ϊςτε να 

διευκολυνκεί θ διεπιχειρθματικι ςυνεργαςία και να δθμιουργθκοφν προχποκζςεισ κοινϊν 

επιχειρθματικϊν δράςεων και επενδφςεων.  

Υαρατίκενται ακολοφκωσ οι υπθρεςίεσ που κα καλφπτονται: 

 Υπθρεςίεσ Δθμιουργίασ και προβολισ Ψθφιακοφ Oπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 

Κα γίνεται αναφορά ςτθν υφιςτάμενθ οικονομικι δραςτθριότθτα του νθςιοφ αλλά και ςτισ 

πικανζσ  επενδυτικζσ ευκαιρίεσ. Κα περιζχονται ςχετικζσ μελζτεσ και feasibility studies που 

αφοροφν νζεσ επενδφςεισ ειδικά ςτον Ρομό Ξζρκυρασ. Πεταξφ άλλων κα πρζπει να 

περιλαμβάνονται: 

o Υαρουςίαςθ ςχετικϊν φορζων 

o Χριςιμοι Σδθγοί Επενδφςεων 
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o Χυγκζντρωςθ και ανάρτθςθ όλων των υπαρχόντων ςχετικϊν Πελετϊν δθμόςιων 

οργανιςμϊν κατθγοριοποιθμζνεσ ανά κλάδο 

o Διαδικαςίεσ Αδειοδότθςθσ 

o Επενδυτικά ςχζδια που πραγματοποιικθκαν ςτο Ρθςί 

o Χρθματοδοτικοί Πθχανιςμοί (Επενδυτικά Ξίνθτρα, ΕΧΥΑ, ΧΔΛΨ κτλ) 

o Ξτλ 

Ξατά τθν διάρκεια τθσ Δοκιμαςτικισ Οειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει λειτουργικι τθν 

υπθρεςία αυτι με τθν Δθμιουργία ςχετικοφ περιεχομζνου (E-Consulting 1). 

 

 Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ Στατιςτικισ Ανάλυςθσ Επιχειρθματικότθτασ.  

Θ υπθρεςία αυτι κα καταγράφει τθν δθμογραφικι εξζλιξθ ανά κλάδο, περιοχι, κατθγορία, κ.λπ. 

των επιχειριςεων, ςε ςυνδυαςμό με τα δθμογραφικά ςτοιχεία και δείκτεσ του οικονομικοφ 

περιβάλλοντοσ, τισ υποδομζσ, τισ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ, κλπ. Υροκειμζνου 

το όλο ςφςτθμα να υπθρετεί τθν αποςτολι και τουσ ςκοποφσ τθσ δθμιουργίασ του, κα διεξαχκεί 

ςυςτθματικι αποτφπωςθ και ανάλυςθ επιλεγμζνων ποςοτικϊν – ποιοτικϊν δεκτϊν που 

αφοροφν το γενικότερο οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον του νομοφ. Πζςω των δεικτϊν αυτϊν, 

κα εξάγονται χριςιμα ςυμπεράςματα τόςο όςον αφορά τθν εξζλιξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

όςο και τθ μεταβολι κρίςιμων παραμζτρων που επθρεάηουν άμεςα ι ζμμεςα τθν 

επιχειρθματικότθτα. Θ παρακολοφκθςθ των δεικτϊν κα γίνει αξιοποιϊντασ δφο πθγζσ: 

o Δευτερογενείσ πλθροφορίεσ από μελζτεσ που ζχουν εκπονθκεί από επίςθμουσ φορείσ 

(ΕΧΩΕ, Eurostat, κ.λπ.).  

o Αξιοποίθςθ του μθτρϊου που διακζτει το Επιμελθτιριο. 

Ψο ςφςτθμα κα διαςυνδζεται ςε πραγματικό χρόνο με το υπάρχον πλθροφοριακό ςφςτθμα 

εςωτερικισ οργάνωςθσ του Επιμελθτθρίου (Πθτρϊο επιχειριςεων), για τθν δθμιουργία 

αυτόματων αναφορϊν από ςτοιχεία του Πθτρϊου (ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικϊν 

μθτρϊων) (π.χ. αρικμόσ νζων επιχειριςεων ανά κλάδο ι αντικείμενο δραςτθριότθτασ για 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο και ςυγκεκριμζνθ περιοχι, εξζλιξθ του αρικμοφ των 

επιχειριςεων ανά κλάδο, εξζλιξθ του αρικμοφ των επιχειριςεων ανά μζγεκοσ με βάςθ τον 

αρικμό των εργαηομζνων, αρικμόσ επιχειριςεων γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ ανά κλάδο, 

εξζλιξθ των εξαγωγικϊν επιχειριςεων, κλπ). 

Σ χριςτθσ (διαχειριςτισ) πλοθγοφμενοσ μζςα ςτο ςφςτθμα κα επιλζγει παραμζτρουσ βάςει των 

οποίων κα παράγονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία και τα γραφιματα τα οποία ςτθν ςυνζχεια κα 

μποροφν να δθμοςιευκοφν ςτο CMS του. 

Θ παρουςίαςθ των δεδομζνων τθσ εφαρμογισ  κα γίνεται με ζτοιμεσ αναφορζσ, με 

διαγράμματα και ιςτογράμματα κλπ.  

Ψα Χτοιχεία Χτατιςτικισ Ανάλυςθσ κα είναι κατθγοριοποιθμζνα ωσ εξισ: 

o Χτοιχεία βαςικισ ανάλυςθσ διακζςιμα ςτο ευρφ κοινό (χωρίσ ανάγκθ 

εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ)  

o Χτοιχεία ςτατιςτικισ ανάλυςθσ δεικτϊν τα οποία κα παρζχονται δωρεάν ςε 

δθμόςιουσ οργανιςμοφσ αρμόδιουσ για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ, τθν 

επιχειρθματικότθτα και τθν απαςχόλθςθ (ΕΧΩΕ, Γενικι Γραμματεία Εμπορίου / 

Ωπουργείο Ανάπτυξθσ, Υαρατθρθτιριο για τθν ΞΨΥ κ.λπ.). 
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Ξατά τθν διάρκεια τθσ Δοκιμαςτικισ Οειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει λειτουργικι τθν 

υπθρεςία αυτι με τθν Δθμιουργία ςχετικοφ περιεχομζνου (E-Consulting 2). 

 Ψθφιακι Υπθρεςία προβολισ των ενδιαφερομζνων για επενδφςεισ ςτο Νομοφ Κζρκυρασ 

(Επιχειρθματικόσ Οδθγόσ Επενδυτϊν).   

Κα παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ ειδικοφ κεματικοφ επιχειρθματικοφ οδθγοφ 

επενδυτϊν του νομοφ. Τλεσ οι υπθρεςίεσ του Επιχειρθματικοφ Σδθγοφ κα ςτθρίηονται ςτισ 

πλθροφορίεσ που θ ίδια θ επιχείρθςθ-μζλοσ κα καταχωρεί και κα ςυντθρεί ςτθν εταιρικι τθσ 

παρουςία (εταιρικό minisite).  Κα πρόκειται για μια δομθμζνθ θλεκτρονικι παρουςίαςθ τθσ 

εταιρείασ που κα γίνεται μζςα από ζνα εφχρθςτο και δυναμικό εργαλείο δθμιουργίασ site (Web 

Site Generator). Για τθ διευκόλυνςθ τόςο τθσ επιχείρθςθσ, όςο κυρίωσ και των επιχειριςεων-

επιςκεπτϊν (πελατϊν) του οδθγοφ, θ δομι και οι βαςικζσ ενότθτεσ των εταιρικϊν sites κα είναι 

τυποποιθμζνεσ. Πε βάςθ τισ ενότθτεσ του εταιρικοφ site θ επιχείρθςθ-μζλοσ κα μπορεί να 

καταχωρεί και να ςυντθρεί τα εξισ ςτοιχεία: 

α) Γενικι Ραρουςίαςθ:  Ψα ςτοιχεία ταυτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ, το όραμα, οι ςτόχοι, 

το ιςτορικό, μια γενικι παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων τθσ, κλπ.   Χτθν παρουςίαςθ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν φωτογραφίεσ, απεικονίςεισ 360
ο
, video. 

β) Θλεκτρονικόσ Κατάλογοσ Ρροϊόντων – Υπθρεςιϊν:  Αναλυτικι παρουςίαςθ των 

προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ, με τεχνικά ςτοιχεία, φωτογραφίεσ, παρουςίαςθ 360ο, 

video.  Ψα προϊόντα που καταχωροφνται ςτον Θλεκτρονικό Ξατάλογο ςυνκζτουν 

αυτόματα το Θλεκτρονικό Εκκετιριο Υροϊόντων-Ωπθρεςιϊν (Show Room), ζτςι ϊςτε να 

είναι αναηθτιςιμα, όχι μόνο ςτα πλαίςια του εταιρικοφ site,  αλλά και μζςα από 

κατθγορίεσ προϊόντων ανεξαρτιτωσ των επιχειριςεων.  

 Ψθφιακι Υπθρεςία Σφηευξθσ Ρροςφοράσ & Ηιτθςθσ Επενδυτικϊν Ευκαιριϊν. 

 Κα πρόκειται για υπθρεςία που κα επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να ανακοινϊςουν τισ προςφορζσ 

ι τθν ηιτθςθ ςυνεργαςιϊν ςε κζματα επενδφςεων (π.χ. ανάπτυξθ Franshise, επζνδυςθ ςε 

φωτοβολταϊκά ι αιολικι ενζργεια, επενδφςεισ γθσ, ςφμβουλοι επενδφςεων κτλ). Πζςω ενόσ 

ειδικοφ Πθχανιςμοφ Χφηευξθσ (matching) κα γίνεται αυτόματθ ςφηευξθ προςφορϊν και 

ηθτιςεων και κα ενθμερϊνονται αυτόματα μζςω e-mail τα ενδιαφερόμενα μζρθ (εφόςον ζχουν 

δθλϊςει ότι επικυμοφν μια τζτοια ειδοποίθςθ (trade opportunities Alert). Θ υπθρεςία αυτι κα 

εφοδιάηεται με εφχρθςτο εργαλείο για τθν πλθρζςτερθ και ελκυςτικότερθ παρουςίαςθ των 

προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με εφκολθ περιγραφι και χριςθ φωτογραφιϊν. 

Επικυμθτι είναι θ διαςφάλιςθ διαλειτουργικότθτασ με το υπάρχον Portal ϊςτε να αξιοποιθκεί θ 

πλθροφορία που αυτό διακζτει και να αποφευχκοφν διπλοκαταχωριςεισ (π.χ. αξιοποίθςθ 

ςυγκεκριμζνθσ αρκρογραφίασ του portal ςτθν κάκετθ αυτι αγορά, αξιοποίθςθ ςτοιχείων μιασ 

εγγεγραμμζνθσ επιχείρθςθσ ςτον επιχειρθματικό οδθγό του υφιςτάμενου Portal).  

Ψο όλο ςφςτθμα κα υποςτθρίηεται από ζνα Σλοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου 

(content management system). Ξάτω από κάκε κεματικι ενότθτα, κα μποροφν οι διαχειριςτζσ 

περιεχομζνου να δθμιουργιςουν μια δενδρικι δομι υποκατθγοριϊν, απεριόριςτου βάκουσ, για τθν 

καλφτερθ δόμθςθ και οργάνωςθ του περιεχομζνου. Θ πλθροφορία κα παρουςιάηεται ςε δφο 

γλϊςςεσ (Ελλθνικά, Αγγλικά), και κα υπάρχει θ δυνατότθτα επζκταςθσ ςε επιπλζον γλϊςςεσ. Κα 

πρζπει να χρθςιμοποιοφνται πλιρωσ γραφικά εργαλεία διαχείριςθσ, WYSIWYG editors-on-page, και 

για τθν χριςθ του δεν κα απαιτείται τίποτε άλλο από ζναν κοινό web browser. Ψζλοσ επικυμθτό 

είναι να ενςωματϊνει λειτουργικότθτεσ ροισ εργαςιϊν (workflow), διαχείριςθσ εκδόςεων 
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(versioning) και κα διαχωρίηει τθν πρόςβαςθ ανάλογα με τισ δθμιουργθμζνεσ ομάδεσ εργαςίεσ, 

ρόλουσ και δικαιϊματα πρόςβαςθσ των χρθςτϊν-διαχειριςτϊν. 

H παρεχόμενθ εφαρμογι κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι τόςο ςτθν εμφάνιςθ (user prompts και 

system strings) όςο και ςτο περιεχόμενό τθσ, και ςτα πλαίςια του ζργου να είναι ρυκμιςμζνθ ϊςτε 

να υποςτθρίηει Ελλθνικά και Αγγλικά, κάτω από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8.  

 

Ενζργεια 1.7: Ψθφιακι Υπθρεςία πρόςβαςθσ ςε εξειδικευμζνο επιχειρθματικό περιεχόμενο και 

εξατομικευμζνθ παροχι ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν e-consulting (3). 

Ψο Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ ζχει ιδθ αναπτφξει ςτο portal του εφαρμογζσ γενικισ και ειδικισ 

επιχειρθματικισ πλθροφόρθςθσ. Ψο γενικό επιχειρθματικό περιεχόμενο (όπωσ ανακοινϊςεισ, 

αρκρογραφία, εκδθλϊςεισ, επιχειρθματικζσ ειδιςεισ, πρωτοβουλίεσ και αποφάςεισ του 

Επιμελθτθρίου, κλπ) διαχειρίηεται το υφιςτάμενο περιβάλλον διαχείριςθσ περιεχομζνου του portal 

(CMS). Για τθ διαχείριςθ του ειδικοφ επιχειρθματικοφ περιεχομζνου (που περιλαμβάνει 

πλθροφόρθςθ για προγράμματα χρθματοδότθςθσ επιχειριςεων, για εκκζςεισ, για Επιχειρθματικζσ 

ςυνεργαςίεσ και για κλαδικζσ μελζτεσ),  ζχουν αναπτυχκεί ειδικζσ εφαρμογζσ.  

 Χτόχοσ τθσ παροφςασ δράςθσ είναι θ παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςε 

εξειδικευμζνο υλικό επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ και υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ 

για τον τελικό χριςτθ, και ειδικότερα: 

 θ αξιοποίθςθ των ανωτζρω εφαρμογϊν, ϊςτε να καλυφκοφν και οι τομείσ: τθσ 

φορολογιςτικισ ενθμζρωςθσ και τθσ χριςθσ και αξιοποίθςθσ των ΨΥΕ από τισ ΠΠΕ, με 

ζμφαςθ ςτθν ευρυηωνικότθτα και τθν επίπτωςι τθσ ςτθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

των επιχειριςεων 

 θ εξαςφάλιςθ εξειδικευμζνου επιχειρθματικοφ περιεχομζνου για το ςφνολο των ανωτζρω 

κεματικϊν ενοτιτων, που περιλαμβάνουν τουλάχιςτον πλθροφόρθςθ για: Ελλθνικισ και 

ευρωπαϊκισ διαχείριςθσ προγράμματα Χρθματοδότθςθσ επιχειριςεων, για Εκκζςεισ και 

ςθμαντικζσ Επιχειρθματικζσ Εκδθλϊςεισ, για αιτιματα Επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν,  για 

Ξλαδικζσ Πελζτεσ και Ζρευνεσ Αγορϊν, για Φορολογιςτικά κζματα και για κζματα ΨΥΕ και 

αξιοποίθςι τουσ από τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Χε πρϊτθ φάςθ θ χρονικι διάρκεια 

εξαςφάλιςθσ του περιεχομζνου κα είναι 12 μινεσ (κατά τθν διάρκεια τθσ πιλοτικισ 

λειτουργίασ του ζργου). 

 θ διαρκισ υποςτιριξθ των τοπικϊν ΠΠΕ ςε κάκε κζμα που αφορά τθν επιχειρθματικι τουσ 

δράςθ με ςτατικό περιεχόμενο, ιτοι με ζγκυρεσ και επίκαιρεσ μελζτεσ, ζρευνεσ και 

ςτατιςτικά ςτοιχεία που παρζχουν χριςιμθ κακοδιγθςθ ςτισ ΠΠΕ αναφορικά με τθν 

κακθμερινι τουσ λειτουργία αλλά και τθν μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι . Για τον ςκοπό αυτό 

κα αξιοποιθκεί θ ιδθ υπάρχουςα εφαρμογι CMS που διακζτει το Επιμελθτιριο. 

 θ υποςτιριξθ των ΠΠΕ – μελϊν του Επιμελθτθρίου με θλεκτρονικζσ ςυμβουλευτικζσ 

υπθρεςίεσ πρϊτου επιπζδου (e-consulting) κατά τθν διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ του 

ζργου. 

 

Ενζργεια 1.8: Δθμιουργία Κζντρου Ειδικοφ Συςτιματοσ Τθλεκπαίδευςθσ (ςτο παραδοςιακό κτίριο 

του Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ)  

Θ δράςθ αφορά ςτθ δθμιουργία ενόσ πρότυπου Ξζντρου, με χριςθ του υπάρχοντοσ Χυςτιματοσ 

Χφςτθμα Ψθλε-εκπαίδευςθσ (e-learning) που διακζτει το Επιμελθτιριο ςτο υφιςτάμενο portal, ςε 

ειδικό χϊρο ςτο παραδοςιακό κτίριο που ςτεγάηεται ςτο Επιμελθτιριο Ξζρκυρασ, με ςτόχο τθν 

παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν αςφγχρονθσ τθλε-εκπαίδευςθσ προσ επιχειρθματίεσ και ςτελζχθ 

επιχειριςεων από ολόκλθρο τον Ρομό ςε ςυγκεκριμζνα κζματα.  



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    87   από   150 

 

Θ ψθφιακι υπθρεςία παρζχεται μζςω του διαδικτφου και θ πλατφόρμα αςφγχρονθσ διαδικτυακισ 

τθλε-κατάρτιςθσ λειτουργεί ικανοποιθτικά με τισ ςυνικεισ τθλεπικοινωνιακζσ γραμμζσ, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των καταρτιηομζνων και από τουσ προςωπικοφσ υπολογιςτζσ τουσ. Ψο 

ςφςτθμα ζχει δυνατότθτα διαχείριςθσ και ταυτόχρονθσ χριςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των χρθςτϊν 

που ζχει αναλάβει, και οι οποίοι κα είναι χωριςμζνοι ςε τμιματα από πζντε (5) ζωσ και είκοςι (20) 

εκπαιδευόμενουσ. Σι χριςτεσ κα μποροφν μζςα από το ςφςτθμα, αφοφ ςυμπλθρϊςουν μία 

θλεκτρονικι φόρμα – αίτθςθ ςυμμετοχισ, να λαμβάνουν ζναν κωδικό πρόςβαςθσ μζςω του οποίου 

κα ζχουν πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό μακθμάτων (που κα κακορίηεται από το διαχειριςτι). 

Ψο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που κα αναπτυχκεί κα είναι καταχωρθμζνο ςε ενότθτεσ και υπο-

ενότθτεσ, και ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει παραμετροποιϊντασ τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία ζτςι ϊςτε να καλφπτει καλφτερα τισ προςωπικζσ του εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ ενϊ κα 

μπορεί να ςυνοδεφεται από επιςυναπτόμενο υλικό κάκε μορφοποίθςθσ (αρχεία Word, PDF, Flash, 

Powerpoint, εικόνεσ, video κλπ). Σι ενότθτεσ κα είναι διακριτζσ από τθν αρχικι ςελίδα τθσ 

εφαρμογισ και κα είναι αρχικά τζςςερισ (4) βαςικζσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ, χωριςμζνεσ ςε τρείσ (3) 

βαςικζσ υπο-ενότθτεσ θ κάκε μία, με βάςθ το επίπεδο του κάκε χριςτθ (βαςικό, μεςαίο, 

προχωρθμζνο) ςτθ ςυνζχεια κα υπάρχει και μία επιπλζον εκπαιδευτικι ενότθτα θ οποία κα 

απευκφνεται ςε χριςτεσ που δεν γνωρίηουν τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ Θ/Ω και οι οποίοι κα 

μπορζςουν με τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ ενότθτασ εκπαίδευςθσ να αποκτιςουν τισ απαιτοφμενεσ 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ϊςτε να παρακολουκιςουν αποτελεςματικά και με επάρκεια τισ λοιπζσ 

εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ. Ψο εκπαιδευτικό περιεχόμενο κα είναι αλλθλεπιδραςτικό και γεφυρωμζνο 

με τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ. Ψζλοσ τα μακιματα  απαραιτιτωσ κα διατίκενται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα.  

Θ δομι κα παρζχει ςτουσ καταρτιηόμενουσ Ψεχνικι Ωποςτιριξθ (Helpdesk) πολλαπλϊν επιπζδων που 

κα ξεπερνοφν το επίπεδο 3 και επιτυγχάνουν επίπεδο 4 (με πλιρθ υποκατάςταςθ του ςυνόλου τθσ 

εκπαιδευτικισ λειτουργίασ) από πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ και εφόςον το περιεχόμενο το επιτρζπει  

κα είναι δυνατόν να προτρζπει τον χριςτθ και να του διακζτει επιπλζον γνϊςεισ, ςτοιχεία ι/και 

πρόςκετο εκπαιδευτικό περιεχόμενο (ςε νζα ενότθτα) που κρίνονται κατάλλθλα με βάςθ τθν πορεία 

τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ 

υποδομζσ για τθν παροχι ολοκλθρωμζνων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν τθλευποςτιριξθσ των 

επιχειριςεων από απόςταςθ, με ςυςτιματα βαςιςμζνα ςτα  διεκνι πρότυπα τθλεςυνεργαςίασ. Σι 

εγγεγραμμζνοι χριςτεσ του υπάρχοντοσ portal του Επιμελθτθρίου κα μποροφν ωσ επιπλζον 

δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςε υπθρεςία τθλευποςτιριξθσ ςτα παραπάνω πλαίςια. Θ εφαρμογι 

τθλευποςτιριξθσ κα πρζπει να ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Κα απαιτεί, όπωσ και όλεσ ανεξαιρζτωσ οι εφαρμογζσ του ζργου, μόνο ζναν απλό web 

browser 

 Κα επιτρζπει τθν επικοινωνία των μελϊν μιασ ομάδασ ςυνεργαςίασ με: 

o Ιχο 

o Εικόνα 

o Ξείμενο (chat) 

 Επιπλζον των λειτουργικοτιτων επικοινωνίασ κα πρζπει να παρζχονται: 

o Αςπροπίνακασ για ςυνεργατικό ςχεδιαςμό, γράψιμο και τροποποίθςθ κειμζνου 

o Ψθλεδιάςκεψθ παράλλθλα με τθν χριςθ του αςπροπίνακα (4x4 ι 1xn) 

o Ειςαγωγι (Import) εγγράφων (jpg, .jpeg, .gif, .png, .ppt, .odp, .odt, .sxw, .wpd, .doc, 

.rtf, .txt, .ods, .sxc, .xls, .sxi, .pdf)  

o Αποςτολι προςκλιςεων και direct Links για ζνα meeting 

o Private και Public (Organisation only) δωμάτια τθλεδιαςκζψεων 

 Κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται ςε επίπεδο πρόςβαςθσ χριςτθ με το μθτρϊο χρθςτϊν του 

portal που κα αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του ζργου, παρζχοντασ ενιαία πρόςβαςθ με Single 

Sign One. 
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 Κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι ςτθν εμφάνιςθ (user prompts και system strings) τθσ, και 

ςτα πλαίςια του ζργου να είναι ρυκμιςμζνθ ϊςτε να υποςτθρίηει Ελλθνικά και Αγγλικά, 

κάτω από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8.  

 

Χε πρϊτθ φάςθ κα παρζχεται εκπαιδευτικό περιεχόμενο (ςυγκεκριμζνεσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ) 

ςτουσ τομείσ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛ MARKETING ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ, MARKETING ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ 

ΕΠΥΣΦΛΣΩ ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΩΟΘΧΕΩΡ, ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ ΧΕ ΠΠΕ και 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΧΕΧΕΩΡ ΠΕ ΨΣΡ ΥΕΟΑΨΘ  προκειμζνου να αξιοποιθκοφν εφαρμογζσ και ψθφιακζσ 

υπθρεςίεσ που αναπτφςςονται ςε άλλεσ δράςεισ. Επιπλζον κα πρζπει να δθμιουργθκεί και το 

αντίςτοιχο εκπαιδευτικό υλικό για τθν λειτουργία του ςυνόλου των Θλεκτρονικϊν Ωπθρεςιϊν του 

Επιμελθτθρίου (νζεσ και υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ).   

Επιπλζον ςτα πλαίςια τθσ Δράςθσ αυτισ κα δθμιουργθκεί ζνα πρότυπο Ξζντρο Ψθλε-εκπαίδευςθσ ςε 

χϊρο που κα προςδιορίςει το Επιμελθτιριο, με ςτόχο τθν παροχι δυνατότθτασ προσ επιχειρθματίεσ 

και ςτελζχθ επιχειριςεων από ολόκλθρο τον Ρομό, να ςυμμετάςχουν ςε ςεμινάρια επιχειρθματικοφ 

ενδιαφζροντοσ που διοργανϊνει ο φορζασ. Για το ςκοπό αυτό, ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ κα γίνει θ 

προμικεια του παρακάτω εξοπλιςμοφ: 

 Χτακμοί Εργαςίεσ:   8 

 Εκτυπωτζσ:      5 

 

 

Δράςθ 2: Ψθφιακζσ Δράςεισ και Υπθρεςίεσ ενςωμάτωςθσ και 
αξιοποίθςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ και των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν 
ςτον Νομό Κζρκυρασ με ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ 
Καινοτόμων Επιχειρθματικϊν Σχεδίων και ςυςτιματοσ Αριςτείασ 

 
Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ του Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ εδράηεται ςτθν αρμοδιότθτα του 

Επιμελθτθρίου να απονζμει βραβεία ι άλλεσ τιμθτικζσ διακρίςεισ για διακεκριμζνεσ επιχειρθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθν ανάπτυξθ τθσ πλθροφορικισ και τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και 

επιμόρφωςθσ των μελϊν τουσ (άρκρο 2 ςτ και 2 ε του Ρ 2081/1992 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

από τον Ρ. 3419/2005) . 

Θ Ψθφιακι Υπθρεςία  δθμιουργίασ καινοτόμου επιχειρθματικοφ ςχεδίου κα υποςτθρίηει πλιρωσ 

τθ ςυγγραφι του επιχειρθματικοφ ςχεδίου μιασ επιχείρθςθσ, επιτρζποντασ το χριςτθ να 

ςυμπλθρϊςει μόνοσ του τα ςτοιχεία του εγχειριματόσ κακϊσ και όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

που διευκολφνουν τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου. Για τθ χριςθ τθσ Ψθφιακισ Ωπθρεςίασ κα απαιτείται 

διαπίςτευςθ του χριςτθ (ειςαγωγι ονόματοσ και κωδικοφ). Πετά τθν είςοδό του ςτθν εφαρμογι 

χριςτθσ κα μπορεί να δθμιουργιςει ζνα νζο επιχειρθματικό ςχζδιο ι να επεξεργαςτεί τα ςτοιχεία 

ενόσ υπάρχοντοσ ςχεδίου, το οποίο διαμορφϊκθκε από τον ίδιο. Σ χριςτθσ κα ζχει ςτθ διάκεςι του 

βοθκθτικά αρχεία (ςε μορφι εγγράφων WORD και EXCEL) που περιζχουν περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ 

(case studies) και πίνακεσ χρθματοοικονομικϊν υπολογιςμϊν. Ψα αρχεία αυτά αποτελοφν χριςιμα 

βοθκιματα για να κατανοιςει ο χριςτθσ τθ φιλοςοφία ςυγγραφισ και τουσ υπολογιςμοφσ που 

απαιτοφνται για τθν διαμόρφωςθ ενόσ επιτυχθμζνου Επιχειρθματικοφ Χχεδίου. Ψα αρχεία αυτά 

μπορεί να τα διαβάςει ο χριςτθσ ςε πραγματικό χρόνο ι να τα αποκθκεφςει (download) για 

μελλοντικι ανάγνωςθ και επεξεργαςία. Ξατά τθν διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ του καινοτόμου 

επιχειρθματικοφ ςχεδίου ο χριςτθσ κα μπορεί να απολαμβάνει ψθφιακά υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ 

για τθν καλφτερθ και αρτιότερθ ολοκλιρωςι του (ψθφιακζσ υπθρεςίεσ e-consulting [4]).  
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Ξατά τθ δθμιουργία ενόσ Ξαινοτόμου Επιχειρθματικοφ Χχεδίου/Υαραδείγματοσ ο χριςτθσ αρχικά κα 

ονοματίηει το ςχζδιό του, μετά κα ςυμπλθρϊνει τθ φόρμα με τα ςτοιχεία του και ςτθ ςυνζχεια κα 

ειςζρχεται ςτθν βαςικι περιοχι εργαςίασ. Κα παρζχεται ψθφιακά πρότυπο που ακολουκεί τθν 

πορεία διαμόρφωςθσ ενόσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου/παραδείγματοσ. Σ χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τα 

ςθμεία που αφοροφν τθν καινοτομία για τθν επιχειρθματικι του ιδζα ι τθν πρόταςθ ειςαγωγισ ςτθν 

επιχείρθςι του. Κα παρζχονται ψθφιακά χρθματοοικονομικοί πίνακεσ που κα διακζτουν 

ενςωματωμζνεσ τισ ςχζςεισ υπολογιςμϊν, επομζνωσ ο χριςτθσ δεν υποςτθρίηεται ςτθν εξαγωγι των 

αποτελεςμάτων. Τταν το επιχειρθματικό ςχζδιο αποκτιςει τθν τελικι του μορφι μπορεί να 

αποκθκευτεί ςτον τοπικό ςκλθρό δίςκο του χριςτθ και είναι διακζςιμο για μελλοντικι επεξεργαςία 

και κα αποςτζλλεται για αξιολόγθςθ από το ςφςτθμα αριςτείασ. Χτθν διαδικαςία αυτι κα 

παρζχονται ψθφιακά ςτο χριςτθ ωσ υπθρεςία υποςτιριξθσ βοθκθτικό υλικό που κα  περιλαμβάνει 

Σδθγό Χυγγραφισ Επιχειρθματικϊν Χχεδίων/Υαραδειγμάτων και Χυνδζςεισ με χριςιμεσ 

διαδικτυακζσ διευκφνςεισ οργανιςμϊν και επιχειριςεων που προςφζρουν πολφτιμθ βοικεια ςτον 

τομζα του Επιχειρθματικοφ Χχεδιαςμοφ. 

Σι ενότθτεσ που μπορεί να περιζχει το υπό δθμιουργία επιχειρθματικό ςχζδιο κα εξαρτϊνται από το 

είδοσ δραςτθριότθτασ και το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ. Σ ακριβισ κακοριςμόσ των ενοτιτων του 

επιχειρθματικοφ ςχεδίου κα είναι το αποτζλεςμα μελζτθσ εφαρμογισ ςτα πλαίςια των παρακάτω 

ενδεικτικϊν ενοτιτων : 

I.   Ταυτότθτα και Στόχοι τθσ Επιχείρθςθσ  

II.  Βαςικι Τεχνολογικι – Επιχειρθματικι Καινοτομία Αξιοποίθςθ ευρυηωνικότθτασ και ΤΡΕ 

1. Ανάλυςθ των ευκαιριϊν-κινδφνων του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (Ψεχνικό Υεριβάλλον,    

Ξοινωνικό Υεριβάλλον, Υολιτικό Υεριβάλλον, Διεκνζσ Υεριβάλλον, Δθμογραφικό 

Υεριβάλλον, Σικονομικό Υεριβάλλον  κλπ) 

2.  Ανάλυςθ των ευκαιριϊν-κινδφνων του αμζςου περιβάλλοντοσ (Υρομθκευτζσ, Αγορά / 

Υελάτεσ,    Ξανάλια διανομισ, Ανταγωνιςμόσ, Ξλάδοσ, Δραςτθριότθτα, Χρθςιμοποιοφμενθ 

Ψεχνολογία κλπ) 

3.  Ανάλυςθ των δυνατοτιτων-αδυναμιϊν του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ (Marketing-

Διάκεςθ-Υωλιςεισ, Διοίκθςθ – Management, Υαραγωγι & Ωλικοτεχνικι Ωποδομι, 

Χρθματοοικονομικι Διαχείριςθ, Άχλων πόρων – goodwill κλπ) 

4.  Επιχειρθςιακι Ανάλυςθ τθσ Καινοτομίασ  

5. Στοχοκζτθςθ και  Διαμόρφωςθ Στρατθγικισ 

6. Αναμενόμενα Οικονομικά ι άλλα αποτελζςματα 

Ψα υποβαλλόμενα Ξαινοτόμα Επιχειρθματικά  Χχζδια / Υαραδείγματα κα αποκθκεφονται ςε Βάςθ 

Δεδομζνων και κα διαςυνδζονται με τα λοιπά ςτοιχεία Πθτρϊου Πελϊν που αφοροφν τθν 

επιχείρθςθ που τα υποβάλει.  

Ψα υποβαλλόμενα ςτοιχεία κα είναι εμπιςτευτικά και κα παραμζνουν μόνο ςτθν διάκεςθ 

εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ και ςυνεργατϊν του Επιμελθτθρίου το οποίο κα ζχει με Διοικθτικι 

Απόφαςθ τθν ευκφνθ και αρμοδιότθτα για τθν ςυνολικι επεξεργαςία και αξιολόγθςθ τουσ, ςτο 

πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ επιλογισ για τθν επιβράβευςθ μζςω του Κεςμοφ τθσ Αριςτείασ.  

Χτο πλαίςιο των παραπάνω αναλυτικά κα υλοποιοφνται τα εξισ:  
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 Κα παράγεται αυτόματα απόδειξθ υποβολισ τθσ ιδζασ (π.χ. μζςω time-stamping 

υπθρεςίασ) για να αποφευχκοφν διαφωνίεσ ι και αντιδικίεσ για τθν ιδιοκτθςία τθσ ιδζασ, 

 Ψο αρμόδιο προςωπικό και ςυνεργάτεσ του Επιμελθτθρίου, κα εξετάηει τθν υποβλθκείςα 

ιδζα (ωσ προσ τθν ωριμότθτά τθσ, τισ προοπτικζσ τθσ ςτον κλάδο που αναφζρεται κ.λπ.)  

 Σ φορζασ πρόταςθσ κάκε Επιχειρθματικοφ Χχεδίου κα ενθμερϊνεται θλεκτρονικά για τισ 

ενζργειεσ που πρζπει να κάνει για να κατοχυρϊςει νομικά τθν καινοτόμο ιδζα του (π.χ. ςε 

ςυνεργαςία με τον Σργανιςμό Βιομθχανικισ Λδιοκτθςίασ – Σ.Β.Λ. και τον Σργανιςμό 

Υνευματικισ Λδιοκτθςίασ – Σ.Υ.Λ.), 

 Σ φορζασ πρόταςθσ κάκε Επιχειρθματικοφ Χχεδίου κα ενθμερϊνεται θλεκτρονικά για τα 

ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν καινοτομία του ςχεδίου και κα κατευκφνεται αναφορικά με 

τισ επόμενεσ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ κα πρζπει να προβεί (π.χ. business planning, ςφςταςθ 

εταιρίασ, μζκοδοι marketing), ενϊ επιπρόςκετα κα υποςτθρίηεται και ςυμβουλευτικά κατά 

τθ διάρκειά τουσ, 

 Σ φορζασ πρόταςθσ κάκε Επιχειρθματικοφ Χχεδίου κα ενθμερϊνεται θλεκτρονικά για 

προγράμματα χρθματοδότθςθσ, ευκαιρίεσ προβολισ τθσ ιδζασ / νζου προϊόντοσ ςτο 

εξωτερικό (π.χ. μζςω αποςτολϊν του Σ.Υ.Ε.), και κα τον φζρνει ςε επαφι με τουσ 

αρμόδιουσ κατά περίπτωςθ φορείσ, 

Χτα πλαίςια των ανωτζρω κα επιλεγοφν προσ βράβευςθ ςυνολικά 430 προτάςεισ (1 πρόταςθ ανά 

φορζα) που κα αφοροφν 400 προτάςεισ διαφόρων επιχειριςεων και 50 για προτάςεισ 

ολοκλθρωμζνου θλεκτρονικοφ επιχειρείν. Ψα ςτοιχεία των ςχεδίων/παραδειγμάτων που κα 

βραβεφονται κα είναι κοινοποιιςιμα ςτο πλαίςιο τθσ δθμοςιότθτασ και περαιτζρω αξιοποίθςθσ 

τουσ ςε επίπεδο επιβράβευςθσ τθσ υλοποίθςθσ τουσ. 

Ψα Βραβεία Αριςτείασ κα αφοροφν τθν Ραροχι ψθφιακισ υπθρεςίασ αναλυτικοφ επιχειρθματικοφ 

profile με παράλλθλθ δυνατότθτα υπθρεςίασ ανάπτυξθσ θ επικαιροποίθςθσ τθσ διαδικτυακισ 

εικόνασ τθσ επιχείρθςθσ χωρίσ τθν ανάγκθ προςφυγισ ςε ειδικό με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ΨΥΕ για 

τθ χρονικι περίοδο λειτουργίασ του ζργου ςε διάφορα επίπεδα. 

Χυγκεκριμζνα εκτιμάται ότι κα παραςχεκοφν εξειδικευμζνεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ : 

- ςε περίπου 400 ΠΠΕ του Ρομοφ Ξζρκυρασ ψθφιακι υπθρεςία δθμιουργίασ site ςτον 

Επιχειρθματικό Σδθγό του Επιμελθτθρίου 

- ςε περίπου 50 ΠΠΕ του Ρομοφ Ξζρκυρασ όλων των τομζων δραςτθριότθτασ ψθφιακι 

υπθρεςία δθμιουργίασ site ςτον Επιχειρθματικό Σδθγό του Επιμελθτθρίου με 

προδιαγραφζσ υπθρεςίασ πλιρουσ θλεκτρονικοφ επιχειρείν, κυρίωσ θλεκτρονικϊν 

καταςτθμάτων  

Χτο πλαίςιο αυτό για κάκε μια αριςτεφςαςα επιχείρθςθ κα ςυλλεχκοφν από τον Ανάδοχο όλα τα 

αναγκαία ςτοιχεία ςε ψθφιακά ι μθ μζςα και κα παρζχονται ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ 

ιςτοςελίδων (sites) θλεκτρονικισ προβολισ, όπου ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά κα περιζχονται οι 

ακόλουκεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ : 

 site ςτον Επιχειρθματικό Σδθγό του Επιμελθτθρίου,  

 αξιοποίθςθσ τθσ B2C ι /και B2B υποδομισ του Επιμελθτθρίου για δθμιουργία 

αντίςτοιχθσ e-business δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ,  
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 ζνταξθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ επιχειρθματικισ ενθμζρωςθσ και 

e-consulting,  

 τθλε-εκπαίδευςθσ ςτθν πράξθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθ χριςθ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ, 

δικτυακϊν υποδομϊν και νζων εφαρμογϊν. 

Θ παροχι των ανωτζρω ψθφιακϊν υπθρεςιϊν επικυμθτό είναι να γίνει με τθν χριςθ των εργαλείων 

τθσ εφαρμογισ του  υπάρχοντοσ Θλεκτρονικοφ Επιχειρθματικοφ Σδθγοφ του Επιμελθτθρίου 

Ξζρκυρασ. Επικυμθτό είναι επίςθσ για τον εμπλουτιςμό του κα δθμιουργθκεί ζνασ αρικμόσ από 

διαφορετικά templates (τουλάχιςτον 2 νζα templates) με διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ χρωμάτων, 

για τθ δθμιουργία των web sites των επιχειριςεων. Ξάκε επιχείρθςθ κα μπορεί να επιλζγει με 

δυναμικό τρόπο το template και το ςυνδυαςμό χρωμάτων που επικυμεί για τθ δθμιουργία του 

δικτυακοφ τθσ τόπου. 

Θ επιλογι των επιχειριςεων κα γίνει με κριτιρια που κα εξειδικευκοφν ςτα πλαίςια τθσ ςχετικισ 

μελζτθσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ. Χε κάκε περίπτωςθ κα ςυμπεριλθφκοφν εξαγωγικζσ επιχειριςεισ, 

επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο των παραδοςιακϊν ι /και χαρακτθριςτικϊν 

τοπικϊν προϊόντων  κακϊσ και όλεσ οι επιχειριςεισ του τουριςτικοφ τομζα.    

Χτόχοσ τθσ επιλογισ τθσ παροχισ του ανωτζρω πλζγματοσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν είναι: 

 Αφενόσ μεν να δθμιουργθκεί μια θλεκτρονικι αγορά ςτθν περιοχι με 

αντιπροςωπευτικζσ εταιρείεσ και προϊόντα-υπθρεςίεσ που ενδιαφζρουν τον μζςο 

καταναλωτι, ϊςτε να υπάρξει θ απαιτοφμενθ κρίςιμθ μάηα επιχειριςεων που κα 

δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για τθν ενκάρρυνςθ και άλλων επιχειριςεων να 

αναπτφξουν θλεκτρονικζσ πωλιςεισ.  

 Ξαι αφετζρου ο μζςοσ καταναλωτισ να μπορεί να βρει επαρκι ποικιλία προϊόντων – 

υπθρεςιϊν τθσ τοπικισ αγοράσ που κα διατίκενται θλεκτρονικά, ζτςι ϊςτε να αρχίςουν 

να διαμορφϊνονται θλεκτρονικζσ αγοραςτικζσ ςυνικειεσ αρχικά ςε εκείνεσ τισ 

κατθγορίεσ των καταναλωτϊν που ζχουν ςχετικά πιο ευνοϊκό προφίλ (π.χ. νζοι 

καταναλωτζσ που παραγγζλνουν τθλεφωνικά, νζοι καταναλωτζσ που διακζτουν 

ευρυηωνικι ςφνδεςθ, επιχειριςεισ που κάνουν ςυςτθματικζσ μικροπαραγγελίεσ π.χ. 

αναλϊςιμα, κλπ) και ςτθν ςυνζχεια να λειτουργιςουν αυτοί (ςε ςυνδυαςμό με τθν 

διεφρυνςθ τθσ τοπικισ  θλεκτρονικισ αγοράσ), ωσ πολλαπλαςιαςτικόσ παράγοντασ για 

τθν διαμόρφωςθ θλεκτρονικισ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ και ςτο ευρφτερο 

καταναλωτικό κοινό. 

Χτα πλαίςια αυτά κα αξιοποιθκοφν οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ για θλεκτρονικά καταςτιματα (e-Shops) 

με αξιοποίθςθ τθσ υποδομισ του επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ. Θ δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικοφ 

καταςτιματοσ ςυνοπτικά κα περιλαμβάνει: 

- Επιλογι των κατάλλθλων προϊόντων που αρχικά κα διακζτει θ επιχείρθςθ θλεκτρονικά 

- Δθμιουργία του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ με παραμετροποίθςθ τθσ αντίςτοιχθσ  

υποδομισ του Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ, ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ 

επιχειρθματικζσ πρακτικζσ τθσ επιχείρθςθσ 

- Δθμιουργία και καταχϊρθςθ του αρχικοφ περιεχομζνου που αφορά τθν επιχείρθςθ και 

τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα που κα πωλοφνται θλεκτρονικά 

- Φιλοξενία του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ για τθ διάρκεια του ζργου 
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- τθλε-Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ για τθν διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και 

ανανζωςθ-επζκταςθ του περιεχομζνου του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. Για το ςκοπό 

αυτό κα παραςχεκεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό (οδθγόσ) μζςα από το υπάρχον portal. 

- Ωποςτιριξθ τθσ επιχείρθςθσ για τθν εκκίνθςθ τθσ λειτουργίασ του θλεκτρονικοφ 

καταςτιματοσ  

- Δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα φάςθ ολοκλιρωςθ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ με 

το backoffice ςφςτθμα τθσ επιχείρθςθσ ( ERP ι πακζτο εμπορολογιςτικισ διαχείριςθσ) 

 

Β.3.3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 

Β.3.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

Χτο αντικείμενο του ζργου του Αναδόχου κα περιλαμβάνονται: 

 Θ προμικεια, εγκατάςταςθ, και κζςθ ςε λειτουργία των προςφερόμενων εφαρμογϊν  

 Θ παραμετροποίθςθ του ςυςτιματοσ και θ ολοκλιρωςθ (integration) με ςυγκεκριμζνα 

υποςτθρικτικά εργαλεία και υφιςτάμενα πλθροφοριακά ςυςτιματα του επιχειρθςιακοφ 

περιβάλλοντοσ του Επιμελθτθρίου. 

 Θ υποςτιριξθ τθσ πιλοτικισ του λειτουργίασ για δεδομζνο χρονικό διάςτθμα μετά τθν 

ολοκλιρωςθ των παραπάνω ςταδίων 

 Εκπαίδευςθ των χρθςτϊν ςτθν διαχείριςθ και χριςθ του εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν 

που κα αναπτυχκοφν 

 Θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ του 

Επιμελθτθρίου ςτο νζο, προτεινόμενο μοντζλο επιχειρθςιακισ λειτουργίασ. 

Β.3.3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΕΦΑΜΟΓΩΝ 

 Τλεσ ανεξαιρζτωσ οι προςφερόμενεσ εφαρμογζσ κα πρζπει ςτο περιβάλλον εργαςίασ του 

χριςτθ (τελικοφ και διαχειριςτι) να απαιτοφν μόνο ζναν κοινό web browser:  

o Microsoft IE 6+ 

o Firefox 2+ 

o Google Chrome 1+ 

o Opera 9+ 

o Safari 3+ 

 Σι εφαρμογζσ κα πρζπει να βαςίηονται ςε κοινι πλατφόρμα ανάπτυξθσ (JavaEE, Microsoft 

.NET, PHP, Ruby, Python ι αντίςτοιχα)  

 Επικυμθτι είναι θ δυνατότθτα εκτζλεςθσ / φιλοξενίασ τουσ ςε περιςςότερα του ενόσ 

εναλλακτικά λειτουργικά ςυςτιματα εξυπθρετθτι, εφόςον προκφψει από τον φορζα 

μελλοντικά τζτοια ανάγκθ. 

 Τπου απαιτείται είςοδοσ χριςτθ με κωδικοφσ κα πρζπει να γίνεται άπαξ για το ςφνολο των 

εφαρμογϊν και να μθν χρειάηεται ςε καμιά περίπτωςθ επανειςαγωγι του κωδικοφ (Single 

Sign On). Σ υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει πωσ επιτυγχάνει τθν ανωτζρω 

απαίτθςθ. 
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Β.3.3.3 ΖΛΕΓΧΟΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΘ ΡΟΤΥΡΑ ΚΑΙ 

ΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΤΕΥΞΘ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ E-GIF 

(ELECTRONIC GOVERNMENT INTEROPERABILITY METADATA FRAMEWORK)  

Ψα προτεινόμενα ςυςτιματα κα χαρακτθρίηονται από  τθν χριςθ ανοικτϊν προτφπων και ανοικτϊν 

πρωτοκόλλων επικοινωνίασ. Σ ςκοπόσ είναι θ επίτευξθ των ςτόχων του e-GIF (Electronic Government 

Interoperability Metadata Framework). Ψο ςυγκεκριμζνο διαλειτουργικό πλαίςιο επιδιϊκει τθν 

υιοκζτθςθ και χριςθ ςυγκεκριμζνων προτφπων και ςτοχεφει ςτθν ςφγκλιςθ των φορζων ςε κοινά 

αποδεκτά πρότυπα. Χαν αποτζλεςμα επιτυγχάνεται θ ικανότθτα  να μεταφζρονται και να 

χρθςιμοποιοφνται πλθροφορίεσ με ενιαίο και αποτελεςματικό τρόπο μεταξφ πολλαπλϊν και 

διάφορων ιδιωτικϊν και δθμόςιων οργανιςμϊν και των πλθροφοριακϊν του ςυςτθμάτων. 

 

Β.3.3.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Σ Ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να λάβει ειδικι μζριμνα και να δρομολογιςει τισ κατάλλθλεσ 

δράςεισ για τθν Αςφάλεια των Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων, Εφαρμογϊν, Πζςων και Ωποδομϊν, 

κακϊσ και για τθν προςταςία των προσ επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων.  Επίςθσ, κα πρζπει να 

ςυνδυάςει και να ολοκλθρϊςει τισ δράςεισ αυτζσ με τισ άλλεσ ενζργειεσ που προβλζπονται από το 

ζργο. 

Ειδικότερα, κα πρζπει να φροντίςει για τθν προςταςία τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ ακεραιότθτασ των 

πλθροφοριϊν. 

Σ βακμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αςφάλειασ κρίνεται από το ςκοπό τθσ επεξεργαςίασ / εφαρμογισ, τθ 

φφςθ των δεδομζνων που κα αποτελζςουν αντικείμενο τθσ επεξεργαςίασ, τουσ κινδφνουσ που 

εγκυμονεί θ ςυγκεκριμζνθ επεξεργαςία και οι οποίοι πρζπει να προςδιοριςκοφν με ςχετικι 

Αποτίμθςθ Επικινδυνότθτασ.  

Εάν υπάρχουν μζτρα αςφαλείασ με μικτό χαρακτιρα (οργανωτικό-τεχνικά, διοικθτικό -τεχνικά), τότε 

ο Ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να ςυνεργαςκεί με τα αρμόδια ςτελζχθ του Φορζα για τθν υλοποίθςθ 

του τεχνικοφ τουσ μζρουσ. 

Θ υλοποίθςθ των τεχνικϊν μζτρων κα πρζπει να γίνει με τθν ελάχιςτθ δυνατι παρεμπόδιςθ τθσ 

λειτουργίασ του Φορζα και κα πρζπει να επιφζρει τισ ελάχιςτεσ δυνατζσ τροποποιιςεισ ςτισ 

εφαρμογζσ και τα υποςυςτιματα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που δεν εμπλζκονται ςτισ 

λειτουργίεσ αςφάλειασ.. 

 

Β.3.3.5 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑ 

Χτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ αποδίδεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 

ανάπτυξθ υπθρεςιϊν διαλειτουργικισ εξυπθρζτθςθσ, δθλαδι ςτθν ανάπτυξθ των απαραίτθτων 

ςυνεργαςιϊν μεταξφ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ οι οποίεσ 

παράγουν πρωτογενϊσ υπθρεςίεσ κακϊσ και των απαραίτθτων διεπαφϊν μεταξφ των 

πλθροφοριακϊν τουσ ςυςτθμάτων. 

Είναι εμφανζσ από τα παραπάνω ότι θ διαλειτουργικότθτα αποτελεί μια κρίςιμθ αλλά και ςφνκετθ 

ςυνιςτϊςα για τθν επιτυχι υλοποίθςθ και κυρίωσ αξιοποίθςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που 

κα αναπτυχκεί. Ζνασ επιπλζον παράγοντασ που ενιςχφει τθν ανάγκθ διαλειτουργικότθτασ είναι θ 

πιλοτικι διάςταςθ που ζχει το παρόν ζργο. 
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Διακρίνουμε δφο διαςτάςεισ προκειμζνου το Υλθροφοριακό Χφςτθμα που κα αναπτυχκεί να κρικεί 

διαλειτουργικό ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ διαλειτουργικισ εξυπθρζτθςθσ: τθν επιχειρθςιακι και 

τθν τεχνολογικι διάςταςθ. 

 

Χε ςχζςθ με τθν επιχειρθςιακι διάςταςθ 

Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει ςτθ μελζτθ εφαρμογισ που κα εκπονιςει, να καταγράψει αναλυτικά : 

 Υοιοι είναι οι αποδζκτεσ (π.χ. πολίτεσ, Επιχειριςεισ) των υπθρεςιϊν που κα προςφζρει  το 

Υλθροφοριακό Χφςτθμα 

 Υοιοσ είναι ο τρόποσ και ποια θ ςυχνότθτα εξυπθρζτθςθσ των αποδεκτϊν  

 Υοιο είναι το επιχειρθςιακό ςχιμα διεπαφισ που μπορεί να λειτουργιςει μεταξφ του 

Χυςτιματοσ και των αποδεκτϊν των υπθρεςιϊν και ποιεσ είναι οι διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του 

Επιμελθτθρίου που μποροφν να προςφερκοφν από αυτά 

 

Χε ςχζςθ με τθν τεχνολογικι διάςταςθ 

Θ Διαλειτουργικότθτα αφορά τθν ικανότθτα του Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ για τθν μεταφορά και 

χρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ – που αποκθκεφει, επεξεργάηεται και διακινεί- με άλλα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα. 

Χυγκεκριμζνα αφορά : 

 Πια ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ και κακοριςμζνθ μορφι για τισ πλθροφορίεσ (πρότυπα 

δόμθςθσ τθσ πλθροφορίασ / δεδομζνων και τθσ μετα-πλθροφορίασ / δεδομζνων) 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν ανταλλαγι των πλθροφοριϊν 

(τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφζρεται θ πλθροφορία με τθν 

μορφι που κακορίηεται ςτο προθγοφμενο ςθμείο) 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ 

και ςτα δεδομζνα (αςφάλεια / ζλεγχοσ πρόςβαςθσ δθλαδι τεχνολογίεσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν προςταςία των υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ) 

 Ζνα ςαφϊσ προςδιοριςμζνο και κακοριςμζνο τρόπο για τθν αναηιτθςθ των πλθροφοριϊν 

και των δεδομζνων (τεχνολογίεσ μεταδεδομζνων, καταλόγου ι άλλεσ που χρθςιμοποιοφνται 

για τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο πλαίςιο των διαλειτουργικϊν υπθρεςιϊν). 

 

Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει να προδιαγράψει  το τεχνολογικό ςχιμα διεπαφισ για πρόςβαςθ ςτισ 

υπθρεςίεσ από κάκε δυνατό αποδζκτθ. Χε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να παρουςιάςει αναλυτικά 

ςτθν Ψεχνικι Υροςφορά του τον τρόπο και τισ τεχνολογίεσ με τισ οποίεσ υλοποιεί τθν 

διαλειτουργικότθτα.  

 

Β.3.3.6 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΘΤΑ 

Θ διαςυνδεςιμότθτα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ορίηεται ωσ θ διαςυνδεςιμότθτα των υποςυςτθμάτων 

του προτεινόμενου ςυςτιματοσ που κα αναπτυχκοφν μεταξφ τουσ αλλά και με τα υφιςτάμενα 

ςυςτιματα του Επιμελθτθρίου  όπου αυτό περιγράφεται ςτθν προκιρυξθ. 
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Β.3.3.7 ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΘΤΑ 

Υροκειμζνου να διαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία ςτισ προςφερόμενεσ 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και το θλεκτρονικό περιεχόμενο τθσ διαδικτυακισ πφλθσ θ καταςκευι τθσ 

κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ ελζγξιμεσ Σδθγίεσ για τθν Υροςβαςιμότθτα του 

Υεριεχομζνου του Λςτοφ ζκδοςθ 2.0 ςε επίπεδο προςβαςιμότθτασ τουλάχιςτον «ΑΑ» (WCAG 2.0 

level AA). Χτθν περίπτωςθ προςφοράσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν για χριςθ από φορθτζσ ςυςκευζσ, 

επιπλζον τθν προθγοφμενθσ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι ελζγξιμεσ βζλτιςτεσ 

πρακτικζσ του Ξινθτοφ Υαγκόςμιου Λςτοφ ζκδοςθ 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0). 

Χθμειϊνεται ότι ςυμμόρφωςθ με τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα ελεγχκεί με ςυςτθματικό 

τρόπο προ τθσ οριςτικισ παραλαβισ των παραδοτζων του ζργου. 

 

Β.3.4 ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ   

 

Ψο ςφςτθμα κα διακζτει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν ανάπτυξθ 

εφαρμογϊν που απαιτοφν δυναμικά μεταβαλλόμενο περιεχόμενο: 

 Διαχείριςθ δεδομζνων 

 Υροςπζλαςθ ςε βάςεισ δεδομζνων  

 Αςφάλεια ςτθ μετάδοςθ και αποκικευςθ τθσ πλθροφορίασ 

 Ανάλυςθ Δεδομζνων  

 Επικοινωνία με άλλεσ Υθγζσ / Βάςεισ Δεδομζνων 

Θ αρχιτεκτονικι των εφαρμογϊν κα είναι τριϊν επιπζδων (three-tier architecture), ϊςτε να παρζχει 

αυξθμζνθ απόδοςθ, ευελιξία, ςυντθρθςιμότθτα και επαναχρθςιμοποίθςθ (performance, flexibility, 

maintainability and reusability), ενϊ ταυτόχρονα θ πολυπλοκότθτα τθσ κατανεμθμζνθσ επεξεργαςίασ 

να είναι αδιαφανισ προσ τον χριςτθ.  Θ κατανεμθμζνθ αρχιτεκτονικι τριϊν επιπζδων (όπωσ 

διαγράφεται ςτο παρακάτω ςχιμα), περιλαμβάνει: 

 

 

 

Πρϊτο Επίπεδο: User Logic-Περιβάλλον Διεπαφήσ 

Περιβάλλον Γιεπαθής

(User System Interface)

Γιαχείριζη Γιεργαζιών

(Process Management)

Γιαχείριζη Βάζεων

Γεδομένων

(Database Management)

Αρχιηεκηονική Σριών

Δπιπέδων
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Ψο πρϊτο επίπεδο αναφζρεται ςτο Υεριβάλλον Διεπαφισ με το χριςτθ ςτο οποίο ανικουν οι 

υπθρεςίεσ των χρθςτϊν. 

 

Δεφτερο Επίπεδο: Business Logic-Διαχείριςη Διεργαςιϊν 

Ψο μεςαίο επίπεδο παρζχει τισ υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Διεργαςιϊν (Process Management services). 

Ψο μεςαίο επίπεδο είναι εκείνο που βελτιϊνει τθν απόδοςθ, τθν ευελιξία, τθ ςυντθρθςιμότθτα και 

τθν επαναχρθςιμοποίθςθ κακιςτϊντασ τθν λογικι των διεργαςιϊν κεντρικι. Θ κεντρικι λογικι των 

διεργαςιϊν κακιςτά τθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ ευκολότερθ κακϊσ οι αλλαγζσ κα 

πραγματοποιοφνται ςε ζνα μόνο ςθμείο (ςτο μεςαίο επίπεδο) και κα είναι διακζςιμεσ από όλα τα 

υποςυςτιματα του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. 

 

Σρίτο Επίπεδο: Data Logic 

Ψο τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει τουσ τρόπουσ διαςφνδεςθσ με τθ βάςθ δεδομζνων και άλλα 

εξωτερικά ςυςτιματα (π.χ. μθτρϊο μελϊν), για τθν ανάκτθςθ και αποκικευςθ πλθροφοριϊν, μζςω 

τθσ εφαρμογισ. Τλα τα ςχετικά components εξαςφαλίηουν τθν ακεραιότθτα των δεδομζνων μζςα 

ςτο κατανεμθμζνο περιβάλλον με τθ χριςθ χαρακτθριςτικϊν όπωσ κλείδωμα δεδομζνων, ςυνζπεια 

και αντιγραφι (data locking, consistency and replication).  

Για τθ διαςφνδεςθ του Δικτφου με το Internet κα χρθςιμοποιθκεί υπάρχουςα ςφνδεςθ ADSL του 

Επιμελθτθρίου.  

Χε κάκε περίπτωςθ θ προανεφερόμενθ αρχιτεκτονικι είναι ενδεικτικι και κάκε προςφζρον μπορεί 

να προτείνει εναλλακτικι αρχιτεκτονικι. 

 

Ραροχι Υπθρεςίασ Φιλοξενίασ (Hosting)  

Χτα πλαίςια τθσ υιοκζτθςθσ, ςτα πλαίςια του ζργου, του μοντζλου λειτουργίασ του Επιμελθτθρίου 

ωσ ASP Provider προσ τισ επιχειριςεισ μζλθ του, και ςφμφωνα με τθν ςχετικι διακιρυξθ, το 

Επιμελθτιριο δεν κα δθμιουργιςει τθν δικι του υλικοτεχνικι υποδομι για τθν εγκατάςταςθ του 

εξοπλιςμοφ και τθν φιλοξενία των εφαρμογϊν αλλά κα αξιοποιιςει ζνα από τα υπάρχοντα 

εξειδικευμζνα Datacenter. Ψο Datacenter κα αναλάβει όλεσ τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν 

φιλοξενία των εφαρμογϊν παρζχοντασ παράλλθλα και ζνα πλικοσ υπθρεςιϊν που δεν είναι ςε κζςθ 

να παρζχει το Επιμελθτιριο ςε 24ωρθ  βάςθ. Χτα πλαίςια αυτά ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει υπθρεςία 

ςυςτζγαςθσ (co-locate) απολαμβάνοντασ ζτςι τισ βαςικζσ παροχζσ του data center όπωσ UPS, 

firewalls, κλιματιςμό, 24ϊρθ υποςτιριξθ, ελεγχόμενο περιβάλλον, ςυνεχισ λειτουργία του δικτφου 

ολόκλθρο το εικοςιτετράωρο κτλ. 

 

Ροςοτικά Στοιχεία προςφερόμενου Εξοπλιςμοφ και Τθλεπικοινωνιακϊν Υπθρεςιϊν 

Συνολικόσ Ρροςφερόμενοσ Εξοπλιςμόσ   Υοςότθτα 

Εξυπθρετθτισ (server) 5 

Χτακμόσ εργαςίασ (PC) 10 

Χτακμόσ εργαςίασ για το πρότυπο κζντρο 

τθλεκπαίδευςθσ 8 

Ψροφοδοτικό αδιάλειπτθσ λειτουργίασ (UPS) για 

workstations 18 

Scanner  5 

Εκτυπωτισ 5 
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Εκτυπωτισ για το πρότυπο κζντρο 

τθλεκπαίδευςθσ 5 

Τθλεπικοινωνιακά  

Hosting (ASP Πινεσ) 12 

 

Χε κάκε περίπτωςθ ο προςφζρων, κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και 

απαιτιςεισ του Επιμελθτθρίου, τθν υπάρχουςα υποδομι ζτοιμου λογιςμικοφ και εξοπλιςμοφ ςτθν 

διαμόρφωςθ τθσ ςυνολικισ του προςφοράσ. Ξακϊσ το προκθρυςςόμενο ζργο είναι ιδιαίτερα 

ςφνκετο και απαιτθτικό, παρζχεται θ ςχετικι  ελευκερία να οριοκετιςει τθν προςφορά του ςτα 

επιμζρουσ ςθμεία τθσ με απϊτερο ςτόχο να διαμορφϊςει μια ολοκλθρωμζνθ και ςαφϊσ 

τεκμθριωμζνθ αρχιτεκτονικι και λειτουργικι προςζγγιςθ που κα καλφψει τισ απαιτιςεισ του ζργου, 

κα αξιοποιιςει τθν υπάρχουςα υποδομι  και κα καλφψει τισ ανάγκεσ του Επιμελθτθρίου. Θ 

ολοκλθρωμζνθ αυτι προςζγγιςθ του κάκε υποψθφίου αναδόχου αποτελεί ςτοιχείο τεχνικισ 

αξιολόγθςθσ ςτα πλαίςια τθσ «Ξατανόθςθσ του Ζργου». 

 

 

Β.4 ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ - ΦΑΣΕΙΣ ΕΓΟΥ  

 

Ψο όλο ζργο κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ δζκα ζξι (16) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Ψο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του ζργου παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

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

Φάςθ Α: 

 Πε

λζτθ 

Εφαρμογισ 

                

Φάςθ Β: 

Ανάπτυξθ 

Εφαρμογϊν & 

Εκπαίδευςθ 

Χρθςτϊν 

                

Φάςθ Γ: 

 Δο

κιμαςτικι 

Οειτουργία 

Εφαρμογϊν 

                

 

Χυνοπτικά οι φάςεισ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου είναι οι εξισ: 

Φάςθ Α:  Διεξαγωγι Πελζτθσ Εφαρμογισ  

Φάςθ Β:  Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν & Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν 

Φάςθ Γ:  Δοκιμαςτικι Οειτουργία Εφαρμογϊν 
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 Φάςθ Α: Μελζτθ Εφαρμογισ  

Σ Ανάδοχοσ ςε διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ του ζργου και αφοφ 

μελετιςει και αξιολογιςει τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ & τισ απαιτιςεισ του Επιμελθτθρίου 

Ξζρκυρασ, υποχρεοφται να κατακζςει Μελζτθ Εφαρμογισ του ςυςτιματοσ, ςτθν οποία κα 

αναλφονται τα εξισ: 

o Αναλυτικό ςχζδιο αρχιτεκτονικισ εξοπλιςμοφ και δικτφου, 

o Ανάλυςθ λειτουργικϊν απαιτιςεων ςυςτιματοσ  

o Υλιρθσ εννοιολογικόσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ (διαγράμματα οντοτιτων ροϊν 

– entity relationship diagrams, αςφάλεια ςυςτιματοσ, διαςυνδεςιμότθτα 

εφαρμογϊν, κ.λπ.), 

Ψο Επιμελθτιριο κα εξετάςει τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα του υπό ςχεδιαςμό ςυςτιματοσ και 

κα ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει ανακεϊρθςθ αυτοφ προσ κάλυψθ όλων των προβλεπόμενων 

απαιτιςεων. Ξατά τθν φάςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διοργανϊνει ςυναντιςεισ κατά τισ 

οποίεσ τα μζλθ τθσ Σμάδασ Εργαςίασ του Επιμελθτθρίου κα βοθκοφν και υποςτθρίηουν ςτθ ςυλλογι 

πλθροφοριϊν για τον αναλυτικό προςδιοριςμό των απαιτιςεων.  

 

 Φάςθ Β: Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν & Εκπαίδευςθ Χρθςτϊν 

Ξατά τθ Φάςθ Β’ ο Ανάδοχοσ κα αναπτφξει τα υποςυςτιματα και τισ εφαρμογζσ του ςυςτιματοσ. 

Επίςθσ, κατά τθ Φάςθ Β’ κα γίνουν και οι δοκιμζσ του ςυςτιματοσ. Σι δοκιμζσ κα πρζπει να γίνουν 

ςε δφο ςτάδια: 

1. Σ Ανάδοχοσ κα προετοιμάςει λεπτομερι ςενάρια δοκιμϊν ανά διαδικαςία και υποςφςτθμα 

και κα δθμιουργιςει ςτο ςφςτθμα τα απαραίτθτα δεδομζνα για τθν εκτζλεςθ όλων των 

ςεναρίων δοκιμϊν. Ψα ςενάρια κα εγκρικοφν από τθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ 

Υαραλαβισ του Ζργου, το οποίο ενδζχεται να απαιτιςει τροποποιιςεισ και κατάλλθλεσ 

ςυμπλθρϊςεισ. Ψα ςενάρια κα εκτελεςκοφν από τον Ανάδοχο παρουςία ςτελεχϊν του 

Επιμελθτθρίου. Ψα αποτελζςματα των ςεναρίων κα τεκμθριωκοφν γραπτϊσ και κα γίνουν οι 

απαραίτθτεσ διορκϊςεισ του ςυςτιματοσ από τον Ανάδοχο ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκοφν με 

πλιρθ επιτυχία όλεσ οι δοκιμζσ διαδικαςιϊν του ςυςτιματοσ.  

2. Αφοφ ολοκλθρωκοφν επιτυχϊσ τα ςενάρια δοκιμϊν του ςυςτιματοσ ο Ανάδοχοσ κα 

προχωριςει ςτθν τελικι προετοιμαςία του ςυςτιματοσ (fine tuning, με ενδεχόμενεσ 

παρεμβάςεισ ςτθν παραμετροποίθςθ). 

Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια του ςυςτιματοσ και εγχειρίδια 

υποςτιριξθσ χρθςτϊν (user manuals). Χθμειϊνεται ότι θ τεκμθρίωςθ του ςυςτιματοσ κα 

περιλαμβάνει αναλυτικι περιγραφι των εφαρμογϊν.  

Σ Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ παροφςασ υποχρεοφται να 

παρζχει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ ςτουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ τουλάχιςτον 30 ωρϊν. Χυνολικά κα 

εκπαιδευτοφν μζχρι 7 άτομα τα οποία διαχωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ χρθςτϊν (Διαχειριςτζσ 

Χυςτιματοσ, Ψελικοί Χριςτεσ, Ψεχνικοί Διαχειριςτζσ). 

Σι ενζργειεσ τθσ φάςθσ αυτισ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) 

μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. 

 

 Φάςθ Γ: Δοκιμαςτικι Λειτουργία Εφαρμογϊν  

Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποςτθρίξει τουσ χριςτεσ κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ 

εξαςφαλίηοντασ τθν απαιτοφμενθ διακεςιμότθτα για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δϊδεκα (12) 
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μθνϊν (δοκιμαςτικι λειτουργία). Ξατά τθν περίοδο αυτι ο Ανάδοχοσ κα βρίςκεται ςε ςυνεχι 

ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ του Επιμελθτθρίου και κα παρζχει υποςτιριξθ ςτουσ χϊρουσ των 

παραπάνω φορζων με παρουςία τουλάχιςτον ενόσ (1) εξειδικευμζνου τεχνικοφ του, όποτε αυτό 

απαιτθκεί.  

Θ υποςτιριξθ κατά τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 Βελτιϊςεισ των εφαρμογϊν 

 Επίλυςθ προβλθμάτων – υποςτιριξθ χρθςτϊν 

 Χυλλογι παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ 

 Διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν 

 Ωποςτιριξθ ςτον χειριςμό και λειτουργία των υπολογιςτϊν, κ.λπ. 

 Ωποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των Servers (backup / disaster recovery policy / security) 

Ειδικότερα ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κατά τθ δοκιμαςτικι λειτουργία είναι να ελεγχκοφν 

διεξοδικά: 

 Σι κωδικοποιιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν 

 Σι παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ λογιςμικοφ που ζγιναν 

 Σ εννοιολογικόσ ςχεδιαςμόσ 

 Θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ 

 Σι ρυκμίςεισ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ 

 Σι ρυκμίςεισ τθσ βάςθσ δεδομζνων 

 Θ ολοκλιρωςθ του λογιςμικοφ με τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ 

 Θ φυςικι ανταπόκριςθ του ςυςτιματοσ 

 Σι διαςυνδζςεισ και οι ανταλλαγζσ δεδομζνων 

 Σποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ  

 Σι τελικζσ ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ για τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ (fine tuning) 

Από τθ ςυλλογι των παρατθριςεων και των εκκρεμοτιτων ενδζχεται να δθμιουργθκεί θ ανάγκθ για 

ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ ι διορκϊςεισ ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. Σ Ανάδοχοσ μετά από 

ςυνεννόθςθ με τθν αρμόδια Επιτροπι, κα προχωριςει ςτισ απαραίτθτεσ διορκωτικζσ κινιςεισ, οι 

οποίεσ κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ. 

Πε τθν ολοκλιρωςθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και πριν από τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου ο 

Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ του ςυνόλου τθσ τεχνικισ 

και λειτουργικισ τεκμθρίωςθσ. 

Επιπλζον κατά τθν διάρκεια τθσ Φάςθσ αυτισ κα υλοποιθκοφν: 

-  οι υπθρεςίεσ που περιγράφονται ςτθ Δράςθ 1.1  και ςυγκεκριμζνα οι υπθρεςίεσ 

ψθφιοποίθςθσ από τον Ανάδοχο, των βαςικϊν εγγράφων των ενεργϊν επιχειριςεων–

μελϊν του Επιμελθτθρίου προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ αυτοματοποίθςθ / 

θλεκτρονικοποίθςθ όλων των ςυναλλαγϊν του Επιμελθτθρίου με τα μζλθ του.  

- Σι υπθρεςίεσ τθσ Δράςθσ 1.7 «Ψθφιακό Ρεριβάλλον παρουςίαςθσ επενδυτικϊν 

ευκαιριϊν ςτον Νομό Κζρκυρασ (Corfu Investment Observatory, CIO)», και ςυγκεκριμζνα 

ότι δεν ζχει ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ Οογιςμικοφ αλλά με τθν παροχι υπθρεςιϊν όπωσ οι 

«Υπθρεςίεσ Δθμιουργίασ και προβολισ Ψθφιακοφ Oπτικοακουςτικοφ υλικοφ» κακϊσ και 

οι «Ψθφιακζσ Ωπθρεςίεσ Στατιςτικισ Ανάλυςθσ Επιχειρθματικότθτασ» 

- Σι υπθρεςίεσ τθσ Δράςθσ 1.8 «Ψθφιακι Ωπθρεςία πρόςβαςθσ ςε εξειδικευμζνο 

επιχειρθματικό περιεχόμενο και εξατομικευμζνθ παροχι ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν e-

consulting» αλλά και  



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    100   από   150 

 

- Σι υπθρεςίεσ Ψθσ Δράςθσ 1.9 «Δθμιουργία Κζντρου Ειδικοφ Συςτιματοσ Τθλεκπαίδευςθσ 

(ςτο παραδοςιακό κτίριο του Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ)» και ςυγκεκριμζνα οι υπθρεςίεσ 

Ψεχνικισ Ωποςτιριξθσ Help-Desk. 

- Σι υπθρεςίεσ τθσ Δράςθσ 2 και ςυγκεκριμζνα θ Ψθφιακζσ Ωπθρεςίεσ e-Consulting, θ 

Αξιολόγθςθ των Επιχειρθματικϊν Χχεδίων μζςω του Κεςμοφ τθσ Αριςτείασ και θ 

Δθμιουργία επιχειρθματικϊν Profile και παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικοφ επιχειρείν προσ 

τισ επιχειριςεισ (Βραβεία Αριςτείασ),  

 

Β.5 OΜΑΔΑ ΕΓΟΥ – ΣΧΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΓΟΥ 

  

Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για 

το ςχιμα διοίκθςθσ, τθν οργάνωςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και το προςωπικό που κα διακζςει 

(ομάδα ζργου), με αναλυτικι αναφορά του αντικείμενου και του χρόνου απαςχόλθςθσ τουσ ςτο 

ζργο.  

Χτθν καταγραφι  τθσ ομάδασ του ζργου κα πρζπει ρθτϊσ να ςυμπεριλθφκεί ο Ωπεφκυνοσ του ζργου 

από τθν πλευρά του Αναδόχου και ο αναπλθρωτισ αυτοφ, οι οποίοι κα αναλάβουν τθν απευκείασ 

επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, το ςυντονιςμό των εργαςιϊν και τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων 

που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και πλθρωμισ του ζργου. 

Για κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ζργου κα παρατίκενται αναλυτικά ςτοιχεία όπωσ ο ρόλοσ ςτο ζργο, 

το αντικείμενο εργαςιϊν, ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ κλπ, ενϊ κα παρατίκεται τυποποιθμζνο ςυνοπτικό 

βιογραφικό ςθμείωμα, ςφμφωνα με το Ωπόδειγμα του Υαραρτιματοσ V τθσ παροφςασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει αδυναμία ςυγκεκριμζνων ςτελεχϊν να 

επιτελζςουν επιτυχϊσ τον προβλεπόμενο ρόλο τουσ, ακολουκϊντασ τα προβλεπόμενα από τθ 

διαδικαςία παρακολοφκθςθσ του ζργου, ηθτά τθν άρςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν αντικατάςταςι 

τουσ από νζα ςτελζχθ που κα τεκοφν και πάλι υπό τθν ζγκριςι τθσ. 
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Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    101   από   150 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ 
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Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    102   από   150 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

ΡΟΣ: Επιμελθτιριο Κζρκυρασ 

 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ  ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΩΥ’ ΑΦΛΚΠΣΡ .... ΓΛΑ ΥΣΧΣ ΕΩΦΩ. 

 

1. Πε τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ 

........................ για ποςό ευρϊ.  .......  Χτο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, για τθν 

ςυμμετοχι τθσ ................ ςτον διαγωνιςμό τθσ........ (θμερομθνία διενζργειασ) για τθν 

υλοποίθςθ του ζργου.............. και για κάκε αναβολι αυτοφ. 

2. Υαραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ διαιρζςεωσ 

και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 

πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ 

των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Ξϊδικα, όπωσ και από τα 

δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Χε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 

γνωςτοποιιςετε ότι θ ............ δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται ςτο 

ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι 

υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε αντίρρθςθ, ολόκλθρο ι μζροσ  του 

ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε.  

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 

ςυγκατάκεςθσ τθσ .............. οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ 

ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν … 

6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Ψράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί 

ςτο Δθμόςιο και ΡΥΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο που ζχει 

κακορίςει ο Ρόμοσ για τθν Ψράπεηά μασ. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

 

ΡΟΣ: Επιμελθτιριο Κζρκυρασ 

 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ  ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΩΥ’ ΑΦΛΚΠΣΡ .... ΓΛΑ ΥΣΧΣ ΕΩΦΩ. 

 

1. Πε τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ 

........................ για ποςό ευρϊ. ......... Χτο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, για τθν 

καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Χφμβαςθσ μεταξφ τθσ  ................... και τθσ ................. 

2. Υαραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ διαιρζςεωσ 

και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 

πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ 

των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Ξϊδικα, πωσ και από τα 

δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Χε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 

γνωςτοποιιςετε, ότι θ ................ δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται ςτο 

ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθν ρθτι 

υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε αντίρρθςθ, ολόκλθρο ι μζροσ  του 

ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. 

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 

ςυγκατάκεςθσ τθσ ................ οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ 

ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν … 

6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Ψράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί 

ςτο Δθμόςιο και ΡΥΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο που ζχει 

κακορίςει ο Ρόμοσ για τθν Ψράπεηά μασ. 

  



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ 

 

 

ΡΟΣ: Επιμελθτιριο Κζρκυρασ 

 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ  ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΩΥ’ ΑΦΛΚΠΣΡ .... ΓΛΑ ΥΣΧΣ ΕΩΦΩ. 

 

1. Πε τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ 

........................ για ποςό ευρϊ. ........... Χτο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, ζναντι τθσ 

ιςόποςθσ προκαταβολισ που μασ χορθγικθκε.  

2. Υαραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ διαιρζςεωσ 

και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 

πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ 

των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Ξϊδικα, πωσ και από τα 

δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Χε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 

γνωςτοποιιςετε, ότι θ ................. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται ςτο 

ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθν ρθτι 

υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε αντίρρθςθ, ολόκλθρο ι μζροσ  του 

ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. 

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 

ςυγκατάκεςθσ τθσ ................ οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ 

ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Χασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι να 

επιςτραφεί ς’ εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ 

απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Πζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν 

άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 

6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Ψράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί 

ςτο Δθμόςιο και ΡΥΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο που ζχει 

κακορίςει ο Ρόμοσ για τθν Ψράπεηά μασ. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

ΡΟΣ: Επιμελθτιριο Κζρκυρασ 

 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ  ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΩΥ’ ΑΦΛΚΠΣΡ .... ΓΛΑ ΥΣΧΣ ΕΩΦΩ. 

 

1. Πε τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ 

........................ για ποςό ευρϊ ......... Χτο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, για τθν 

καλι λειτουργία του ζργου τθσ Χφμβαςθσ μεταξφ τθσ  ................... και τθσ ................. 

2. Υαραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ  τθσ διαιρζςεωσ 

και διηιςεωσ από το δικαίωμα  προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του 

πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ 

των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Ξϊδικα, πωσ και από τα 

δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

3. Χε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ  κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 

γνωςτοποιιςετε, ότι θ ................ δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται ςτο 

ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθν ρθτι 

υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε,  χωρίσ  οποιαδιποτε αντίρρθςθ, ολόκλθρο ι μζροσ  του 

ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. 

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 

ςυγκατάκεςθσ τθσ ................ οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ 

ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

5. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν … 

6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Ψράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί 

ςτο Δθμόςιο και ΡΥΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο που ζχει 

κακορίςει ο Ρόμοσ για τθν Ψράπεηά μασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
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ΕΓΟ ΕΣΡΑ: «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Δράςεων Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ αξιοποίθςθσ τθσ 

ευρυηωνικότθτασ για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων του Νομοφ 

Κζρκυρασ» (Κωδικόσ Ο.Ρ.Σ.: ΧΧΧΧΧΧ) 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΕΓΟΥ: 

«Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Δράςεων Επιμελθτθρίου Κζρκυρασ 

αξιοποίθςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ για τθ βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων του Νομοφ Κζρκυρασ» 

 

Συμβατικό Τίμθμα: 

Α) χωρίσ Φ.Υ.Α.: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χιλιάδεσ Ευρϊ (ΧΧΧ.ΧΧΧ,00 €) 

Β) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α. 23%: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χιλιάδεσ Ευρϊ (ΧΧΧ.ΧΧΧ,00 €) 

 

 

ΣΑΕ Φορζα Χρθματοδότθςθσ: ΧΧΧΧ 

Ενάρικμοσ Κωδικόσ:  

 

ΜΘΝΑΣ 201Χ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΧΙΟΥ 

 

 

ΕΣΡΑ -  Ε.Ρ. ΨΘΦΙΑΚΘ ΣΥΓΚΛΙΣΘ 

ΠΕΨΦΣ Χ.Χ – ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ 

ΨΣ ΥΑΦΣΡ ΕΦΓΣ ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΕΛΨΑΛ ΑΥΣ 

ΨΣ ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΨΑΠΕΛΣ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΑΥΣ ΕΚΡΛΞΣΩΧ ΥΣΦΣΩΧ 
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ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΕΓΟΥ: 

«ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟΥ ΚΕΚΥΑΣ ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΘΣ 

ΕΥΥΗΩΝΙΚΟΤΘΤΑΣ ΓΙΑ ΤΘ ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΤΘΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΚΕΚΥΑΣ» 

 

Χτθν_________ςιμερα τθν ………………………………….., θμζρα ………………………………….., μεταξφ 

αφενόσ του __________________________________________________, που εδρεφει ςτθν 

_________, οδόσ _________________, Ψ.Ξ. __________, εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. 

..................., ………………………………….. και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ 

Ανακζτουςα Αρχι» και αφετζρου τθσ ………………………………….., που εδρεφει ςτθν 

…………………………………..και εκπροςωπείται νομιμα από τον ………………………………….., βάςει *ςτοιχεία 

εγγράφου εξουςιοδότθςθσ για τθν υπογραφι+ και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ 

ωσ «ο Ανάδοχοσ», ςυνομολογικθκαν και ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα: 

Χε ςυνζχεια του δθμόςιου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ που προκθρφχκθκε από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι με τθν ………………………………….. απόφαςθ Διακιρυξθσ («θ Διακιρυξθ») κατακυρϊκθκε ςτον 

Ανάδοχο με τθν ………………………………….. απόφαςθ κατακφρωςθσ («θ Ξατακφρωςθ»), θ οποία 

κοινοποιικθκε ςε αυτόν με τθν *ςτοιχεία απόφαςησ / κοινοποίηςησ τησ κατακφρωςησ+, θ εκτζλεςθ 

του ζργου «…………………………………..», ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Χφμβαςθσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ 

Χτθ Χφμβαςθ, οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται αντίςτοιχα ςτο παρόν άρκρο  

Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 
Σμάδα διοίκθςθσ ζργου ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Χφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των 
τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ & Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ): Σμάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία εξουςιοδοτείται να εκπροςωπεί τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν εκτζλεςθ 
των υποχρεϊςεων, των δικαιωμάτων ι και των εξουςιϊν που τθσ ανικουν δυνάμει τθσ Χφμβαςθσ 
και ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν 
παραλαβι των Υαραδοτζων του Ζργου. 

Ζργο: Θ παροχι υπθρεςιϊν ανάπτυξθσ λογιςμικοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Ανάπτυξθ 
Ψθφιακϊν Δράςεων Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ αξιοποίθςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ για τθ βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων του Ρομοφ Ξζρκυρασ» όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο 
Πζροσ Β. ΨΕΧΡΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ τθσ Διακιρυξθσ. 

Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Χφμβαςθσ.  

Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

Ραραδοτζα: Τλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ι 
οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Χφμβαςθ. 

Ρερίοδοσ εγγφθςθσ: το χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται ςτθ Χφμβαςθ και ξεκινά από τθν επομζνθ 
τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ του Ζργου. 
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Ρροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Χφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ,  ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Χφμβαςθ ωσ 
αφετθρία. Τταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
διαςτιματοσ. 

Ρροςφορά: θ από ………………………………….. προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι με 
αρικμό πρωτοκόλλου *αρικμόσ πρωτοκόλλου+. 

Σφμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ του Ζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί με τα παραρτιματά τθσ. 

Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ του Ζργου.  
 

ΑΘΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Σ Ανάδοχοσ, ςτα πλαίςια τθσ Χφμβαςθσ, αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ του Ζργου «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν 
Δράςεων Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ αξιοποίθςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ για τθ βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων του Ρομοφ Ξζρκυρασ όπωσ αυτό περιγράφεται αναλυτικά ςτο 
Βϋ Πζροσ τθσ Διακιρυξθσ «Ψεχνικι Υεριγραφι – Αντικείμενο Ζργου», ςτθ Ψεχνικι Υροςφορά του 
Αναδόχου και ςτο Υαράρτθμα Α τθσ παροφςασ.  

Ψο Ζργο κα υλοποιθκεί από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τον τρόπο, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
που περιγράφονται αναλυτικά (α) ςτθν Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ και (β) ςτθν Ψεχνικι Υροςφορά 
του Αναδόχου που αποτελοφν αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ. 

Σ τρόποσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του Ζργου, θ οργανωτικι δομι του Αναδόχου και οι ρόλοι και οι 
αρμοδιότθτεσ των μελϊν τθσ Σμάδασ Ζργου του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου 
κα είναι αυτοί που περιγράφονται ςτθν Υροςφορά του 

 

ΑΘΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ γλϊςςα τθσ Χφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι. 

Ξάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου  και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Χτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςυντάςςονται επίςθσ και υποβάλλονται τα ζγγραφα Υαραδοτζα και όλο το 
υλικό τεκμθρίωςθσ (π.χ. οδθγίεσ, εκκζςεισ, ςυςτάςεισ) που τα ςυνοδεφει. 

 

ΑΘΟ 4. ΙΕΑΧΘΣΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Θ Χφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν για 
τθν υλοποίθςθ του Ζργου και κατιςχφει κάκε άλλου εγγράφου. Θ Χφμβαςθ δφναται να τροποποιείται 
μόνον εγγράφωσ κι εφόςον ςυμφωνιςουν, προσ τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.  

Χυμπλθρωματικά εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του ζργου ςτον 
ανάδοχο, ςτο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ και ςτθν προςφορά του αναδόχου. 

Ξατά τθν ιεράρχθςθ τθσ νομικισ ιςχφοσ των κειμζνων, το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε 
άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά, διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ 
ι ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Σι όροι τθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 
αντανακλοφν τθν απόφαςθ ζνταξθσ, τα τεχνικά δελτία και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. Εφαρμοςτζο δε 
ςε κάκε περίπτωςθ είναι και το κοινοτικό δίκαιο. 

 

  

ΑΘΟ 5. ΕΓΓΑΦΘ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Θ ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου (Ζγγραφα, Διοικθτικζσ 
εντολζσ) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τθλεγραφικά, τθλετυπικά ι τθλεομοιοτυπικά ι και 
ιδιοχείρωσ, ωσ ακολοφκωσ:  

Για τθν Ανακζτουςα Αρχι:   Επιμελθτιριο ___________________________ 

Ψαχ.Δ/νςθ __________________ 

Ψαχ.κωδ. 106 71 – ΥΣΟΘ ___________ 

Ψθλ. 210-…………… fax 210-…………………… 

Ωπόψθ: …………………………. 

Για τον Ανάδοχο:  ………………………………….. 

Ψαχ.Δ/νςθ ………………………………….. 

Ψαχ.κωδ.. …………..– ΥΣΟΘ ………………………………….. 

Ψθλ. …………… fax …………………… 

Ωπόψθ: …………………………. 

Θ αλλαγι προςϊπου που ορίηεται παραπάνω αρμόδιο για τθν επικοινωνία από κάκε ςυμβαλλόμενο 
επιτρζπεται μόνο κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του ζτερου ςυμβαλλομζνου. 

Χε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν παραλαβι 
του Εγγράφου και τθν απόδειξι τθσ. 

Τποτε ςτθ Χφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ, 
πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, 
ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι γραπτι. 

 

ΑΘΟ 6. ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΕΓΟΥ 

 

6.1. Θ Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ & Υαραλαβισ Ζργου (ΕΥΥΕ) ορίηεται με απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και είναι το αρμόδιο όργανο:  

(α) για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του ζργου, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και 
τα χρονοδιαγράμματά του,  

(β) για τθν παραλαβι των ενδιάμεςων και τελικϊν προϊόντων του Ζργου (ενδεικτικά και μθ 
περιοριςτικά: τθσ Πελζτθσ Εφαρμογισ, των Ωποςυςτθμάτων, του όλου Χυςτιματοσ κτλ.), εντόσ των 
χρονικϊν διαςτθμάτων που ορίηονται από το χρονοδιάγραμμα του ζργου, 

(γ) για τθν υποβολι παρατθριςεων, ςχολίων, αιτθμάτων για τροποποιιςεισ επί ενδιάμεςων και 
τελικϊν προϊόντων του Ζργου προσ τον Ανάδοχο, με ςκοπό τθν επιτυχι ολοκλιρωςι του ςφμφωνα 
με τισ προδιαγραφζσ και τα χρονοδιαγράμματά του, 

(δ) για τθν απόφαςθ, αποδοχι ι απόρριψθ, επί αιτθμάτων του Αναδόχου που ςχετίηονται με τθν 
υλοποίθςθ του ζργου, όπωσ ενδεικτικά και μθ περιοριςτικά: αίτθμα για μετάκεςθ 
χρονοδιαγράμματοσ, αίτθμα για αλλαγι του προςωπικοφ που αποτελεί τθν Σμάδα Ζργου του 
Αναδόχου κτλ. 

6.2. Θ Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ & Υαραλαβισ Ζργου (ΕΥΥΕ) αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που 
προβλζπονται ςτθ Χφμβαςθ και τθσ ανατίκενται με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ.  

6.3. Θ ΕΥΥΕ δεν δικαιοφται να απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ςυμβατικι του 
υποχρζωςθ, εκτόσ εάν θ Χφμβαςθ ορίηει διαφορετικά. 

6.4. Θ ΕΥΥΕ δικαιοφται, διατθρϊντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν τελικι ευκφνθ, να ειςθγείται ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι τθν ανάκεςθ, κατά διαςτιματα, ςε εκπρόςωπο ι εκπροςϊπουσ τθσ, τθσ άςκθςθσ 
οποιαςδιποτε από τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και τθν ανάκλθςθ οποτεδιποτε τθσ ανάκεςθσ αυτισ, τθν 
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αντικατάςταςθ εκπροςϊπου ι εκπροςϊπων. Ψόςο θ ανάκεςθ όςο και θ ανάκλθςθ ι αντικατάςταςθ, 
απαιτοφν τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και παράγουν αποτελζςματα μόνο 
μετά τθν κοινοποίθςθ των αποφάςεων αυτϊν ςτον Ανάδοχο. 

6.5. Ψα Ζγγραφα που αποςτζλλονται από τον εκπρόςωπο τθσ ΕΥΥΕ προσ τον Ανάδοχο, ςτα πλαίςια 
αυτισ τθσ ανάκεςθσ, παράγουν τα ίδια αποτελζςματα με τα Ζγγραφα τθσ ΕΥΥΕ.  

 

ΑΘΟ 7. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 

77..11..  Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν 
αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του 
Ζργου, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ 
με τθ Χφμβαςθ, τα οποία όλα κεωροφνται εμπιςτευτικά, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το 
προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω 
υποχρζωςθ. Χε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα 
Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των 
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον, δφναται δε να κθρφξει τον Ανάδοχο 
ζκπτωτο ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Σ Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

77..22  Ξατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ ΕΥΥΕ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν ι 
τθν Ανακζτουςα Αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα 
πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια 
και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι 
μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ του Ζργου ι του Αναδόχου.  Ωποχρζωςθ τιρθςθσ 
εμπιςτευτικότθτασ ιςχφει και μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου ι τθν με οποιονδιποτε τρόπο λφςθ 
τθσ Χφμβαςθσ. 

 

 

ΑΘΟ 8. ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

88..11  Σ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ 
τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ αυτι κα πρζπει να 
οφείλεται ςε ιδιαιτζρωσ ςοβαρό λόγο, που δεν κα προςβάλει τα δικαιϊματα των ςυνυποψθφίων 
αναδόχων, να χριηει πλιρουσ αιτιολόγθςθσ τόςο ωσ προσ το αίτθμα του Αναδόχου όςο και τθν 
εγκριτικι απόφαςθ / ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ  θ οποία και κα γνωςτοποιιςει τθν ςχετικι 
τθσ απόφαςθ ςτθν αρμόδια  Διαχειριςτικι Αρχι. 

Ξατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει χωρίσ ζγκριςθ τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςε Ψράπεηα τθσ επιλογισ του, που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα και ςε νομίμωσ 
λειτουργοφςα τράπεηα ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ε.Ε και τθσ ΧΔΕ του ΥΣΕ 

 

ΑΘΟ 9. ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ 

99..11  Σ Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που ζχει 
προςδιορίςει ςτθν Υροςφορά του, για το κατά περίπτωςθ αναφερόμενο ςτθν προςφορά του τμιμα 
του Ζργου. 

99..22  Σι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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99..33  Σ Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων του, των 
εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ, παραλείψεισ ι αμζλειεσ του 
ιδίου, των εκπροςϊπων ι των υπαλλιλων του. 

99..44  Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όςον ο νζοσ 
υπεργολάβοσ ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ 
Χφμβαςθσ και εγκρικεί εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ 
ενθμερϊνει προθγουμζνωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιϊντασ τθν ταυτότθτα του νζου 
υπεργολάβου και το αντικείμενο που κα εκτελζςει, μαηί με τθν απαιτοφμενθ ζγγραφθ τεκμθρίωςθ 
για τθν απόδειξθ ςυνδρομισ ςτο πρόςωπό του των κριτθρίων επιλογισ που ίςχυςαν για τθν 
ανάκεςθ τθσ Χφμβαςθσ.  

99..55  Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ 
υπεργολάβου και κάκε άλλου προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που, κατά τθν 
βάςιμθ και αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε 
εφλογο χρονικό διάςτθμα που κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ ότι απαιτείται για τθν εξεφρεςθ 
αντικαταςτάτθ. 

9.6  Χε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου φζρει αποκλειςτικά ο 
Ανάδοχοσ. 

 

 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

 

ΑΘΟ 10. ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

1100..11  Θ Ανακζτουςα Αρχι κα κοινοποιιςει αμελλθτί ςτον Ανάδοχο και το αργότερο εντόσ δζκα 
θμερϊν από τθν Θμερομθνία υπογραφισ τθσ Χφμβαςθσ, τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ΕΥΥΕ. 

1100..22  Θ Ανακζτουςα Αρχι κα διακζςει το προςωπικό που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

ΑΘΟ 11. ΡΑΟΧΘ ΕΓΓΑΦΩΝ – ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

1111..11  Θ Ανακζτουςα Αρχι κα παρζχει ςτον Ανάδοχο οποιοδιποτε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, 
προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και που κατά τθν κρίςθ τθσ 
ςχετίηεται με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

1111..22  Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν 
οριςτικι παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Χφμβαςθσ. 

1111..33 Σ Ανάδοχοσ απαγορεφεται να δθμιουργιςει αντίγραφα των παραπάνω ςτοιχείων χωρίσ 
ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Χτθν περίπτωςθ που δοκεί ςχετικι 
εξουςιοδότθςθ, τα αντίγραφα των ςτοιχείων αυτϊν κα πρζπει να επιςτραφοφν ςφμφωνα με τθν ωσ 
άνω παράγραφο. 

 

ΑΘΟ 12. ΡΑΟΧΘ ΡΟΣΒΑΣΘΣ 

1122..11  Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ, ςε όλουσ τουσ 
χϊρουσ που κα εγκαταςτακεί εξοπλιςμόσ ι/και λογιςμικό εφαρμογϊν, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ και ςε περίπτωςθ που προβλζπεται τζτοια δυνατότθτα ςε επιμζρουσ άρκρα τθσ Χφμβαςθσ 
και εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν. 
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1122..22  Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια 
του προςωπικοφ του Αναδόχου και των Ωπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ τον 
Ανάδοχο ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το Ζργο. 

1122..33  Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ 
εφαρμογζσ και εξοπλιςμό τθσ που ζχουν ςυνάφεια με το Ζργο. 

 

ΑΘΟ 13. ΣΥΝΔΟΜΘ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΟΥΣ 

Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να 
διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφ’ 
όςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. 

 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΑΘΟ 14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 

1144..11  Σ Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Χφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ 
δζουςα προςοχι και επιμζλεια και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.  

 

ΑΘΟ 15. ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ 

1155..11..  ΕΕΓΓΓΓΤΤΗΗΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗ  ΕΕΚΚΣΣΕΕΛΛΕΕΗΗ  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Χφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε εγγφθςθ που καλφπτει το 10% 
τθσ Χυμβατικισ Ψιμισ χωρίσ Φ.Υ.Α. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ ζχει χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο τθσ ςυμβατικισ 
θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ κατά δφο (2) μινεσ και επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ ςυμβαλλομζνουσ, και αφοφ 
ο Ανάδοχοσ κατακζςει τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 15.2 τθσ παροφςασ Εγγφθςθ Ξαλισ 
Οειτουργίασ. Χε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ, κα πρζπει θ εγγφθςθ να περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μερϊν τθσ ζνωςθσ. 

1155..22  ΕΕΓΓΓΓΤΤΗΗΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΑΑ 

Για τθν καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ δωρεάν ςυντιρθςισ του 
(περίοδοσ εγγφθςθσ), ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ, να κατακζςει 
εγγφθςθ, το φψοσ τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςτο 3% τθσ ςυμβατικισ του αξίασ, χωρίσ Φ.Υ.Α. και με 
χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο από τθ ςυμβατικι  περίοδο εγγφθςθσ κατά τρεισ (3) μινεσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ και 
αφοφ κατατεκεί θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ ςυντιρθςθσ, θ οποία κα υπογραφεί μετά 
τθν λιξθ τθσ περιόδου δωρεάν ςυντιρθςθσ, καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και κα είναι 
ςφμφωνθ με τουσ ουςιϊδεισ όρουσ που αναφζρονται ςτθν Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ και τθν 
προςφορά του αναδόχου. Χε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ, κα πρζπει θ εγγφθςθ να 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μερϊν τθσ ζνωςθσ. 

 

1155..33..  ΕΕΓΓΓΓΤΤΗΗΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗ  ΕΕΚΚΣΣΕΕΛΛΕΕΗΗ  ΣΣΗΗ  ΤΤΝΝΣΣΗΗΡΡΗΗΗΗ  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Χφμβαςθσ, ωσ προσ τθ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ 
είναι υποχρεωμζνοσ, πριν από τθν επιςτροφι ςε αυτόν τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, να 
κατακζςει εγγφθςθ που να καλφπτει το 10% τθσ ετιςιασ αξίασ τθσ ςυντιρθςθσ, χωρίσ Φ.Υ.Α. 

Θ εγγφθςθ αυτι κα αναπροςαρμόηεται, όταν και εφ’ όςον αυτό απαιτείται, προκειμζνου να 
καλφπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, το 10% τθσ εκάςτοτε ετιςιασ αμοιβισ ςυντιρθςθσ, χωρίσ Φ.Υ.Α. Χε 
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περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ, κα πρζπει θ εγγφθςθ να περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μερϊν τθσ ζνωςθσ. 

 

1155..44..  ΕΕΓΓΓΓΤΤΗΗΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΑΑΣΣΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  

Εφόςον ο Ανάδοχοσ επικυμεί να λάβει προκαταβολι, υποχρεοφται να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι 
Υροκαταβολισ ιςόποςθ µε το ποςό προκαταβολισ. Θ εγγυθτικι αυτι Επιςτολι κα είναι αόριςτθσ 
διάρκειασ, εκδίδεται ςτο όνομα όλων των μελϊν του Αναδόχου και καλφπτει τον Ανάδοχο και τθν 
ευκφνθ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ Επιςτολι αυτι επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι του Ζργου και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχϊν αμοιβαίων απαιτιςεων 
μεταξφ των ςυμβαλλομζνων. Θ προκαταβολι είναι ζντοκθ και για τον υπολογιςμό του τόκου κα 
λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου δωδεκάμθνθσ 
διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ προκαταβολισ, προςαυξθμζνο κατά 
0,25% μονάδεσ.  

 

Σι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα 
ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ε.Ε. και ζχουν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν - μελϊν αυτό το 
δικαίωμα. 

Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ, το πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που 
εξζδωςε εγγφθςθ περιζλκει ςε αδυναμία να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, ο Ανάδοχοσ 
οφείλει να τθν αντικαταςτιςει με νζα εγγφθςθ με τουσ ίδιουσ όρουσ αμζςωσ μόλισ λάβει γνϊςθ ότι ο 
εκδόςασ τθν εγγυθτικι επιςτολι ζχει περιζλκει ςε αδυναμία εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του, 
άλλωσ το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν λιψθ τθσ ςχετικισ όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν παράςχει νζα εγγφθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ 
Χφμβαςθ. 

Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Χε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ, κα πρζπει θ εγγφθςθ να περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μερϊν τθσ ζνωςθσ. 

 

ΑΘΟ 16. ΑΣΦΑΛΙΣΘ 

Σ Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των προϊόντων που κα παραδοκοφν ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τουσ, 
υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμίασ, φκοράσ ι απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι ακόμθ και 
αντικατάςταςι τουσ. 

Πετά τθν οριςτικι παραλαβι, ο κίνδυνοσ μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σ Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων (υλικϊν ι άχλων), ι 
εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ 
κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ 
του ζργου από τον Ανάδοχο ι τουσ υπεργολάβουσ του εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ 
αυτϊν ι ςε ελάττωμα του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. 

16.3
 
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 

αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και μεριμνά όπωσ 
οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

 

ΑΘΟ 17. ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ 

1177..11  Σ Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν εκτζλεςθ 
του Ζργου, θ οποία απορρζει από μθ νόμιμθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, 
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υποδειγμάτων και εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του, θ οποία αναφζρεται ςτθ 
Χφμβαςθ ι τθν Υροςφορά. 

1177..22  Σ Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε ηθμία που ενδεχομζνωσ 
προξενθκεί ςε αυτιν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι των προςϊπων που ςυνεργάηονται με αυτόν 
για τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

1177..33  Σ Ανάδοχοσ ςυνδράμει με δαπάνεσ του τθν Ανακζτουςα Αρχι, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ 
κάκε αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που οφείλεται αποκλειςτικά ςτθν εκ μζρουσ του 
αδυναμία ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων εκ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΘΣΕΙΣ – ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ 

 

ΑΘΟ 18. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1188..11  Εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν Θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα 
ςυντάξει και κα υποβάλει ςτθν ΕΥΥΕ λεπτομερζσ πρόγραμμα εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ, ςτο οποίο κα 
εμφανίηονται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ του Ζργου και οι πραγματικζσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ 
τουσ.  

1188..22  Ψο αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίηεται ςε ςυμφωνία με το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα 
εκτζλεςθσ του ζργου που εμφανίηεται ςτο Υαράρτθμα Α τθσ Χφμβαςθσ και περιζχει, τουλάχιςτον, τα 
ακόλουκα: 

α) τθ ςειρά κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςκοπεφει να εκτελζςει όλεσ τισ επιμζρουσ 
δραςτθριότθτεσ που του αντιςτοιχοφν, ςυμπεριλαμβανομζνων των επί μζρουσ χρονικϊν 
διαςτθμάτων υλοποίθςθσ 

β) τισ προκεςμίεσ για τθν υποβολι και τθν ζγκριςθ των ενδιάμεςων και τελικϊν προϊόντων του 
Ζργου 

γ) επαρκείσ λεπτομζρειεσ και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χρονικι ι γενικότερθ  εξάρτθςθ 
μεταξφ των επί μζρουσ δραςτθριοτιτων του Ζργου 

δ) άλλεσ πλθροφορίεσ τισ οποίεσ μπορεί εφλογα να ηθτιςει θ ΕΥΥΕ 

Θ ζγκριςθ του προγράμματοσ από τθν ΕΥΥΕ δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ. 

1188..33  Συδεμία ουςιϊδθσ μεταβολι του προγράμματοσ επιτρζπεται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ ΕΥΥΕ. 
Αν πάντωσ θ εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ δεν προχωρεί ςφμφωνα με το πρόγραμμα, θ ΕΥΥΕ μπορεί να 
δϊςει ςτον Ανάδοχο τθν εντολι να το ανακεωριςει και να τθσ υποβάλει το ανακεωρθμζνο αυτό 
πρόγραμμα προσ ζγκριςθ. 

 

ΑΘΟ 19. ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1199..11  Σ Ανάδοχοσ παρζχει ςτθν ΕΥΥΕ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν υλοποίθςθ του Ζργου, 
οποτεδιποτε του ηθτθκεί. Για το ςκοπό αυτό, ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει περιοδικζσ εκκζςεισ 
ενθμζρωςθσ επί τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου, τισ οποίεσ υποβάλλει, ανά μινα, ςτθν ΕΥΥΕ.  

Χυντάςςει επίςθσ και υποβάλλει ςτθν ΕΥΥΕ, ειδικζσ εκκζςεισ για τυχόν ζκτακτεσ δυςκολίεσ ςτθν 
εκτζλεςθ του Ζργου ι απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ του προγράμματοσ εκτζλεςθσ. Υαράβαςθ τθσ 
υποχρζωςθσ αυτισ δεν επιφζρει κυρϊςεισ για τον Ανάδοχο, εφόςον αυτόσ αποδεικνφει κατόπιν 
προςκλιςεωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθν καλι και εμπρόκεςμθ πορεία υλοποίθςθσ του Ζργου. 

Σ Ανάδοχοσ τθρεί ακριβείσ και ςυςτθματικοφσ λογαριαςμοφσ και αρχείο για τα προϊόντα και τισ 
υπθρεςίεσ που προετοιμάηει, υλοποιεί ι παραδίδει ςε εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ, και επιτρζπει ςτθν 
ΕΥΥΕ να επικεωρεί, οποιαδιποτε λογικι ςτιγμι, το αρχείο και τουσ λογαριαςμοφσ ι/και να παίρνει 
αντίγραφά τουσ. 
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ΑΘΟ 20. ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

2200..11  Θ προκεςμία εκτζλεςθσ του Ζργου αρχίηει από τθν Θμερομθνία Ωπογραφισ τθσ Χφμβαςθσ και δε 
δφναται να υπερβεί τουσ …………………………. θμερολογιακοφσ μινεσ. 

2200..22  Ψο χρονοδιάγραμμα που εμφανίηεται ςτο Υαράρτθμα Α τθσ Χφμβαςθσ απεικονίηει τθν 
προκεςμία του Ζργου και κάκε επί μζρουσ τμιματόσ του, με τθν επιφφλαξθ των επομζνων άρκρων. 

 

ΑΘΟ 21. ΜΕΤΑΘΕΣΘ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

2211..11  Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του 
Ζργου ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ, 
εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται και μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΩΔ του ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ, 
και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον Ανάδοχο για τθν διαφοροποίθςθ του 
χρονοδιαγράμματοσ ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα 

2211..22  Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν 
περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται 
να κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν ανάγονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για λόγουσ ανωτζρασ 
βίασ. Χτθν περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ ςυνυποβάλλει πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία για τθν 
τεκμθρίωςθ του αιτιματόσ του και το αίτθμα εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία 
αποφαςίηει εάν δικαιολογείται να δοκεί μετάκεςθ και πόςθ, είτε για το μζλλον είτε με αναδρομικι 
ιςχφ και ειδοποιεί ςχετικά γραπτϊσ τον Ανάδοχο.  

 

 

ΑΘΟ 22. ΡΑΑΤΑΣΘ ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑΤΟΣ  

2222..11  Σ Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει παράταςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν 
περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται 
να κακυςτεριςει για λόγουσ αποκλειςτικισ του ευκφνθσ, για μζγιςτο ςυνολικά χρονικό διάςτθμα 
τριϊν (3) μθνϊν. Ψο αίτθμα εξετάηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία αποφαςίηει για τθν 
αποδοχι του ι τθν απόρριψι του.  

2222..22  Χε περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ ι των προκεςμιϊν 
εκτζλεςθσ του Ζργου, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν επιβολι ςτον Ανάδοχο ριτρασ, θ οποία ειςπράττεται 
με κατάκεςθ του απαιτοφμενου ποςοφ ι με παρακράτθςθ από το ςυμβατικό αντάλλαγμα του 
Αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ και υπολογίηεται ωσ εξισ: 

Για παράταςθ που δεν υπερβαίνει το ¼ του μζγιςτου επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ 
παράταςθσ, ποςοςτό 0.5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο αφορά και του 
μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν κακυςτζρθςθ.  

Για παράταςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα μεταξφ του ¼ και του ½ του μζγιςτου 
επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ παράταςθσ, ποςοςτό 2% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ 
του Ζργου ςτο οποίο αφορά και του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν 
κακυςτζρθςθ.  

Για παράταςθ που υπερβαίνει το ½ του μζγιςτου επιτρεπόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ του 
παρόντοσ άρκρου, ποςοςτό 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ του μζρουσ του Ζργου ςτο οποίο αφορά 
και του μζρουσ του Ζργου το οποίο επθρεάηεται χρονικά από τθν κακυςτζρθςθ.  

 Ψα παραπάνω, κατά περίπτωςθ, ποςοςτά υπολογίηονται επί του Χυμβατικοφ Ψιμιματοσ 
χωρίσ Φ.Υ.Α. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 
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ΑΘΟ 23. ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

2233..11  Ψα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που προβλζπεται να παραδοκοφν ι να παραςχεκοφν ςτα 
πλαίςια τθσ Χφμβαςθσ κακϊσ και ο τρόποσ παράδοςθσ ι εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να ςυμφωνοφν, από 
κάκε άποψθ, με τα οριηόμενα ςτα Υαραρτιματα τθσ Χφμβαςθσ. 

2233..22  Για οποιαδιποτε προςωρινι ι ενδιάμεςθ παραλαβι προβλζπεται ςτα Υαραρτιματα τθσ 
Χφμβαςθσ, κα πρζπει να υποβάλλεται αίτθςθ από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα αρχι. Χτθν αίτθςθ 
κα αναγράφεται θ περιγραφι των προϊόντων ι υπθρεςιϊν που προτείνονται για παραλαβι, 
ςφμφωνα με τθ Χφμβαςθ και ο τόποσ όπου κα γίνει θ παραλαβι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

 

ΑΘΟ 24. ΚΥΙΟΤΘΤΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

2244..11  Σ Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδιδόμενων Θ/Ω και των εξαρτθμάτων τουσ μζχρι 
τθν θμερομθνία Σριςτικισ Υαραλαβισ τουσ, όποτε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι, ελεφκερθ από κάκε βάροσ και δικαίωμα τρίτου.  

2244..22  Ψα δικαιϊματα επί του Οογιςμικοφ που ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά ςτον εξοπλιςμό, παραμζνουν 
ςτουσ νόμιμουσ δικαιοφχουσ. Πε τθν οριςτικι παραλαβι, θ Ανακζτουςα Αρχι αποκτά τθ μθ 
αποκλειςτικι και μθ μεταβιβάςιμθ περαιτζρω άδεια χριςθσ τουσ, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ 
που ζχει νομίμωσ κζςει ο κατά περίπτωςθ καταςκευισ τουσ.  

2244..33  Τλο το ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά 
τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ, όπωσ διαγράμματα ςχζδια, προδιαγραφζσ κ.λ.π. είναι εμπιςτευτικά και 
ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σ Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν 
εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Σ 
Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να 
τα χρθςιμοποιιςει για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Χφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι 
ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Ξάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν διαφφλαξθ από αντιγραφζσ των 
προϊόντων λογιςμικοφ που ζχει ςτθν κατοχι του κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

2244..44  Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφνται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα ςτισ αναγκαίεσ 
τεχνολογικζσ ι άλλεσ μεταβολζσ του Εξοπλιςμοφ, αντικαταςτάςεισ λογιςμικοφ και ςε κάκε άλλθ 
απαραίτθτθ ι πρόςφορθ ενζργεια όταν αυτζσ επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων 
τρίτων προςϊπων, που αποδεδειγμζνα ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ’ αυτϊν ι όταν θ 
Ανακζτουςα Αρχι εμποδίηεται ςτθν χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων τρίτων 
προςϊπων επ’ αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ αξίασ, απόδοςθσ και λειτουργίασ.  

Ξατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  

2244..55  Χε περίπτωςθ άςκθςθσ ενδίκου βοθκιματοσ ι μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο 
για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, 
ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ζναντι του τρίτου. Χε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα 
οποία κα κλθκεί να καταβάλει ςτον τρίτο θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται 
να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι  ι αποκετικι ηθμιά που κα υποςτεί από 
ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.  

 

ΑΘΟ 25. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ 

2255..11  Σ Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ και προχποκζςεισ τθσ Χφμβαςθσ και ότι τα υπό προμικεια προϊόντα κα πλθροφν όλεσ τισ 
ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ Χφμβαςθ αυτι και κα ςτεροφνται 
οποιωνδιποτε ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε ελλιπι ςχεδίαςθ, πλθμμελι καταςκευι, 
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ελαττωματικά υλικά) και ότι κα ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και 
ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν Υροκιρυξθ ι επιτρζπεται να προδιαγραφοφν από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου.  

Σ Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι κατά τθν παράδοςι 
του καινοφργιοσ και κα ςυνοδεφεται από τισ τελευταίεσ εκδόςεισ (versions, releases, service packs) 
Οογιςμικοφ, που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του Ζργου.  

2255..22  Για χρονικό διάςτθμα ______________ μθνϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του 
εξοπλιςμοφ κάκε είδουσ και του λογιςμικοφ κάκε είδουσ που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο του 
Ζργου, που κα καλείται ςτο εξισ «περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ», ο Ανάδοχοσ εγγυάται ότι 
κα παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι. Σ 
εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό νοοφνται ςε κακεςτϊσ εγγφθςθσ υπό τθν ευκφνθ του αναδόχου από τθ 
ςτιγμι τθσ εγκατάςταςισ τουσ..  

2255..33  Σ Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και προςικουςα λειτουργία του εξοπλιςμοφ και του 
λογιςμικοφ κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.  

Είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ 
που αναφαίνεται κατά τθν περίοδο αυτι, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα ελαττϊματα 
προζρχονται από αιτία που δεν ζχουν ςχζςθ με ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ 
ι ςτθν υλοποίθςθ.  

Αν τα ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ ςυνεπάγονται τθν αχρθςτία μζρουσ ι του 
ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο 
βακμό ϊςτε να διατθρθκεί το επίπεδο που κακορίηεται ςτθ Χφμβαςθ, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι πλθροφορεί τον Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε ελαττϊματοσ 
μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει το ελάττωμα χωρίσ κακυςτζρθςθ, θ 
ανακζτουςα Αρχι μπορεί να φροντίςει για τθν αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ από τρίτον, με 
κίνδυνο και δαπάνθ του Αναδόχου.  

 

ΑΘΟ 26. ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

2266..11  Σ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ δωρεάν του 
κάκε είδουσ λογιςμικοφ που περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο του Ζργου, για χρονικό διάςτθμα 
______________(##)  μθνϊν από τθν θμερομθνία Σριςτικισ Υαραλαβισ τουσ. 

2266..22  Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα, αηθμίωσ δι' αυτιν, να καλζςει ι όχι τον Ανάδοχο 
για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ εν όλω ι εν μζρει, μετά τθν πάροδο τθσ περιόδου εγγφθςθσ / 
δωρεάν ςυντιρθςθσ  και με βάςθ τθν αρχικι προςφορά του. Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ 
αυτοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να ειδοποιιςει εγγράφωσ τον Ανάδοχο, ζξι (6) τουλάχιςτον 
μινεσ πριν τθν λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ / δωρεάν ςυντιρθςθσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΡΛΘΩΜΕΣ 

 

ΑΘΟ 27. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2277..11  Σ Ανάδοχοσ κεωρείται ότι, προτοφ υποβάλει τθν Υροςφορά του, είχε λάβει υπόψθ όλο τα 
αναγκαία ςτοιχεία για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ και ςυνεπϊσ, ςτο 
Χυμβατικό Ψίμθμα περιλαμβάνονται όλα τα ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου ζξοδα, όπωσ: 

α) τα ζξοδα παραγωγισ ςχεδίων, εκκζςεων, μελετϊν, αναφορϊν και κάκε είδουσ εγγράφων 
που προβλζπονται ςτθ Χφμβαςθ 

β) τα ζξοδα τθσ προμικειασ ι παραγωγισ εγχειριδίων και οδθγιϊν. 
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γ) πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ του προςωπικοφ, των ςυνεργατϊν , υπεργολάβων του κτλ κακϊσ και 

των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που τυχόν τουσ αφοροφν.  

δ)  πάςθσ άλλθσ φφςεωσ ζξοδα ςυνδεόμενα με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, που όφειλε ο ανάδοχοσ να 

λάβει υπόψθ κατά τθν κατάρτιςθ τθσ Υροςφοράσ,   

 

2277..22  Για κάκε πλθρωμι, ο Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εισ τριπλοφν, γραπτι 
αίτθςθ πλθρωμισ κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ, μαηί με αποδείξεισ, τιμολόγια, παραςτατικά 
πλθρωμϊν ι άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα για το ποςά που πρζπει να πλθρωκοφν κατά 
περίπτωςθ. 

2277..33  Τλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε Ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των φορολογικϊν ςτοιχείων που 
προβλζπονται από τον Ξ.Β.Χ και των λοιπϊν νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία 
διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ο οποίοσ πάντωσ δεν 
κα υπερβαίνει τισ ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τα κατά περίπτωςθ χρονικά ςθμεία 
που κακορίηονται  ςτθ Χφμβαςθ εφόςον είναι διακζςιμεσ οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ από τον φορζα 
χρθματοδότθςθσ του ζργου. 

Χε περίπτωςθ που από τον Ξ.Β.Χ απαιτείται ζκδοςθ τιμολογίου θ εξόφλθςθ του οποίου, ςφμφωνα με 
τθν Χφμβαςθ, γίνεται ςε επόμενθ διαχειριςτικι περίοδο από αυτιν τθσ ζκδοςθσ, δεν απαιτείται νζο 
τιμολόγιο. 

 

ΑΘΟ 28. ΤΙΜΘΜΑ 

2288..11  Ψο Χυμβατικό Ψίμθμα για τθν εκτζλεςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο ανζρχεται ςτο ποςό των 
…………………………. χιλιάδων Ευρϊ (ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ €). 

28.2 Χτο Χυμβατικό Ψίμθμα δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Υ.Α. που αναλογεί, ο οποίοσ βαρφνει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι.  

28.3 Σι κρατιςεισ επί τθσ Χυμβατικισ Ψιμισ, που βαρφνουν τον Ανάδοχο, ανζρχονται ςε: 

τζςςερα τοισ εκατό (4%) παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ για το μζροσ του Ζργου που αφορά ςε 
προμικεια υλικϊν. 

παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ οκτϊ τοισ εκατό (8%) για το μζροσ του Ζργου που αφορά ςε 
παροχι υπθρεςιϊν. 

 

ΑΘΟ 29. ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

Θ καταβολι τθσ Χυμβατικισ Ψιμισ του Ζργου κα γίνει με τον ακόλουκο τρόπο: 

…………………………. 

 

Χε περίπτωςθ Ζνωςθσ: Ξάκε πλθρωμι προσ ςτα μζλθ τθσ ζνωςθσ κα γίνεται ανάλογα με το ποςοςτό 
ςυμμετοχισ τουσ ςτο ζργο με τθν προςκόμιςθ τιμολογίων κακϊσ και κάκε δικαιολογθτικοφ (ιδίωσ 
πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ, αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και μθ πτϊχευςθσ) που προβλζπεται από 
τισ κείμενεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ 

Τλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν ενδεχόμενθ αναγκαία 
διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 

 

ΑΘΟ 30. ΤΕΛΙΚΘ ΡΛΘΩΜΘ  
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Θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου, προςωρινι και οριςτικι, κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι εντόσ των χρονικϊν διαςτθμάτων που κακορίηονται ςτο Υαράρτθμα Α τθσ παροφςασ, και 
ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: 

3300..11 Για οποιαδιποτε παραλαβι ενδιάμεςων παραδοτζων ι / και του ςυνόλου του ζργου, ο 
Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ, πζντε θμζρεσ πριν τθν εκάςτοτε προκακοριςμζνθ 
θμερομθνία παραλαβισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Χτθν αίτθςθ κα αναγράφεται θ περιγραφι των 
προϊόντων ι υπθρεςιϊν που προτείνονται για παραλαβι, ςφμφωνα με τθ Χφμβαςθ και ο τόποσ όπου 
κα γίνει θ παραλαβι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

3300..22 Θ ανακζτουςα αρχι εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, βάςει ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
Υαρακολοφκθςθσ & Υαραλαβισ του Ζργου, είτε εγκρίνει τα παραδοτζα είτε, ςε περίπτωςθ που τα 
Υαραδοτζα παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τθν Χφμβαςθ, κοινοποιεί εγγράφωσ τισ παρατθριςεισ τθσ 
ςτον Ανάδοχο. Χτθν περίπτωςθ αυτι, οι παρατθριςεισ κεωροφνται δεςμευτικζσ για τον Ανάδοχο, ο 
οποίοσ οφείλει να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ ςτα παραδοτζα και τθν εκ νζου υποβολι 
τουσ εντόσ προκεςμίασ που ορίηεται κατά περίπτωςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3300..33 Εάν θ προκεςμία των είκοςι θμερϊν του άρκρου 30.2 παραπάνω παρζλκει άπρακτθ, τότε τα 
Υαραδοτζα κεωροφνται ότι ζχουν παραλθφκεί.  

3300..44.. Σ Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ τυχόν παρατθριςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αποκατάςταςθσ ι τροποποίθςθσ του Υαραδοτζου.  

. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΡΑΑΔΟΣΘ – ΡΑΑΛΑΒΘ 

 

ΑΘΟ 31. ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

Θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου κα γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι εντόσ των χρονικϊν 
διαςτθμάτων που κακορίηονται ςτο Β’ Πζροσ τθσ Διακιρυξθσ «Ψεχνικι Υεριγραφι-Αντικείμενο 
Ζργου», ςτθν Ψεχνικι Υροςφορά του Αναδόχου και ςτο Υαράρτθμα Α τθσ παροφςθσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΘΕΤΘΣΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

ΑΘΟ 32. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 

3322..11  Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Χφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Χφμβαςθ, παρά τθν προσ 
τοφτο ζγγραφθ όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

β) Σ Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί 
θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 
ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

γ) Χε περίπτωςθ ζκδοςθσ αμετάκλθτθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ εισ βάροσ του νόμιμου 
εκπροςϊπου του Αναδόχου για κάποιο από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 43 παρ 1 του ΥΔ 60/2007 ι 
για κάποια από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.   

 

3322..22  Ψα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ 
μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να τάξει εφλογθ (κατ’ 
αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται 



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    121   από   150 

 

αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει 
εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

3322..33  Πε τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Χφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται: 

α) Ρα απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι 
εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Χφμβαςθ, πλθν εκείνων που  επιβάλλονται για τθν 
διαςφάλιςθ  προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 

β) Ρα παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο ι εργαςία 
(ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 
υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι Ωπεργολάβοι και 
ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 

γ) Ρα παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά  ι άλλα αγακά που αφοροφν 
άμεςα ι ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι Ωπεργολάβοι και 
ςυνεργάτεσ του κα πράξουν  το ίδιο. 

Ψο ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Χφμβαςθσ, θ ΕΥΥΕ βεβαιϊνει τθν αξία του 
παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν 
θμερομθνία καταγγελίασ. 

3322..44  Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα 
με τθν Χφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν. 

3322..55  Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για 
κάκε ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ τθσ Χυμβατικισ Ψιμισ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία 
του τμιματοσ του Ζργου που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Χφμβαςθσ, να 
χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 

 
ΑΘΟ 33. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

3333..11  Ψα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

3333..22  Σ Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ,  οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί 
προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) 
θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Χε κάκε 
περίπτωςθ, θ μετάκεςθ των θμερομθνιϊν παράδοςθσ των ενδιάμεςων παραδοτζων ι του ςυνόλου 
του ζργου για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, κα περιοριςτεί ςτο χρόνο που διιρκεςε το περιςτατικό 
ανωτζρασ βίασ που εμπόδιςε τον Ανάδοχο να εκτελζςει τισ υποχρεϊςεισ του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

 

ΑΘΟ 34. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

3344..11  Θ Χφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο και το κοινοτικό δίκαιο των δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

3344..22  Θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ 
κάκε διαφοράσ ςχετικισ με τθ Χφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ι μεταξφ τθσ ΕΥΥΕ και 
του Αναδόχου ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Χφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ 
τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν 

3344..33  Χε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί φιλικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ μζςα ςε χρονικι προκεςμία 
τριϊν (3) μθνϊν από τθν ζγγραφθ επί αποδείξει πρόςκλθςθ προσ τοφτο του ενόσ μζρουσ προσ το 
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άλλο, αυτι διευκετείται βάςει τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ και αρμόδια κα είναι τα Δικαςτιρια που 
εδρεφουν ςτθν _____________. 

Θ ςφμβαςθ αυτι μετά τθν ανάγνωςθ και βεβαίωςθ υπογράφεται ςε _____ (#) όμοια πρωτότυπα και 
παίρνει ζνα κάκε μία από αφετζρου ςυμβαλλόμενεσ εταιρείεσ (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ), που 
αποτελοφν τον Ανάδοχο και (2) θ Ανακζτουςα Αρχι 

 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΟΥ 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ B. ΡΟΚΘΥΞΘ ΕΓΟΥ (Α. ΡΩΤ. …………..) 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ. ΡΟΣΦΟΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Α. ΡΩΤ. ………………….) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ: ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
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ΙΙΙ.1. Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ  

 

ΑΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

*ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 

          

          

          

    ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΙΙΙ.2. Βαςικό Λογιςμικό  

 

ΑΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

*ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 

          

          

          

    ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΙΙΙ.3. Λογιςμικό Εφαρμογϊν  

 

ΑΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

*ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 

          

          

                                                 
* Ψο ΞΣΧΨΣΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Υερίοδο Εγγφθςθσ Ξαλισ Οειτουργίασ. 

 
* Ψο ΞΣΧΨΣΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Υερίοδο Εγγφθςθσ Ξαλισ Οειτουργίασ. 

 
* Ψο ΞΣΧΨΣΧ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ αφορά ςτα ζτθ μετά τθν ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Υερίοδο Εγγφθςθσ Ξαλισ Οειτουργίασ. 
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ΑΑ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΥΡΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

*ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 1ο ζτοσ 2ο ζτοσ 

          

    ΣΥΝΟΛΟ      

 

 

ΙΙΙ.4. Υπθρεςίεσ  

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ Ανκρωπομινεσ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΙΙΙ.5. Άλλεσ Δαπάνεσ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    
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ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ 

ΕΓΟΥ  

ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ 

ΕΓΟΥ 

ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

1 Υρομικεια Εξοπλιςμοφ (Υίνακασ ΛΛΛ.1)    

2 Βαςικό Οογιςμικό (Υίνακασ ΛΛΛ.2)    

3 Οογιςμικό Εφαρμογϊν (Υίνακασ ΛΛΛ.3)    

4 Ωπθρεςίεσ (Υίνακασ ΛΛΛ.4)    

5 Άλλεσ δαπάνεσ (Υίνακασ ΛΛΛ.5)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV: ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ πινάκων ςυμμόρφωςθσ: 

Σι πίνακεσ αναλυτικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ακολουκοφν κα ςυμπλθρωκοφν πλιρωσ από τουσ 

προμθκευτζσ. 

Επεξιγθςθ των ςτθλϊν των πινάκων: 

Στιλθ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

Χτα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ, 

για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Στιλθ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

Χτα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ζχουν ςυμπλθρωκεί: 

Θ λζξθ “ΝΑΙ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον προμθκευτι. Για τισ 

περιπτϊςεισ όπου υπάρχει «ΝΑΙ» ςε τίτλο απαιτιςεων ο οποίοσ αναλφεται ςε επιμζρουσ χαρακτθριςτικά 

κεωρείται ότι θ απαίτθςθ περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά και πρζπει να δοκεί απάντθςθ για το 

κακζνα χωριςτά. Θ ςυγκεκριμζνθ επιςιμανςθ δεν ιςχφει όταν υπάρχει επιμζρουσ ανάλυςθ για τθν απαίτθςθ 

του κάκε ειδικοφ χαρακτθριςτικοφ. 

Ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ (μζγιςτο ι ελάχιςτο). 

Τπου υπάρχει κενό, εάν ρθτϊσ δεν αναφζρεται διαφορετικά ι από οποιοδιποτε άλλο ςθμείο των 

προδιαγραφϊν δεν προκφπτει ότι πρόκειται περί υποχρεωτικισ απαίτθςθσ, θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι δεν είναι 

υποχρεωτικι για τον προμθκευτι, αλλά αποτελεί επικυμθτό – βακμολογιςιμο χαρακτθριςτικό. 

Στιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

Χτα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ απάντθςθ του προμθκευτι που κα ζχει : 

Ψθν ζνδειξθ “ΡΑΛ”, εάν από τθν προςφορά πλθροφται θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι ι αναλαμβάνεται θ 

ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ “ΣΧΛ” ςε αντίκετθ περίπτωςθ. 

Ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ από το οποίο κα προκφπτει εάν ικανοποιείται ι όχι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι. 

Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ εκπλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ Επιτροπι 

Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, κατά τθν κρίςθ τθσ, μπορεί να τθ δεχκεί ι όχι. 

Στιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Χτθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπζσ ανά κελί ςε άλλα ςθμεία τθσ προςφοράσ, τεχνικά 

φυλλάδια, εγχειρίδια ι φωτοτυπίεσ τμθμάτων τουσ, δθμοςιεφματα κλπ., από τα οποία τεκμθριϊνονται και 

αιτιολογοφνται πλιρωσ οι απαντιςεισ τθσ προθγοφμενθσ ςτιλθσ τθσ προςφοράσ. 

Τλο το παραπάνω υλικό τεκμθρίωςθσ κα αποτελζςει ξεχωριςτό τόμο τθσ προςφοράσ ο οποίοσ και κα είναι 

αρικμθμζνοσ ανά ςελίδα. Σι παραπομπζσ κα γίνονται ςε ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ι ςελίδεσ του τόμου αυτοφ. 

Γενικζσ αναφορζσ ι αςαφείσ παραπομπζσ δφναται να αποτελζςουν λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

 

Ψονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ και θ αντίςτοιχθ παραπομπι ςε όλα τα ςθμεία των πινάκων και θ 

παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 
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Ρροδιαγραφζσ προςφερόμενου Υλικοφ Εξοπλιςμοφ 

 

Server 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡ

Θ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Αρικμόσ μονάδων servers 5   

Ψο μοντζλο να είναι ςφγχρονο (χρόνοσ ανακοίνωςθσ μικρότεροσ 

από 12 μινεσ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ 

του Αναδόχου και να μθν υπάρχει ανακοίνωςθ περί 

αντικατάςταςθσ/ απόςυρςισ του) 

ΡΑΛ 

  

Mοντζλο με διεκνι πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ ΡΑΛ   

Rack mounted 1U   

Αρχιτεκτονικι 

Ψφποσ / Ποντζλο επεξεργαςτι Intel Xeon 4 

core θ 

ιςοδφναμο, 

>=2.13 GHz,  

40Wι 

νεϊτεροσ 

    

Αρικμόσ προεγκατεςτθμζνων επεξεργαςτϊν 1   

Μνιμθ 

Πνιμθ Cache 12MB   

Υροεγκατεςτθμζνθ μνιμθ  ≥4GB   

Mζγιςτθ υποςτθριηόμενθ  ≥192GB   

Ψφποσ μνιμθσ ECC ≥800MHz   

Εςωτερικοί δίςκοι 

Υλικοσ προςφερόμενων μονάδων εςωτερικϊν δίςκων ≥2   

Ψφποσ / Διάταξθ προςφερόμενων μονάδων RAID 1 

(mirrored) ι 

ιςοδφναμο 

    

Ψαχφτθτα περιςτροφισ ≥ 10Krpm     

Ωφζλιμθ Χωρθτικότθτα ≥ 140 GB     

Πζγιςτοσ αρικμόσ μονάδων που μποροφν να εγκαταςτακοφν  ≥8   

Θφρεσ ςυςτιματοσ 

Χειριακι 1     

USB 2.0 ≥2   



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    129   από   150 

 

Ethernet 100/1000Mbps  ≥2   

Υποςτιριξθ 

3 ζτθ από τον καταςκευαςτι ΡΑΛ   

Απαιτιςεισ Εγκατάςταςθσ και Θζςθσ ςε Λειτουργία 

Εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία ςτo προβλεπόμενο 

ςθμείο  

ΡΑΛ   

Ωποςτιριξθ τθσ παραμετροποίθςθσ (configuration – setup) ςτo 

ςθμείο λειτουργίασ 

ΡΑΛ   

Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ  ΡΑΛ   

Σ Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςφζρει τον αναγκαίο 

ςυμπλθρωματικό εξοπλιςμό και εξαρτιματα για τθ κζςθ του 

ςυςτιματοσ ςε παραγωγικι λειτουργία (π.χ. καλϊδια, 

connectors κλπ.) 

ΡΑΛ   

Υαροχι τουλάχιςτον ενόσ (1) CD για κάκε προςφερόμενο 

λογιςμικό, από το οποίο να υπάρχει δυνατότθτα πλιρουσ 

εγκατάςταςθσ  

ΡΑΛ   

Υαροχι των manuals ςε ζντυπθ μορφι και ςε CD ΡΑΛ   

 

Στακμόσ εργαςίασ (PC) 

 

Στακμοί εργαςίασ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά: 

Αρικμόσ Υροςφερόμενων Χτακμϊν Εργαςίασ 18   

Ψφπου tower  ΡΑΛ   

Χρόνοσ ανακοίνωςθσ του μοντζλου  Εντόσ των 

τελευταίων 

12μθνϊν 

  

Επεξεργαςτισ ανϊτεροσ ≥2,6GHz  ΡΑΛ   

Σχετικά με τον επεξεργαςτι ηθτοφνται τα παρακάτω: 

Ρα αναφερκεί θ ςυχνότθτα λειτουργίασ (GHz) ΡΑΛ   

Χυχνότθτα FSB (MHz) ≥ 1333   

Πνιμθ cache L2 (MΒ)  ≥ 4MB   

Μθτρικι Κάρτα (Motherboard): 

κφρεσ PCI   ≥ 1   

κφρεσ USB 2.0 ≥ 6   
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PCIe  ≥ 3   

 Κεντρικι Μνιμθ: 

Ηθτοφμενο μζγεκοσ μνιμθσ ≥ 2 Gb   

Πζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ ≥ 8 Gb   

Ψφποσ τθσ μνιμθσ  

DDR3, ≥ 1333MHz 
ΡΑΛ   

Μονάδα Σκλθροφ Δίςκου (H/D): 

Χωρθτικότθτα (ςε GB) ≥ 500 ΡΑΛ   

Ψαχφτθτα περιςτροφισ (ςε RPM)  ≥ 7200 ΡΑΛ   

Αρικμόσ υποςτθριηόμενων HDD ≥ 2   

Κάρτα γραφικϊν: 

Ξάρτα γραφικϊν ενςωματωμζνθ ΡΑΛ   

Δικτυακζσ Συνδζςεισ: 

10/100/1000 Mbps Ethernet  ΡΑΛ   

Μονάδα Ανάγνωςθσ Οπτικϊν Δίςκων: 

Πονάδα εγγραφισ DVD ΡΑΛ   

Ρλθκτρολόγιο: 

Χυμβατό με πρότυπο ΕΟΣΨ-928, με μόνιμθ αποτφπωςθ 

Ελλθνικϊν και Οατινικϊν χαρακτιρων 
ΡΑΛ   

Ροντίκι: 

Optical mouse  ΡΑΛ   

Ψφποσ διαφλου USB ΡΑΛ   

Λειτουργικό Σφςτθμα και άλλο Λογιςμικό: 

Υροεγκατεςτθμζνο Οειτουργικό ςφςτθμα ΠS Windows® 7 

Professional ι ιςοδφναμο/αντίςτοιχο 
ΡΑΛ   

Οογιςμικό ανάγνωςθσ αρχείων τφπου PDF (Acrobat reader ι 

ιςοδφναμο/αντίςτοιχο) 
ΡΑΛ   

Οογιςμικό ανάγνωςθσ ςυμπιεςμζνων αρχείων τφπου ZIP 

(Winzip ι ιςοδφναμο/αντίςτοιχο) 
ΡΑΛ   

Οογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ και επιβλαβι κϊδικα ΡΑΛ   

Οογιςμικό Αυτοματιςμοφ Γραφείου MS Office ι 

ιςοδφναμο/αντίςτοιχο, το οποίο κατ’ ελάχιςτον να περιζχει 

επεξεργαςτι Ξειμζνου, Οογιςτικϊν Φφλλων και 

Υαρουςιάςεων και να είναι πλιρωσ ςυμβατό με αρχεία 

Microsoft Office. 

ΡΑΛ   

Ζγχρωμθ Οκόνθ 
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Ξάκε μονάδα υπολογιςτι να ςυνοδεφεται από αντίςτοιχθ 

μονάδα οκόνθσ 
ΡΑΛ   

Ρα αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο ΡΑΛ   

Ψφποσ TFT ΡΑΛ   

Διαγϊνια διάςταςθ (inches) ≥ 19   

Ωποςτθριηόμενθ Ανάλυςθ ≥ 1440x900 /60Mhz ΡΑΛ   

Χρόνοσ Αποκριςθσ ≤5ms ΡΑΛ   

Άλλα Χαρακτθριςτικά Συςτιματοσ: 

Σ Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ εγγυάται τθν ομαλι εκκίνθςθ 

του Υροςωπικοφ Ωπολογιςτι με όλα τα προςφερόμενα 

περιφερειακά ςυνδεδεμζνα ςε αυτόν και ςε πλιρθ λειτουργία 

ΡΑΛ   

Γενικζσ απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ: 

Τλοι οι προςφερόμενοι Υροςωπικοί Ωπολογιςτζσ τθσ ίδιασ 

διαμόρφωςθσ κα πρζπει να ζχουν τθν ίδια επακριβϊσ 

ςφνκεςθ 

ΡΑΛ   

Ρα δοκοφν όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν ςωςτι 

εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ  
ΡΑΛ   

 

UPS 

 

Μονάδα Αδιάλειπτου Ιςχφοσ (UPS) για τα προςφερόμενα PCs 

 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 
ΑΡΑΝΤ

ΘΣΘ 
ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γενικά χαρακτθριςτικά 

Ρα αναφερκεί ο καταςκευαςτισ και το μοντζλο ΡΑΛ   

Αρικμόσ μονάδων 18   

Τεχνικά χαρακτθριςτικά  

Χριςθ μπαταριϊν κλειςτοφ τφπου ΡΑΛ   

Αυτονομία ςε λεπτά τθσ ϊρασ  10 min   

Αυτόματο Shutdown/restart ΡΑΛ   

On-Line τφποσ μεταγωγισ ΡΑΛ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

Ρα ςυνοδεφεται από καλϊδιο τροφοδοςίασ και ςφνδεςθσ 

δεδομζνων. 
ΡΑΛ   

Ρα δοκοφν τα εγχειρίδια για το ςφςτθμα ςε ζντυπθ και ΡΑΛ   
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θλεκτρονικι μορφι.  

 

 

Scanner 

Scanner 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Αρικμόσ μονάδων 5   

Πζγεκοσ εγγράφου <=A4 ΡΑΛ   

Ψφποσ ςαρωτι Flat ΡΑΛ   

Σπτικι Ανάλυςθ >=1200dpi   

Βάκοσ χρϊματοσ  >=48 BIT   

Χφνδεςθ USB, ETHERNET ΡΑΛ   

Αυτόματοσ τροφοδότθσ χαρτιοφ ΡΑΛ   

Κα προςφερκοφν κατάλλθλα καλϊδια για τθ ςφνδεςθ του 

Scanner 
ΡΑΛ 

  

 
 

Εκτυπωτισ 

Εκτυπωτζσ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γενικά Χαρακτθριςτικά 

Αρικμόσ μονάδων 10   

Ψαχφτθτα εκτφπωςθσ >16 ppm 

Black & Color 
ΡΑΛ 

  

Υοιότθτα Εκτφπωςθσ >600x600 dpi ΡΑΛ   

Πνιμθ >=64ΠΒ ΡΑΛ   

Πθνιαίοσ κφκλοσ εκτφπωςθσ >=45.000 

ςελίδεσ 

 

ΡΑΛ 

  

Ψροφοδοςία >=350 ςελίδεσ ΡΑΛ   

LCD Σκόνθ ΡΑΛ ΡΑΛ   

Κα προςφερκοφν κατάλλθλα καλϊδια για τθ ςφνδεςθ του 

εκτυπωτι 
ΡΑΛ 

  

 



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    133   από   150 

 

 

Ρροδιαγραφζσ προςφερόμενου Λογιςμικοφ 

 

Γενικζσ Ρροδιαγραφζσ Εφαρμογϊν 

 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Ρα είναι ςφμφωνεσ με τα γραφόμενα τθσ τεχνικισ 

περιγραφισ. 

NAI   

Τλεσ ανεξαιρζτωσ οι προςφερόμενεσ εφαρμογζσ κα πρζπει 

ςτο περιβάλλον εργαςίασ του χριςτθ (τελικοφ και διαχειριςτι) 

να απαιτοφν μόνο ζναν κοινό web browser. 

NAI   

Σι εφαρμογζσ κα πρζπει να βαςίηονται ςε κοινι πλατφόρμα 

ανάπτυξθσ. 

NAI   

Επικυμθτι είναι θ υιοκζτθςθ τεχνολογιϊν που 

χρθςιμοποιικθκαν για τα υπάρχοντα ςυςτιματα του φορζα 

κακϊσ και θ χρθςιμοποίθςθ προϊόντων που ςτθρίηουν τθν 

υπάρχουςα υποδομι. 

   

Επικυμθτι είναι θ δυνατότθτα εκτζλεςθσ / φιλοξενίασ τουσ ςε 

περιςςότερα του ενόσ εναλλακτικά λειτουργικά ςυςτιματα 

εξυπθρετθτι, εφόςον προκφψει από τον φορζα μελλοντικά 

τζτοια ανάγκθ. 

   

Τπου απαιτείται είςοδοσ χριςτθ με κωδικοφσ κα πρζπει να 

γίνεται άπαξ για το ςφνολο των εφαρμογϊν και να μθν 

χρειάηεται ςε καμιά περίπτωςθ επανειςαγωγι του κωδικοφ 

(Single Sign On). Σ υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να 

τεκμθριϊςει πωσ επιτυγχάνει τθν ανωτζρω απαίτθςθ. 

ΡΑΛ   

Επικυμθτι είναι θ αναλυτικι παρουςίαςθ των 

προςφερόμενων εφαρμογϊν να ςυνοδεφεται, εντόσ τθσ 

τεχνικισ προςφοράσ, από τισ αντίςτοιχεσ ενδεικτικζσ οκόνεσ 

(screenshoοts). Tα screenshots να είναι από εγκατάςταςθ ςε 

Επιμελθτιριο ι από ζργο που περιλαμβάνει Σn-line υπθρεςίεσ 

εξυπθρζτθςθσ. 

   

Επικυμθτι θ δυνατότθτα παρουςίαςθσ των προςφερόμενων 

εφαρμογϊν, εφόςον ηθτθκεί από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σι υποψιφιοι ανάδοχοι κα 

ενθμερωκοφν εγγράφωσ μετά το άνοιγμα των τεχνικϊν 

προςφορϊν και κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρουςιάςουν 

τισ προςφερόμενεσ εφαρμογζσ  μετά τθν πάροδο 10 (δζκα) 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ. 

   

Αρχειοκζτθςθ Φακζλου Επιχείρθςθσ 

Χφςτθμα αρχειοκζτθςθσ των φακζλων πλιρωσ ολοκλθρωμζνο 

με το Πθτρϊο Πελϊν. 

ΡΑΛ   

Ψθφιοποίθςθ από τον Ανάδοχο, των βαςικϊν εγγράφων των ΡΑΛ   
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ενεργϊν επιχειριςεων–μελϊν του Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ 

(κατϋ ελάχιςτο 15.000 ενεργά μζλθ με εκτιμϊμενο ςυνολικό 

πλικοσ 210.000 ςελίδων). 

Χτθν εφαρμογι κα υποςτθρίηεται με ενιαίο τρόπο, θ 

αρχειοκζτθςθ και διαχείριςθ όλων των εγγράφων μζςω ενόσ 

κοινοφ περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ. Ψα ζγγραφα κα μποροφν 

να ταξινομοφνται ςε κατθγορίεσ πολλαπλϊν επιπζδων οι 

οποίεσ κα είναι πλιρωσ διαχειρίςιμεσ από τουσ  

εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ. 

ΡΑΛ   

Χτθν εφαρμογι κα δίνεται θ δυνατότθτα ποικίλων 

χαρακτθριςμϊν των εγγράφων μζςω τθσ χριςθσ 

μεταδεδομζνων (metadata). Ξατ’ ελάχιςτο: Υεριγραφι, 

Ξατάςταςθ εγγράφου (status, version), Ψφποσ εγγράφου, 

Πζγεκοσ εγγράφου, Θμερομθνία αποκικευςθσ – Χριςτθσ, 

Οζξεισ κλειδιά για ειδικζσ αναηθτιςεισ. 

ΡΑΛ   

Επικυμθτι είναι θ αξιοποίθςθ του υποςυςτιματοσ χρθςτϊν 

και επιπζδων πρόςβαςθσ (ρόλων) του υπάρχοντοσ  

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ εςωτερικισ οργάνωςθσ του 

Επιμελθτθρίου. 

   

Υλιρθσ διαλειτουργικότθτα με το υπάρχον πλθροφοριακό 

ςφςτθμα εςωτερικισ οργάνωςθσ του Επιμελθτθρίου, ϊςτε να 

αντιςτοιχεί ςε κάκε αρικμό μθτρϊου μζλουσ του ο φάκελοσ 

τθσ επιχείρθςθσ ςτο Χφςτθμα Διαχείριςθσ Εγγράφων και 

αντίςτροφα. 

ΡΑΛ   

Επιπλζον από το πλθροφοριακό ςφςτθμα εςωτερικισ 

οργάνωςθσ του Επιμελθτθρίου και τθν καρτζλα μιασ 

επιχείρθςθσ / μζλουσ κα πρζπει να υπάρχει ολοκλθρωμζνθ 

άποψθ των αντίςτοιχων ςτοιχείων που είναι αποκθκευμζνα 

ςτο Χφςτθμα Διαχείριςθσ Εγγράφων και αφοροφν τθν εν λόγω 

επιχείρθςθ. 

ΡΑΛ   

Δυνατότθτα ανάκτθςθσ εγγράφων μζςω πολφ-λειτουργικοφ 

περιβάλλοντοσ αναηιτθςθσ με χριςθ τόςο μεταδεδομζνων 

όςο και ελεφκερου κειμζνου από το περιεχόμενο του 

εγγράφου, όπου αυτό είναι επιτρεπτό ανάλογα με τον τφπο 

του εγγράφου (indexing).  

ΡΑΛ   

Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ Στατιςτικισ Ανάλυςθσ Επιχειρθματικότθτασ 

Χυςτθματικι αποτφπωςθ και ανάλυςθ επιλεγμζνων 

ποςοτικϊν – ποιοτικϊν δεκτϊν που αφοροφν το γενικότερο 

οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον του νομοφ αλλά και τθσ 

Υεριφζρειασ. 

ΡΑΛ   

Αξιοποίθςθ μελετϊν που ζχουν εκπονθκεί από επίςθμουσ 

φορείσ (κατ’ ελάχιςτο ΕΧΩΕ και Eurostat).  

ΡΑΛ   

Αξιοποίθςθ του μθτρϊου που διακζτει το Επιμελθτιριο (κατ’ 

ελάχιςτο αρικμόσ νζων επιχειριςεων ανά κλάδο ι αντικείμενο 

δραςτθριότθτασ για ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο και 

ςυγκεκριμζνθ περιοχι, εξζλιξθ του αρικμοφ των επιχειριςεων 

ανά κλάδο, εξζλιξθ του αρικμοφ των επιχειριςεων ανά 

μζγεκοσ με βάςθ τον αρικμό των εργαηομζνων, αρικμόσ 

ΡΑΛ   
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επιχειριςεων γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ ανά κλάδο, 

εξζλιξθ των εξαγωγικϊν επιχειριςεων). 

Θλεκτρονικό Marketplace για τθν Απόδθμθ Επιχειρθματικι Κοινότθτα τθσ Κζρκυρασ 

Κα δθμιουργθκεί ζνα αυτόνομο Portal Expat Corfiots του 

Επιμελθτθρίου για τθν καταγραφι και προβολι των 

Επιχειριςεων 

ΡΑΛ   

Κα περιλαμβάνει Ψθφιακό Επιχειρθματικό  Σδθγό.  Τλεσ οι 

υπθρεςίεσ του Σδθγοφ κα ςτθρίηονται ςτισ πλθροφορίεσ που 

θ ίδια θ επιχείρθςθ-μζλοσ κα καταχωρεί και κα ςυντθρεί ςτθν 

εταιρικι τθσ παρουςία (εταιρικό minisite).  Κα πρόκειται για 

μια δομθμζνθ θλεκτρονικι παρουςίαςθ τθσ εταιρείασ που κα 

γίνεται μζςα από ζνα εφχρθςτο και δυναμικό εργαλείο 

δθμιουργίασ site (Web Site Generator). Θ επιχείρθςθ-μζλοσ κα 

μπορεί να καταχωρεί και ςυντθρεί τα εξισ ςτοιχεία: 

ΡΑΛ   

α) Γενικι Ραρουςίαςθ:  Ψα ςτοιχεία ταυτότθτασ τθσ 

επιχείρθςθσ, το όραμα, οι ςτόχοι, το ιςτορικό, μια γενικι 

παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων τθσ, κλπ.   Χτθν παρουςίαςθ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν φωτογραφίεσ, απεικονίςεισ 360
ο
, 

video. Για τισ επιχειριςεισ που είναι Πζλθ του Επιμελθτθρίου 

και επικυμοφν να εγγραφοφν και ςτθν κάκετθ αυτι αγορά, τα 

ςτοιχεία ταυτότθτασ (επωνυμία, διακριτικόσ τίτλοσ, 

αντικείμενα δραςτθριότθτασ, διεφκυνςθ, τθλζφωνα, 

θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ, εκπρόςωποσ, κλπ) κα πρζπει να 

αρχικοποιοφνται με αυτόματο και δυναμικό τρόπο από τα 

ςτοιχεία του Πθτρϊου επιχειριςεων του Επιμελθτθρίου 

(υφιςτάμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα εςωτερικισ οργάνωςθσ).  

ΡΑΛ   

β) Θλεκτρονικόσ Κατάλογοσ Ρροϊόντων – Υπθρεςιϊν:  

Αναλυτικι παρουςίαςθ των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ, με 

τεχνικά ςτοιχεία, φωτογραφίεσ, παρουςίαςθ 360ο, video.  Ψα 

προϊόντα που καταχωροφνται ςτθν Θλεκτρονικό Ξατάλογο 

ςυνκζτουν αυτόματα το Θλεκτρονικό Εκκετιριο Υροϊόντων-

Ωπθρεςιϊν (Show Room), ζτςι ϊςτε να είναι αναηθτιςιμα, όχι 

μόνο ςτα πλαίςια του εταιρικοφ site,  αλλά και μζςα από 

κατθγορίεσ προϊόντων ανεξαρτιτωσ των επιχειριςεων. 

ΡΑΛ   

Ψθφιακι Υπθρεςία Σφηευξθσ Ρροςφοράσ & Ηιτθςθσ 

Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν (Trade Leads). Κα πρόκειται για 

υπθρεςία που κα επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να 

ανακοινϊςουν τισ προςφορζσ ι τθν ηιτθςθ προϊόντων / 

υπθρεςιϊν ι τθν επικυμία τουσ για τθν ςφναψθ 

επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν (π.χ. αντιπροςϊπευςθ 

προϊόντων). Πζςω ενόσ ειδικοφ Πθχανιςμοφ Χφηευξθσ 

(matching) κα γίνεται αυτόματθ ςφηευξθ προςφορϊν και 

ηθτιςεων και κα ενθμερϊνονται αυτόματα μζςω e-mail τα 

ενδιαφερόμενα μζρθ (εφόςον ζχουν δθλϊςει ότι επικυμοφν 

μια τζτοια ειδοποίθςθ (trade opportunities Alert). 

ΡΑΛ   

Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ των μελϊν 

τθσ ομογενειακισ επιχειρθματικισ κοινότθτασ. Θ υπθρεςία 

ΡΑΛ   
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αυτι κα διευκολφνει, μζςω ενόσ διαδικτυακοφ forum, τθν 

άμεςθ επικοινωνία των μελϊν τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ 

τθσ ομογζνειασ. Κα οργανϊνονται ςε κεματικζσ ενότθτεσ για 

τθν ευκολότερθ χριςθ τουσ. 

Επιπλζον, κα δθμιουργθκεί ζνα θλεκτρονικό newsletter, μια 

περιοδικι ι ζκτακτθ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ που κα ςτζλνει 

το Επιμελθτιριο ςτα μζλθ του portal τα οποία κα ζχουν 

εγγραφεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία. Σ διαχειριςτισ κα 

πρζπει να επιλζγει το περιεχόμενο από το CMS που κα 

αποςταλεί ι να παράγει επί τόπου ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο. 

ΡΑΛ   

Ψο όλο ςφςτθμα κα υποςτθρίηεται από ζνα Σλοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου (content management 

system), που κα περιζχει πλοφτο ζγκυρου και ενθμερωτικοφ 

περιεχομζνου, για το οποίο κα υπάρχει θ δυνατότθτα 

ςυνεχοφσ δυναμικισ ενθμζρωςθσ. 

ΡΑΛ   

Θ περιοχι ελεφκερθσ πρόςβαςθσ κα παρουςιάηεται ςε 

τζςςερεισ γλϊςςεσ (Ελλθνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Λταλικά), και 

κα ζχει τθν δυνατότθτα επζκταςθσ ςε επιπλζον γλϊςςεσ. 

ΡΑΛ   

Κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται πλιρωσ γραφικά εργαλεία 

διαχείριςθσ, WYSIWYG editors-on-page, και για τθν χριςθ του 

δεν κα απαιτείται τίποτε άλλο από ζναν κοινό web browser 

(πχ Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, Opera). 

ΡΑΛ   

Επικυμθτι είναι θ ενςωμάτωςθ λειτουργικότθτασ ροισ 

εργαςιϊν (workflow), διαχείριςθσ εκδόςεων (versioning) και 

κα διαχωρίηει τθν πρόςβαςθ ανάλογα με τισ δθμιουργθμζνεσ 

ομάδεσ εργαςίεσ, ρόλουσ και δικαιϊματα πρόςβαςθσ των 

χρθςτϊν-διαχειριςτϊν. 

   

H παρεχόμενθ εφαρμογι κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι 

τόςο ςτθν εμφάνιςθ (user prompts και system strings) όςο και 

ςτο περιεχόμενό τθσ, και ςτα πλαίςια του ζργου να είναι 

ρυκμιςμζνθ ϊςτε να υποςτθρίηει Ελλθνικά και Αγγλικά, κάτω 

από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8.  

ΡΑΛ   

Θλεκτρονικό Marketplace Ελλθνοαλβανικισ διεπιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ (B2B Trade Leads Marketplace) 

Κα πρζπει υλοποιθκεί ζνα θλεκτρονικό marketplace 

Ελλθνοαλβανικισ διεπιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ (B2B Trade 

Leads Marketplace) με παροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν και 

ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ. 

ΡΑΛ   

Κα περιλαμβάνει Ψθφιακό Επιχειρθματικό  Σδθγό.  Τλεσ οι 

υπθρεςίεσ του Σδθγοφ κα ςτθρίηονται ςτισ πλθροφορίεσ που 

θ ίδια θ επιχείρθςθ-μζλοσ κα καταχωρεί και κα ςυντθρεί ςτθν 

εταιρικι τθσ παρουςία (εταιρικό minisite).  Κα πρόκειται για 

μια δομθμζνθ θλεκτρονικι παρουςίαςθ τθσ εταιρείασ που κα 

γίνεται μζςα από ζνα εφχρθςτο και δυναμικό εργαλείο 

δθμιουργίασ site (Web Site Generator). Θ επιχείρθςθ-μζλοσ κα 

μπορεί να καταχωρεί και ςυντθρεί τα εξισ ςτοιχεία: 

ΡΑΛ   

α) Γενικι Ραρουςίαςθ:  Ψα ςτοιχεία ταυτότθτασ τθσ 
ΡΑΛ   
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επιχείρθςθσ, το όραμα, οι ςτόχοι, το ιςτορικό, μια γενικι 

παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων τθσ, κλπ.   Χτθν παρουςίαςθ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν φωτογραφίεσ, απεικονίςεισ 360
ο
, 

video. Για τισ επιχειριςεισ που είναι Πζλθ του Επιμελθτθρίου 

και επικυμοφν να εγγραφοφν και ςτθν κάκετθ αυτι αγορά, τα 

ςτοιχεία ταυτότθτασ (επωνυμία, διακριτικόσ τίτλοσ, 

αντικείμενα δραςτθριότθτασ, διεφκυνςθ, τθλζφωνα, 

θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ, εκπρόςωποσ, κλπ) κα πρζπει να 

αρχικοποιοφνται με αυτόματο και δυναμικό τρόπο από τα 

ςτοιχεία του Πθτρϊου επιχειριςεων του Επιμελθτθρίου 

(υφιςτάμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα εςωτερικισ οργάνωςθσ).  

β) Θλεκτρονικόσ Κατάλογοσ Ρροϊόντων – Υπθρεςιϊν:  

Αναλυτικι παρουςίαςθ των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ, με 

τεχνικά ςτοιχεία, φωτογραφίεσ, παρουςίαςθ 360ο, video.  Ψα 

προϊόντα που καταχωροφνται ςτθν Θλεκτρονικό Ξατάλογο 

ςυνκζτουν αυτόματα το Θλεκτρονικό Εκκετιριο Υροϊόντων-

Ωπθρεςιϊν (Show Room), ζτςι ϊςτε να είναι αναηθτιςιμα, όχι 

μόνο ςτα πλαίςια του εταιρικοφ site,  αλλά και μζςα από 

κατθγορίεσ προϊόντων ανεξαρτιτωσ των επιχειριςεων. 

ΡΑΛ   

Ψθφιακι Υπθρεςία Σφηευξθσ Ρροςφοράσ & Ηιτθςθσ 

Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν (Trade Leads). Κα πρόκειται για 

υπθρεςία που κα επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να 

ανακοινϊςουν τισ προςφορζσ ι τθν ηιτθςθ προϊόντων / 

υπθρεςιϊν ι τθν επικυμία τουσ για τθν ςφναψθ 

επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν (π.χ. αντιπροςϊπευςθ 

προϊόντων). Πζςω ενόσ ειδικοφ Πθχανιςμοφ Χφηευξθσ 

(matching) κα γίνεται αυτόματθ ςφηευξθ προςφορϊν και 

ηθτιςεων και κα ενθμερϊνονται αυτόματα μζςω e-mail τα 

ενδιαφερόμενα μζρθ (εφόςον ζχουν δθλϊςει ότι επικυμοφν 

μια τζτοια ειδοποίθςθ (trade opportunities Alert). 

ΡΑΛ   

Ψθφιακζσ Ωπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ & Επικοινωνίασ των μελϊν 

τθσ ελλθνοαλβανικισ επιχειρθματικισ κοινότθτασ. Θ υπθρεςία 

αυτι κα διευκολφνει, μζςω ενόσ διαδικτυακοφ forum, τθν 

άμεςθ επικοινωνία των μελϊν τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ 

τθσ ομογζνειασ. Κα οργανϊνονται ςε κεματικζσ ενότθτεσ για 

τθν ευκολότερθ χριςθ τουσ. 

ΡΑΛ   

Επιπλζον, κα δθμιουργθκεί ζνα θλεκτρονικό newsletter, μια 

περιοδικι ι ζκτακτθ θλεκτρονικι ενθμζρωςθ που κα ςτζλνει 

το Επιμελθτιριο ςτα μζλθ του portal τα οποία κα ζχουν 

εγγραφεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία. Σ διαχειριςτισ κα 

πρζπει να επιλζγει το περιεχόμενο από το CMS που κα 

αποςταλεί ι να παράγει επί τόπου ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο. 

ΡΑΛ   

Ψο όλο ςφςτθμα κα υποςτθρίηεται από ζνα Σλοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου (content management 

system), που κα περιζχει πλοφτο ζγκυρου και ενθμερωτικοφ 

περιεχομζνου, για το οποίο κα υπάρχει θ δυνατότθτα 

ΡΑΛ   
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ςυνεχοφσ δυναμικισ ενθμζρωςθσ. 

Θ περιοχι ελεφκερθσ πρόςβαςθσ κα παρουςιάηεται ςε 

τζςςερεισ γλϊςςεσ (Ελλθνικά, Αγγλικά, Αλβανικά), και κα ζχει 

τθν δυνατότθτα επζκταςθσ ςε επιπλζον γλϊςςεσ. 

ΡΑΛ   

Κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται πλιρωσ γραφικά εργαλεία 

διαχείριςθσ, WYSIWYG editors-on-page, και για τθν χριςθ του 

δεν κα απαιτείται τίποτε άλλο από ζναν κοινό web browser 

(πχ Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, Opera). 

ΡΑΛ   

Επικυμθτι είναι θ ενςωμάτωςθ λειτουργικότθτασ ροισ 

εργαςιϊν (workflow), διαχείριςθσ εκδόςεων (versioning) και 

κα διαχωρίηει τθν πρόςβαςθ ανάλογα με τισ δθμιουργθμζνεσ 

ομάδεσ εργαςίεσ, ρόλουσ και δικαιϊματα πρόςβαςθσ των 

χρθςτϊν-διαχειριςτϊν. 

   

H παρεχόμενθ εφαρμογι κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι 

τόςο ςτθν εμφάνιςθ (user prompts και system strings) όςο και 

ςτο περιεχόμενό τθσ, και ςτα πλαίςια του ζργου να είναι 

ρυκμιςμζνθ ϊςτε να υποςτθρίηει Ελλθνικά και Αγγλικά, κάτω 

από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8.  

 

ΡΑΛ   

Δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικοφ κοινοφ ςθμείου ςυνάντθςθσ και διαβοφλευςθσ (e- Corfiots Think Tank <e-CTT>) 

Υεριλαμβάνει ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ 

περιεχομζνου (content management system). 

ΡΑΛ   

Θ εφαρμογι κα παρζχει τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ δυναμικισ 

ενθμζρωςθσ και κα επιτρζπει τθν κατθγοριοποίθςθ του 

περιεχομζνου ςε κεματικζσ ενότθτεσ. Ξάτω από κάκε κεματικι 

ενότθτα, κα μποροφν οι διαχειριςτζσ περιεχομζνου να 

δθμιουργιςουν μια δενδρικι δομι υποκατθγοριϊν, 

απεριόριςτου βάκουσ, για τθν καλφτερθ δόμθςθ και 

οργάνωςθ του περιεχομζνου 

ΡΑΛ   

Θ περιοχι ελεφκερθσ πρόςβαςθσ κα παρουςιάηεται ςε 

τζςςερισ γλϊςςεσ (Ελλθνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Λταλικά), και 

κα ζχει τθν δυνατότθτα επζκταςθσ ςε επιπλζον γλϊςςεσ. 

ΡΑΛ   

Κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται πλιρωσ γραφικά εργαλεία 

διαχείριςθσ, WYSIWYG editors-on-page, και για τθν χριςθ του 

δεν κα απαιτείται τίποτε άλλο από ζναν κοινό web browser 

(πχ Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, Opera). 

ΡΑΛ   

Επικυμθτι είναι θ ενςωμάτωςθ λειτουργικότθτασ ροισ 

εργαςιϊν (workflow), διαχείριςθσ εκδόςεων (versioning) και 

κα διαχωρίηει τθν πρόςβαςθ ανάλογα με τισ δθμιουργθμζνεσ 

ομάδεσ εργαςίεσ, ρόλουσ και δικαιϊματα πρόςβαςθσ των 

χρθςτϊν-διαχειριςτϊν. 

   

Forum. Θ υπθρεςία αυτι κα διευκολφνει τθν άμεςθ 

επικοινωνία μεταξφ των εγγεγραμμζνων μελϊν τθσ υπθρεςίασ. 

Ψο περιεχόμενο κα οργανϊνεται ςε κεματικζσ ενότθτεσ για τθν 

ευκολότερθ χριςθ τουσ 

ΡΑΛ   
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Newsletter. Κα είναι μια περιοδικι ι ζκτακτθ θλεκτρονικι 

ενθμζρωςθ που κα ςτζλνει το Επιμελθτιριο ςτα μζλθ τθσ 

εφαρμογισ, τα οποία κα ζχουν εγγραφεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

υπθρεςία.  Σ διαχειριςτισ κα πρζπει να επιλζγει το 

περιεχόμενο από το CMS που κα αποςταλεί ι να παράγει επί 

τόπου ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο. 

ΡΑΛ   

Ψθφιακι Υποςτιριξθ τθσ Απαςχόλθςθσ 

Υεριλαμβάνει:    

 ενθμζρωςθ για ειδικότθτεσ – προςόντα και τάςεισ 

των κζςεων εργαςίασ. 

ΡΑΛ   

 Ψθφιακι  υπθρεςία αναηιτθςθσ προςωπικοφ από 

επιχειριςεισ – μζλθ 

ΡΑΛ   

 Ψθφιακι Ωπθρεςία εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για 

απαςχόλθςθ 

ΡΑΛ   

 Αναηιτθςθ κζςεων εργαςίασ ι βιογραφικϊν, με 

πολλαπλά κριτιρια τόςο για τουσ εργαηόμενουσ όςο 

και τουσ εργοδότεσ 

ΡΑΛ   

 Ψθφιακι Ωπθρεςία αυτόματθσ αντιςτοίχιςθσ 

αιτθμάτων αναηιτθςθσ προςωπικοφ και αιτιςεων 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για απαςχόλθςθ 

ΡΑΛ   

 Ψθφιακι Ωπθρεςία επιβεβαίωςθσ/ανακοίνωςθσ 

πρόςλθψθσ προςωπικοφ 

ΡΑΛ   

 Ενθμζρωςθ για Χεμινάρια – Εκπαιδευτικά 

προγράμματα, Εκδθλϊςεισ που προωκοφν τθν 

απόκτθςθ επιπλζον προςόντων κακϊσ και τθν δια 

βίου επιμόρφωςθ, μζςω τθσ ειδικισ υφιςτάμενθσ 

εφαρμογισ Εκδθλϊςεων / Εκκζςεων.  

 

ΡΑΛ   

Θ Ενθμζρωςθ για Χεμινάρια – Εκπαιδευτικά προγράμματα και 

το λοιπό περιεχόμενο που περιγράφθκε παραπάνω είναι 

επικυμθτό να παρζχεται αξιοποιϊντασ το ςφςτθμα 

διαχείριςθσ περιεχομζνου CMS που ιδθ διακζτει το 

Επιμελθτιριο. 

   

H παρεχόμενθ εφαρμογι κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι 

τόςο ςτθν εμφάνιςθ (user prompts και system strings) όςο και 

ςτο περιεχόμενό τθσ, και ςτα πλαίςια του ζργου να είναι 

ρυκμιςμζνθ ϊςτε να υποςτθρίηει Ελλθνικά και Αγγλικά, κάτω 

από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8. 

ΡΑΛ   

Επίςθσ, επικυμθτό είναι να ολοκλθρϊνεται ςε επίπεδο 

πρόςβαςθσ χριςτθ με το μθτρϊο χρθςτϊν του υφιςτάμενου 

portal, παρζχοντασ ενιαία πρόςβαςθ με Single Sign On. 

 

   

Ψθφιακό Ρεριβάλλον παρουςίαςθσ επενδυτικϊν ευκαιριϊν ςτον Νομό Κζρκυρασ 

 Υπθρεςίεσ Δθμιουργίασ και προβολισ Ψθφιακοφ 

Oπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 

ΡΑΛ   
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Κα γίνεται αναφορά ςτθν υφιςτάμενθ οικονομικι 

δραςτθριότθτα του νθςιοφ αλλά και ςτισ πικανζσ  

επενδυτικζσ ευκαιρίεσ. Κα περιζχονται ςχετικζσ μελζτεσ 

και feasibility studies που αφοροφν νζεσ επενδφςεισ 

ειδικά ςτον Ρομό Ξζρκυρασ. Πεταξφ άλλων κα πρζπει να 

περιλαμβάνονται: 

o Υαρουςίαςθ ςχετικϊν φορζων 

o Χριςιμοι Σδθγοί Επενδφςεων 

o Χυγκζντρωςθ και ανάρτθςθ όλων των 

υπαρχόντων ςχετικϊν Πελετϊν δθμόςιων 

οργανιςμϊν κατθγοριοποιθμζνεσ ανά κλάδο 

o Διαδικαςίεσ Αδειοδότθςθσ 

o Επενδυτικά ςχζδια που πραγματοποιικθκαν ςτο 

Ρθςί 

o Χρθματοδοτικοί Πθχανιςμοί (Επενδυτικά 

Ξίνθτρα, ΕΧΥΑ, ΧΔΛΨ κτλ) 

o Ξτλ 

Ξατά τθν διάρκεια τθσ Δοκιμαςτικισ Οειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ 

κα υποςτθρίξει λειτουργικι τθν υπθρεςία αυτι με τθν 

Δθμιουργία ςχετικοφ περιεχομζνου 

Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ Στατιςτικισ Ανάλυςθσ 

Επιχειρθματικότθτασ 

   

Χυςτθματικι αποτφπωςθ και ανάλυςθ επιλεγμζνων 

ποςοτικϊν – ποιοτικϊν δεκτϊν που αφοροφν το γενικότερο 

οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον του νομοφ. 

ΡΑΛ   

Αξιοποίθςθ μελετϊν που ζχουν εκπονθκεί από επίςθμουσ 

φορείσ (κατ’ ελάχιςτο ΕΧΩΕ και Eurostat).  

ΡΑΛ   

Αξιοποίθςθ του μθτρϊου που διακζτει το Επιμελθτιριο (κατ’ 

ελάχιςτο αρικμόσ νζων επιχειριςεων ανά κλάδο ι αντικείμενο 

δραςτθριότθτασ για ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο και 

ςυγκεκριμζνθ περιοχι, εξζλιξθ του αρικμοφ των επιχειριςεων 

ανά κλάδο, εξζλιξθ του αρικμοφ των επιχειριςεων ανά 

μζγεκοσ με βάςθ τον αρικμό των εργαηομζνων, αρικμόσ 

επιχειριςεων γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ ανά κλάδο, 

εξζλιξθ των εξαγωγικϊν επιχειριςεων). 

ΡΑΛ   

Ξατά τθν διάρκεια τθσ Δοκιμαςτικισ Οειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ 

κα υποςτθρίξει λειτουργικι τθν υπθρεςία αυτι με τθν 

Δθμιουργία ςχετικοφ περιεχομζνου (E-Consulting 2). 

ΡΑΛ   

Ψθφιακι Υπθρεςία προβολισ των ενδιαφερομζνων για επενδφςεισ ςτο Νομοφ Κζρκυρασ (Επιχειρθματικόσ 

Οδθγόσ Επενδυτϊν).   

Κα δθμιουργθκεί ειδικόσ κεματικόσ επιχειρθματικοφ οδθγοφ 

επενδυτϊν του νομοφ. Τλεσ οι υπθρεςίεσ του Επιχειρθματικοφ 

Σδθγοφ κα ςτθρίηονται ςτισ πλθροφορίεσ που θ ίδια θ 

επιχείρθςθ-μζλοσ κα καταχωρεί και κα ςυντθρεί ςτθν εταιρικι 

τθσ παρουςία (εταιρικό minisite).  Κα πρόκειται για μια 

δομθμζνθ θλεκτρονικι παρουςίαςθ τθσ εταιρείασ που κα 

ΡΑΛ   
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γίνεται μζςα από ζνα εφχρθςτο και δυναμικό εργαλείο 

δθμιουργίασ site (Web Site Generator). Θ επιχείρθςθ-μζλοσ κα 

μπορεί να καταχωρεί και να ςυντθρεί τα εξισ ςτοιχεία: 

α) Γενικι Ραρουςίαςθ:  Ψα ςτοιχεία ταυτότθτασ τθσ 

επιχείρθςθσ, το όραμα, οι ςτόχοι, το ιςτορικό, μια γενικι 

παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων τθσ, κλπ.   Χτθν παρουςίαςθ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν φωτογραφίεσ, απεικονίςεισ 360
ο
, 

video. 

ΡΑΛ   

β) Θλεκτρονικόσ Κατάλογοσ Ρροϊόντων – Υπθρεςιϊν:  

Αναλυτικι παρουςίαςθ των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ, με 

τεχνικά ςτοιχεία, φωτογραφίεσ, παρουςίαςθ 360ο, video.  Ψα 

προϊόντα που καταχωροφνται ςτον Θλεκτρονικό Ξατάλογο 

ςυνκζτουν αυτόματα το Θλεκτρονικό Εκκετιριο Υροϊόντων-

Ωπθρεςιϊν (Show Room), ζτςι ϊςτε να είναι αναηθτιςιμα, όχι 

μόνο ςτα πλαίςια του εταιρικοφ site,  αλλά και μζςα από 

κατθγορίεσ προϊόντων ανεξαρτιτωσ των επιχειριςεων. 

ΡΑΛ   

 Ψθφιακι Υπθρεςία Σφηευξθσ Ρροςφοράσ & Ηιτθςθσ 

Επενδυτικϊν Ευκαιριϊν. 

 Κα πρόκειται για υπθρεςία που κα επιτρζπει ςτισ 

επιχειριςεισ να ανακοινϊςουν τισ προςφορζσ ι τθν ηιτθςθ 

ςυνεργαςιϊν ςε κζματα επενδφςεων (π.χ. ανάπτυξθ Franshise, 

επζνδυςθ ςε φωτοβολταϊκά ι αιολικι ενζργεια, επενδφςεισ 

γθσ, ςφμβουλοι επενδφςεων κτλ). Πζςω ενόσ ειδικοφ 

Πθχανιςμοφ Χφηευξθσ (matching) κα γίνεται αυτόματθ 

ςφηευξθ προςφορϊν και ηθτιςεων και κα ενθμερϊνονται 

αυτόματα μζςω e-mail τα ενδιαφερόμενα μζρθ (εφόςον ζχουν 

δθλϊςει ότι επικυμοφν μια τζτοια ειδοποίθςθ (trade 

opportunities Alert). 

ΡΑΛ   

Επικυμθτι είναι θ διαςφάλιςθ διαλειτουργικότθτασ με το 

υπάρχον Portal ϊςτε να αξιοποιθκεί θ πλθροφορία που αυτό 

διακζτει και να αποφευχκοφν διπλοκαταχωριςεισ (π.χ. 

αξιοποίθςθ ςυγκεκριμζνθσ αρκρογραφίασ του portal ςτθν 

κάκετθ αυτι αγορά, αξιοποίθςθ ςτοιχείων μιασ 

εγγεγραμμζνθσ επιχείρθςθσ ςτον επιχειρθματικό οδθγό του 

υφιςτάμενου Portal).  

   

Ψο όλο ςφςτθμα κα υποςτθρίηεται από ζνα Σλοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου (content management 

system). Ξάτω από κάκε κεματικι ενότθτα, κα μποροφν οι 

διαχειριςτζσ περιεχομζνου να δθμιουργιςουν μια δενδρικι 

δομι υποκατθγοριϊν, απεριόριςτου βάκουσ, για τθν καλφτερθ 

δόμθςθ και οργάνωςθ του περιεχομζνου. 

ΡΑΛ   

Θ πλθροφορία κα παρουςιάηεται ςε δφο γλϊςςεσ (Ελλθνικά, 

Αγγλικά), και κα υπάρχει θ δυνατότθτα επζκταςθσ ςε επιπλζον 

γλϊςςεσ. 

ΡΑΛ   

Κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται πλιρωσ γραφικά εργαλεία ΡΑΛ   
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διαχείριςθσ, WYSIWYG editors-on-page, και για τθν χριςθ του 

δεν κα απαιτείται τίποτε άλλο από ζναν κοινό web browser. 

Επικυμθτό είναι να ενςωματϊνει λειτουργικότθτεσ ροισ 

εργαςιϊν (workflow), διαχείριςθσ εκδόςεων (versioning) και 

κα διαχωρίηει τθν πρόςβαςθ ανάλογα με τισ δθμιουργθμζνεσ 

ομάδεσ εργαςίεσ, ρόλουσ και δικαιϊματα πρόςβαςθσ των 

χρθςτϊν-διαχειριςτϊν 

   

H παρεχόμενθ εφαρμογι κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι 

τόςο ςτθν εμφάνιςθ (user prompts και system strings) όςο και 

ςτο περιεχόμενό τθσ, και ςτα πλαίςια του ζργου να είναι 

ρυκμιςμζνθ ϊςτε να υποςτθρίηει Ελλθνικά και Αγγλικά, κάτω 

από τθν ενιαία κωδικοποίθςθ UTF-8.  

ΡΑΛ   

Ψθφιακι Υπθρεςία πρόςβαςθσ ςε εξειδικευμζνο επιχειρθματικό περιεχόμενο και εξατομικευμζνθ παροχι 

ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν e-consulting (3). 

Αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων εφαρμογϊν, ϊςτε να 

καλυφκοφν και οι τομείσ: τθσ φορολογιςτικισ ενθμζρωςθσ και 

τθσ χριςθσ και αξιοποίθςθσ των ΨΥΕ από τισ ΠΠΕ, με ζμφαςθ 

ςτθν ευρυηωνικότθτα και τθν επίπτωςι τθσ ςτθν βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων. 

NAI   

Εξαςφάλιςθ εξειδικευμζνου επιχειρθματικοφ περιεχομζνου 

που περιλαμβάνουν τουλάχιςτον πλθροφόρθςθ για: Ελλθνικισ 

και ευρωπαϊκισ διαχείριςθσ προγράμματα Χρθματοδότθςθσ 

επιχειριςεων, για Εκκζςεισ και ςθμαντικζσ Επιχειρθματικζσ 

Εκδθλϊςεισ, για αιτιματα Επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν,  για 

Ξλαδικζσ Πελζτεσ και Ζρευνεσ Αγορϊν, για Φορολογιςτικά 

κζματα και για κζματα ΨΥΕ και αξιοποίθςι τουσ από τισ 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. 

 Θ χρονικι διάρκεια εξαςφάλιςθσ του περιεχομζνου κα είναι 

για 12 μινεσ (κατά τθν διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ του 

ζργου). 

NAI   

Διαρκισ υποςτιριξθ των τοπικϊν ΠΠΕ ςε κάκε κζμα που 

αφορά τθν επιχειρθματικι τουσ δράςθ με ζγκυρεσ και 

επίκαιρεσ μελζτεσ, ζρευνεσ και ςτατιςτικά ςτοιχεία επίςθμων 

φορζων που παρζχουν χριςιμθ κακοδιγθςθ ςτισ ΠΠΕ 

αναφορικά με τθν κακθμερινι τουσ λειτουργία αλλά και τθν 

μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι. 

NAI   

Ωποςτιριξθ των ΠΠΕ – μελϊν του Επιμελθτθρίου με 

θλεκτρονικζσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ πρϊτου επιπζδου (e-

consulting) κατά τθν διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ του 

ζργου.  

NAI   

Δθμιουργία Κζντρου Ειδικοφ Συςτιματοσ Τθλεκπαίδευςθσ (ςτο παραδοςιακό κτίριο του Επιμελθτθρίου 

Κζρκυρασ) 

Ψο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που κα αναπτυχκεί κα είναι 

καταχωρθμζνο ςε ενότθτεσ και υπο-ενότθτεσ, και ο χριςτθσ 

κα ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει παραμετροποιϊντασ τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία ζτςι ϊςτε να καλφπτει καλφτερα τισ 

προςωπικζσ του εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ ενϊ κα μπορεί να 

ςυνοδεφεται από επιςυναπτόμενο υλικό κάκε μορφοποίθςθσ 

ΡΑΛ   
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(αρχεία Word, PDF, Flash, Powerpoint, εικόνεσ, video κλπ). 

Σι ενότθτεσ κα είναι διακριτζσ από τθν αρχικι ςελίδα τθσ 

εφαρμογισ και κα είναι αρχικά τζςςερισ (4) βαςικζσ 

εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ, χωριςμζνεσ ςε τρείσ (3) βαςικζσ υπο-

ενότθτεσ θ κάκε μία, με βάςθ το επίπεδο του κάκε χριςτθ 

(βαςικό, μεςαίο, προχωρθμζνο) ςτθ ςυνζχεια κα υπάρχει και 

μία επιπλζον εκπαιδευτικι ενότθτα θ οποία κα απευκφνεται 

ςε χριςτεσ που δεν γνωρίηουν τισ βαςικζσ δεξιότθτεσ χριςθσ 

Θ/Ω και οι οποίοι κα μπορζςουν με τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ 

ενότθτασ εκπαίδευςθσ να αποκτιςουν τισ απαιτοφμενεσ 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ϊςτε να παρακολουκιςουν 

αποτελεςματικά και με επάρκεια τισ λοιπζσ εκπαιδευτικζσ 

ενότθτεσ. 

ΡΑΛ   

Ψο εκπαιδευτικό περιεχόμενο κα είναι αλλθλεπιδραςτικό και 

γεφυρωμζνο με τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ. 

ΡΑΛ   

Ψζλοσ τα μακιματα  απαραιτιτωσ κα διατίκενται ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα.  

ΡΑΛ   

Θ δομι κα παρζχει ςτουσ καταρτιηόμενουσ Ψεχνικι 

Ωποςτιριξθ (Helpdesk) πολλαπλϊν επιπζδων που κα 

ξεπερνοφν το επίπεδο 3 και επιτυγχάνουν επίπεδο 4 (με πλιρθ 

υποκατάςταςθ του ςυνόλου τθσ εκπαιδευτικισ λειτουργίασ) 

από πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ και εφόςον το περιεχόμενο το 

επιτρζπει  κα είναι δυνατόν να προτρζπει τον χριςτθ και να 

του διακζτει επιπλζον γνϊςεισ, ςτοιχεία ι/και πρόςκετο 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο (ςε νζα ενότθτα) που κρίνονται 

κατάλλθλα με βάςθ τθν πορεία τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ. 

ΡΑΛ   

Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ 

υποδομζσ για τθν παροχι ολοκλθρωμζνων θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν τθλευποςτιριξθσ των επιχειριςεων από 

απόςταςθ, με ςυςτιματα βαςιςμζνα ςτα  διεκνι πρότυπα 

τθλεςυνεργαςίασ. 

ΡΑΛ   

Σι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ του υπάρχοντοσ portal του 

Επιμελθτθρίου κα μποροφν ωσ επιπλζον δυνατότθτα να 

ςυμμετζχουν ςε υπθρεςία τθλευποςτιριξθσ ςτα παραπάνω 

πλαίςια. 

ΡΑΛ   

Θ εφαρμογι τθλεδιάςκεψθσ κα πρζπει να ζχει τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά: 

 Κα απαιτεί, όπωσ και όλεσ ανεξαιρζτωσ οι εφαρμογζσ 

του ζργου, μόνο ζναν απλό web browser 

 Κα επιτρζπει τθν επικοινωνία των μελϊν μιασ ομάδασ 

ςυνεργαςίασ με: 

o Ιχο 

o Εικόνα 

o Ξείμενο (chat) 

 Επιπλζον των λειτουργικοτιτων επικοινωνίασ κα 

πρζπει να παρζχονται: 

o Αςπροπίνακασ για ςυνεργατικό ςχεδιαςμό, 

ΡΑΛ   
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γράψιμο και τροποποίθςθ κειμζνου 

o Ψθλεδιάςκεψθ παράλλθλα με τθν χριςθ του 

αςπροπίνακα (4x4 ι 1xn) 

o Ειςαγωγι (Import) εγγράφων (jpg, .jpeg, .gif, 

.png, .ppt, .odp, .odt, .sxw, .wpd, .doc, .rtf, 

.txt, .ods, .sxc, .xls, .sxi, .pdf)  

o Αποςτολι προςκλιςεων και direct Links για 

ζνα meeting 

o Private και Public (Organisation only) 

δωμάτια τθλεδιαςκζψεων 

 Κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται ςε επίπεδο πρόςβαςθσ 

χριςτθ με το μθτρϊο χρθςτϊν του portal που κα 

αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του ζργου, παρζχοντασ 

ενιαία πρόςβαςθ με Single Sign One. 

 Κα πρζπει να είναι πολυγλωςςικι ςτθν εμφάνιςθ 

(user prompts και system strings) τθσ, και ςτα πλαίςια 

του ζργου να είναι ρυκμιςμζνθ ϊςτε να υποςτθρίηει 

Ελλθνικά και Αγγλικά, κάτω από τθν ενιαία 

κωδικοποίθςθ UTF-8.  

Χε πρϊτθ φάςθ κα παρζχεται εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

(ςυγκεκριμζνεσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ) ςτουσ τομείσ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛ MARKETING ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ, 

MARKETING ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΕΠΥΣΦΛΣΩ ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΕΧ 

ΥΩΟΘΧΕΩΡ, ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ 

ΧΕ ΠΠΕ και ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΧΕΧΕΩΡ ΠΕ ΨΣΡ ΥΕΟΑΨΘ  

προκειμζνου να αξιοποιθκοφν εφαρμογζσ και ψθφιακζσ 

υπθρεςίεσ που αναπτφςςονται ςε άλλεσ δράςεισ 

ΡΑΛ   

Επιπλζον κα πρζπει να δθμιουργθκεί και το αντίςτοιχο 

εκπαιδευτικό υλικό για τθν λειτουργία του ςυνόλου των 

Θλεκτρονικϊν Ωπθρεςιϊν του Επιμελθτθρίου (νζεσ και 

υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ).   

 

ΡΑΛ   

Δράςθ 2: Ψθφιακζσ Δράςεισ και Υπθρεςίεσ ενςωμάτωςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ ευρυηωνικότθτασ και των 

ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν ςτον Νομό Κζρκυρασ με ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ Καινοτόμων 

Επιχειρθματικϊν Σχεδίων και ςυςτιματοσ Αριςτείασ 

Ψθφιακι Υπθρεςία  δθμιουργίασ καινοτόμου 

επιχειρθματικοφ ςχεδίου  

κα υποςτθρίηει πλιρωσ τθ ςυγγραφι του επιχειρθματικοφ 

ςχεδίου μιασ επιχείρθςθσ, επιτρζποντασ το χριςτθ να 

ςυμπλθρϊςει μόνοσ του τα ςτοιχεία του εγχειριματόσ κακϊσ 

και όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που διευκολφνουν τθν 

υλοποίθςθ του ςχεδίου. Για τθ χριςθ τθσ Ψθφιακισ 

Ωπθρεςίασ κα απαιτείται διαπίςτευςθ του χριςτθ (ειςαγωγι 

ονόματοσ και κωδικοφ). Πετά τθν είςοδό του ςτθν εφαρμογι 

χριςτθσ κα μπορεί να δθμιουργιςει ζνα νζο επιχειρθματικό 

ςχζδιο ι να επεξεργαςτεί τα ςτοιχεία ενόσ υπάρχοντοσ 

ςχεδίου, το οποίο διαμορφϊκθκε από τον ίδιο. Σ χριςτθσ κα 

ΡΑΛ   
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ζχει ςτθ διάκεςι του βοθκθτικά αρχεία (ςε μορφι εγγράφων 

WORD και EXCEL) που περιζχουν περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ 

(case studies) και πίνακεσ χρθματοοικονομικϊν υπολογιςμϊν. 

Ψα αρχεία αυτά αποτελοφν χριςιμα βοθκιματα για να 

κατανοιςει ο χριςτθσ τθ φιλοςοφία ςυγγραφισ και τουσ 

υπολογιςμοφσ που απαιτοφνται για τθν διαμόρφωςθ ενόσ 

επιτυχθμζνου Επιχειρθματικοφ Χχεδίου. Ψα αρχεία αυτά 

μπορεί να τα διαβάςει ο χριςτθσ ςε πραγματικό χρόνο ι να τα 

αποκθκεφςει (download) για μελλοντικι ανάγνωςθ και 

επεξεργαςία. Ξατά τθν διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ του 

καινοτόμου επιχειρθματικοφ ςχεδίου ο χριςτθσ κα μπορεί να 

απολαμβάνει ψθφιακά υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για τθν 

καλφτερθ και αρτιότερθ ολοκλιρωςι του (ψθφιακζσ 

υπθρεςίεσ e-consulting [4]). 

Ξατά τθ δθμιουργία ενόσ Ξαινοτόμου Επιχειρθματικοφ 

Χχεδίου/Υαραδείγματοσ ο χριςτθσ αρχικά κα ονοματίηει το 

ςχζδιό του, μετά κα ςυμπλθρϊνει τθ φόρμα με τα ςτοιχεία 

του και ςτθ ςυνζχεια κα ειςζρχεται ςτθν βαςικι περιοχι 

εργαςίασ. Κα παρζχεται ψθφιακά πρότυπο που ακολουκεί τθν 

πορεία διαμόρφωςθσ ενόσ επιχειρθματικοφ 

ςχεδίου/παραδείγματοσ. Σ χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τα ςθμεία 

που αφοροφν τθν καινοτομία για τθν επιχειρθματικι του ιδζα 

ι τθν πρόταςθ ειςαγωγισ ςτθν επιχείρθςι του. Κα παρζχονται 

ψθφιακά χρθματοοικονομικοί πίνακεσ που κα διακζτουν 

ενςωματωμζνεσ τισ ςχζςεισ υπολογιςμϊν, επομζνωσ ο 

χριςτθσ δεν υποςτθρίηεται ςτθν εξαγωγι των αποτελεςμάτων. 

Τταν το επιχειρθματικό ςχζδιο αποκτιςει τθν τελικι του 

μορφι μπορεί να αποκθκευτεί ςτον τοπικό ςκλθρό δίςκο του 

χριςτθ και είναι διακζςιμο για μελλοντικι επεξεργαςία και κα 

αποςτζλλεται για αξιολόγθςθ από το ςφςτθμα αριςτείασ. Χτθν 

διαδικαςία αυτι κα παρζχονται ψθφιακά ςτο χριςτθ ωσ 

υπθρεςία υποςτιριξθσ βοθκθτικό υλικό που κα  περιλαμβάνει 

Σδθγό Χυγγραφισ Επιχειρθματικϊν Χχεδίων/Υαραδειγμάτων 

και Χυνδζςεισ με χριςιμεσ διαδικτυακζσ διευκφνςεισ 

οργανιςμϊν και επιχειριςεων που προςφζρουν πολφτιμθ 

βοικεια ςτον τομζα του Επιχειρθματικοφ Χχεδιαςμοφ. 

 

ΡΑΛ   

Σι ενότθτεσ που μπορεί να περιζχει το υπό δθμιουργία 

επιχειρθματικό ςχζδιο κα εξαρτϊνται από το είδοσ 

δραςτθριότθτασ και το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ. 

ΡΑΛ   

Ψα υποβαλλόμενα Ξαινοτόμα Επιχειρθματικά  Χχζδια / 

Υαραδείγματα κα αποκθκεφονται ςε Βάςθ Δεδομζνων και κα 

διαςυνδζονται με τα λοιπά ςτοιχεία Πθτρϊου Πελϊν που 

αφοροφν τθν επιχείρθςθ που τα υποβάλει.  

ΡΑΛ   

Ψα υποβαλλόμενα ςτοιχεία κα είναι εμπιςτευτικά και κα 

παραμζνουν μόνο ςτθν διάκεςθ εξουςιοδοτθμζνου 

προςωπικοφ και ςυνεργατϊν του Επιμελθτθρίου το οποίο κα 

ΡΑΛ   
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ζχει με Διοικθτικι Απόφαςθ τθν ευκφνθ και αρμοδιότθτα για 

τθν ςυνολικι επεξεργαςία και αξιολόγθςθ τουσ, ςτο πλαίςιο 

τθσ διαδικαςίασ επιλογισ για τθν επιβράβευςθ μζςω του 

Κεςμοφ τθσ Αριςτείασ.  

Χτο πλαίςιο των παραπάνω αναλυτικά κα υλοποιοφνται τα 

εξισ:  

 Κα παράγεται αυτόματα απόδειξθ υποβολισ τθσ 

ιδζασ (π.χ. μζςω time-stamping υπθρεςίασ) για να 

αποφευχκοφν διαφωνίεσ ι και αντιδικίεσ για τθν 

ιδιοκτθςία τθσ ιδζασ, 

 Ψο αρμόδιο προςωπικό και ςυνεργάτεσ του 

Επιμελθτθρίου, κα εξετάηει τθν υποβλθκείςα ιδζα (ωσ 

προσ τθν ωριμότθτά τθσ, τισ προοπτικζσ τθσ ςτον 

κλάδο που αναφζρεται κ.λπ.)  

 Σ φορζασ πρόταςθσ κάκε Επιχειρθματικοφ Χχεδίου 

κα ενθμερϊνεται θλεκτρονικά για τισ ενζργειεσ που 

πρζπει να κάνει για να κατοχυρϊςει νομικά τθν 

καινοτόμο ιδζα του (π.χ. ςε ςυνεργαςία με τον 

Σργανιςμό Βιομθχανικισ Λδιοκτθςίασ – Σ.Β.Λ. και τον 

Σργανιςμό Υνευματικισ Λδιοκτθςίασ – Σ.Υ.Λ.), 

 Σ φορζασ πρόταςθσ κάκε Επιχειρθματικοφ Χχεδίου 

κα ενθμερϊνεται θλεκτρονικά για τα ςυμπεράςματα 

ςχετικά με τθν καινοτομία του ςχεδίου και κα 

κατευκφνεται αναφορικά με τισ επόμενεσ ενζργειεσ 

ςτισ οποίεσ κα πρζπει να προβεί (π.χ. business 

planning, ςφςταςθ εταιρίασ, μζκοδοι marketing), ενϊ 

επιπρόςκετα κα υποςτθρίηεται και ςυμβουλευτικά 

κατά τθ διάρκειά τουσ, 

 Σ φορζασ πρόταςθσ κάκε Επιχειρθματικοφ Χχεδίου 

κα ενθμερϊνεται θλεκτρονικά για προγράμματα 

χρθματοδότθςθσ, ευκαιρίεσ προβολισ τθσ ιδζασ / 

νζου προϊόντοσ ςτο εξωτερικό (π.χ. μζςω αποςτολϊν 

του Σ.Υ.Ε.), και κα τον φζρνει ςε επαφι με τουσ 

αρμόδιουσ κατά περίπτωςθ φορείσ, 

ΡΑΛ   

Χτα πλαίςια των ανωτζρω κα επιλεγοφν προσ βράβευςθ 

ςυνολικά 430 προτάςεισ (1 πρόταςθ ανά φορζα) που κα 

αφοροφν 400 προτάςεισ διαφόρων επιχειριςεων και 50 για 

προτάςεισ ολοκλθρωμζνου θλεκτρονικοφ επιχειρείν. Ψα 

ςτοιχεία των ςχεδίων/παραδειγμάτων που κα βραβεφονται κα 

είναι κοινοποιιςιμα ςτο πλαίςιο τθσ δθμοςιότθτασ και 

περαιτζρω αξιοποίθςθσ τουσ ςε επίπεδο επιβράβευςθσ τθσ 

υλοποίθςθσ τουσ. 

ΡΑΛ   

Ψα Βραβεία Αριςτείασ κα αφοροφν τθν Ραροχι ψθφιακισ 

υπθρεςίασ αναλυτικοφ επιχειρθματικοφ profile με 

ΡΑΛ   



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    147   από   150 

 

παράλλθλθ δυνατότθτα υπθρεςίασ ανάπτυξθσ θ 

επικαιροποίθςθσ τθσ διαδικτυακισ εικόνασ τθσ επιχείρθςθσ 

χωρίσ τθν ανάγκθ προςφυγισ ςε ειδικό με εξειδικευμζνεσ 

γνϊςεισ ΨΥΕ για τθ χρονικι περίοδο λειτουργίασ του ζργου ςε 

διάφορα επίπεδα. 

Χυγκεκριμζνα εκτιμάται ότι κα παραςχεκοφν εξειδικευμζνεσ 

ψθφιακζσ υπθρεςίεσ : 

- ςε περίπου 400 ΠΠΕ του Ρομοφ Ξζρκυρασ ψθφιακι 

υπθρεςία δθμιουργίασ site ςτον Επιχειρθματικό 

Σδθγό του Επιμελθτθρίου 

- ςε περίπου 50 ΠΠΕ του Ρομοφ Ξζρκυρασ όλων των 

τομζων δραςτθριότθτασ ψθφιακι υπθρεςία 

δθμιουργίασ site ςτον Επιχειρθματικό Σδθγό του 

Επιμελθτθρίου με προδιαγραφζσ υπθρεςίασ 

πλιρουσ θλεκτρονικοφ επιχειρείν, κυρίωσ 

θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων 

Χτο πλαίςιο αυτό για κάκε μια αριςτεφςαςα επιχείρθςθ κα 

ςυλλεχκοφν από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία ςτοιχεία ςε 

ψθφιακά ι μθ μζςα και κα παρζχονται ψθφιακζσ υπθρεςίεσ 

ανάπτυξθσ ιςτοςελίδων (sites) θλεκτρονικισ προβολισ, όπου 

ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά κα περιζχονται οι ακόλουκεσ 

ψθφιακζσ υπθρεςίεσ : 

 site ςτον Επιχειρθματικό Σδθγό του 

Επιμελθτθρίου,  

 αξιοποίθςθσ τθσ B2C ι /και B2B υποδομισ του 

Επιμελθτθρίου για δθμιουργία αντίςτοιχθσ e-

business δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ,  

 ζνταξθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτισ θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ επιχειρθματικισ ενθμζρωςθσ και e-

consulting,  

 τθλε-εκπαίδευςθσ ςτθν πράξθ τθσ επιχείρθςθσ 

ςτθ χριςθ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ, δικτυακϊν 

υποδομϊν και νζων εφαρμογϊν. 

 

ΡΑΛ   

Θ παροχι των ανωτζρω ψθφιακϊν υπθρεςιϊν επικυμθτό 

είναι να γίνει με τθν χριςθ των εργαλείων τθσ εφαρμογισ του  

υπάρχοντοσ Θλεκτρονικοφ Επιχειρθματικοφ Σδθγοφ του 

Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ. 

   

Επικυμθτό είναι επίςθσ για τον εμπλουτιςμό του κα 

δθμιουργθκεί ζνασ αρικμόσ από διαφορετικά templates 

(τουλάχιςτον 2 νζα templates) με διαφορετικοφσ 

ςυνδυαςμοφσ χρωμάτων, για τθ δθμιουργία των web sites των 
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επιχειριςεων 

Χτα πλαίςια αυτά κα αξιοποιθκοφν οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ για 

θλεκτρονικά καταςτιματα (e-Shops) με αξιοποίθςθ τθσ 

υποδομισ του επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ. Θ δθμιουργία ενόσ 

θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ ςυνοπτικά κα περιλαμβάνει: 

- Επιλογι των κατάλλθλων προϊόντων που αρχικά 

κα διακζτει θ επιχείρθςθ θλεκτρονικά 

- Δθμιουργία του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ με 

παραμετροποίθςθ τθσ αντίςτοιχθσ  υποδομισ 

του Επιμελθτθρίου Ξζρκυρασ, ζτςι ϊςτε να 

ανταποκρίνεται ςτισ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ 

τθσ επιχείρθςθσ 

- Δθμιουργία και καταχϊρθςθ του αρχικοφ 

περιεχομζνου που αφορά τθν επιχείρθςθ και τα 

ςυγκεκριμζνα προϊόντα που κα πωλοφνται 

θλεκτρονικά 

- Φιλοξενία του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ για τθ 

διάρκεια του ζργου 

- τθλε-Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ 

επιχείρθςθσ για τθν διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και 

ανανζωςθ-επζκταςθ του περιεχομζνου του 

θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. Για το ςκοπό αυτό 

κα παραςχεκεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό 

(οδθγόσ) μζςα από το υπάρχον portal. 

- Ωποςτιριξθ τθσ επιχείρθςθσ για τθν εκκίνθςθ τθσ 

λειτουργίασ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ  

- Δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα φάςθ 

ολοκλιρωςθ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ με 

το backoffice ςφςτθμα τθσ επιχείρθςθσ ( ERP ι 

πακζτο εμπορολογιςτικισ διαχείριςθσ) 

 

ΡΑΛ   

 

  

   



ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    149   από   150 

 

 

 

  

ΡΑΑΤΘΜΑ V: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ ΣΘΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Τνομα:  

 

Υατρϊνυμο:  Πθτρϊνυμο:  

 

Θμερομθνία Γζννθςθσ: __ /__ / ____ Ψόποσ Γζννθςθσ:  

 

Ψθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεφκυνςθ Ξατοικίασ:    

    

    

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ  

Τνομα Λδρφματοσ Ψίτλοσ Υτυχίου Ειδικότθτα 
Θμερομθνία 

Απόκτθςθσ Υτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο 

Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) 
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ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΕΜΡΕΙΙΑ 

 

Ζργο Εργοδότθσ Θζςθ1 και Κακικοντα ςτο Ζργο  

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

Ρερίοδοσ 

(από - ζωσ) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 


