
 
 

               
 
 
 
 
 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ»  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) 

για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει 
την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 

«Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 
(Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών 

Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» 

στο πλαίσιο της Πράξης 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 

 
Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" 
Διάρκεια του Έργου: έως 31/10/2015 

 

Προϋπολογισμός: Εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 
(137.143,20 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

 
Αθήνα 2015 

 
 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας για το έργο με 
τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για 
την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης 
Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

Τίτλος πράξης: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 

Τίτλος έργου: 

Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων 
που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων 
Εμπορίου 

Είδος διαδικασίας: Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά 

Διάρκεια έργου: Τρείς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και 
όχι πέραν της 31/10/2015. 

Προθεσμία για την υποβολή 
αιτημάτων διευκρινήσεων επί 
των όρων της διακήρυξης: 

Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 

Ημερομηνία Αποστολής για 
Δημοσίευση στο ΦΕΚ Δημοσίων 
Συμβάσεων: 

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στον 
Ημερήσιο Τύπο:  Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών:  Τρίτη 21 Απριλίου 2015 

Τόπος υποβολής προσφορών:  
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & 
Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)   
Μητροπόλεως 42,  Αθήνα 10563, 4ος όροφος 

Αποσφράγιση προσφορών:  Τρίτη 21 Απριλίου 2015 

Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & 
Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) 

Παραλαβή διακήρυξης:  
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & 
Επιχειρηματικότητας - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563, 4ος όροφος 

Είδος σύμβασης: Παροχή Υπηρεσιών & Προμήθεια Βασικού Λογισμικού 

Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά 

Προϋπολογισμός έργου: 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται σε εκατόν 
τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και είκοσι 
λεπτά (137.143,20 €) 

Χρηματοδότηση: 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. 
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Ορισμοί  

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

Αναθέτουσα Αρχή Ο ΦΟΡΕΑΣ,  ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη 
Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. 

Συνεργαζόμενος Φορέας: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 

Αντίκλητος 

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

Αριθμός Διακήρυξης Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του 
διαγωνισμού του Έργου. 

Επιτροπή Διενέργειας Η Επιτροπή που συστήνεται για την διενέργεια και αξιολόγηση 
των προσφορών των υποψηφίων διαγωνιζόμενων. 

Επιτροπή 
Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 

Η Επιτροπή που συστήνεται για την παρακολούθηση του έργου 
του Αναδόχου και την παραλαβή των παραδοτέων της 
σύμβασης. 

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

Επίσημη γλώσσα του 
Διαγωνισμού και της 
Σύμβασης 

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

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Προϋπολογισμός Έργου Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την 
υλοποίηση του Έργου. 

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

Συμβατικά τεύχη 

Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 
συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  

α. τη Σύμβαση,  

β. την Προσφορά του Αναδόχου, 

γ. τη Διακήρυξη. 

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

1.1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563, τηλ.: +30 2103259200, fax: +302103259209) 

εφεξής καλούμενης «Αναθέτουσα Αρχή».  

Πληροφορίες : κ. Γεώργιος Παχούλας 

E-mail: gpax@esee.gr  

Τηλ.: +30 210-3259189 

Fax: + 30 210-3259229 

Η οργανωτική δομή της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και ο ρόλος και η συμβολή της 

στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσω των δραστηριοτήτων των 

διαφόρων οργανικών μονάδων της βρίσκονται στο επίσημο δικτυακό της τόπο 

http://www.esee.gr και συγκεκριμένα στο τμήμα ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ → ΕΝΟΤΗΤΕΣ → 

ΕΣΕΕ → ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΕΕ. 

Στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε. περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες και στοιχεία για 

ένα πλήθος θεμάτων και δραστηριοτήτων της Ε.Σ.Ε.Ε., χωρίς βεβαίως να 

αποτυπώνουν σε όλο του το εύρος τη δράση του φορέα, όπως: 

• Έρευνες, εκθέσεις και ειδησεογραφικού χαρακτήρα πληροφοριακό υλικό που 

παράγεται από τον Τομέα Έρευνας και Τεκμηρίωσης. 

• Πληροφορίες για θέματα εμπορίου 

• Πληροφορίες για θέματα οικονομίας και φορολογίας 

• Πληροφορίες για εργατικά θέματα 

• Πληροφορίες για θέματα κοινωνικής ασφάλισης 

• Πληροφορίες για θέματα προστασίας καταναλωτή 

• Πληροφορίες για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου 

• Πληροφορίες που αφορούν τη νομοθεσία (σχετικά με τις δραστηριότητες του 

κλάδου) 

• Διάφορες δραστηριότητες της Ε.Σ.Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η διοργάνωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διενέργεια δημοσκοπήσεων κ.α..   
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ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 
10563, 4ος όροφος). 

1. Στους ενδιαφερόμενους διατίθενται αριθμημένα τεύχη της διακήρυξης του 

διαγωνισμού από 21/03/2015 μέχρι και την 21/04/2015 ώρες 09:00-14:00.  

2. Η διάθεση των αριθμημένων τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού γίνεται 

δωρεάν από την Ε.Σ.Ε.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα, 4ος όροφος. Η παραλαβή 

αριθμημένων τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού, γίνεται είτε με 

εκπροσώπους (με απλή εξουσιοδότηση), είτε με αποστολή με υπηρεσία 

ταχυμεταφοράς κατόπιν αιτήσεως (το κόστος αποστολής βαρύνει τον 

ενδιαφερόμενο).   

3. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 

σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και 

εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην 

Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 

νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τη διακήρυξη, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.esee.gr.  

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) είναι η 

τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου, η οποία 

εκπροσωπεί το ελληνικό εμπόριο σε πανελλαδική κλίμακα και σε διεθνές επίπεδο. 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) είναι η δομή εκπαίδευσης 

της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας. Το Κ.Α.ΕΛ.Ε. έχει 

πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής 

Εμβέλειας με έδρα την Αθήνα και πιστοποιημένες δομές (Παραρτήματα) στην Αθήνα, 

στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξάνδρεια, στα Τρίκαλα και στην Πάτρα, καθώς και σε 

γραφεία στη Λιβαδειά και στη Ρόδο. Επίσης, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. αποτελεί αναγνωρισμένο 

εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 
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Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ) είναι το επίσημο επιστημονικό 

ινστιτούτο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας 

(Ε.Σ.Ε.Ε.). Ρόλος του είναι να μελετά και να αναλύει σε βάθος τα θέματα του 

εμπορίου και των υπηρεσιών, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και 

την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων της Ε.Σ.Ε.Ε. 

 

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
(ΓΣΕΒΕΕ) ιδρύθηκε το 1919, ως αποτέλεσμα της ανάγκης επαγγελματικής και 

συνδικαλιστικής συσπείρωσης και εκπροσώπησης των ελλήνων 

επαγγελματοβιοτεχνών, με την αρχική επωνυμία «Ένωση Βιοτεχνών Ελλάδας». Στην 

δύναμη της υπάγονται: 

• 90 ομοσπονδίες, εκ των οποίων 59 τοπικές, 30 κλαδικές και 1 συνταξιούχων.  

• 1.100 κύρια σωματεία με 140.000 εγγεγραμμένα φυσικά πρόσωπα 

(επιχειρηματίες). 

Η ΓΣΕΒΕΕ είναι τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εργοδοτών και ένας από τους 

βασικούς κοινωνικούς εταίρους που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας.   

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» είναι μη αστική 

μη κερδοσκοπική εταιρεία διαχείρισης και διάχυσης γνώσης, τεχνογνωσίας, 

τεχνολογίας και υλοποίησης μελετών και ερευνών που αφορούν τις πολύ μικρές, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της 

ελληνικής οικονομίας. To IME ασχολείται με τα ζητήματα της ανάπτυξης, της 

απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης και άλλων 

θεμάτων που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. Παρακολουθεί εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ 

τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων.  

Επιπλέον, αποτελεί τον οργανισμό της ΓΣΕΒΕΕ που ασχολείται με τη δια βίου 

εκπαίδευση και συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της 

ΓΣΕΒΕΕ που σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης. 

Ιδρύθηκε το 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία κατέχει το 99% των 

εταιρικών μεριδίων και αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε θέματα δια βίου 

εκπαίδευσης, ανάπτυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης  στρατηγικών και 
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υποστήριξης των ΜΜΕ στην μετάβασή τους από την οικονομία στην κοινωνία της 

γνώσης.   

Βασικοί σκοποί, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, είναι:   

 Ο σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση  μελετών και επιστημονικών ερευνών 

για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τις ελληνικές πολύ μικρές,   μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις. 

 Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση 

προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, και 

συναφείς με αυτά δραστηριότητες. 

 Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση δράσεων 

κοινωνικής οικονομίας και γενικότερα κοινωφελούς και κοινωνικού χαρακτήρα. 

 Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, αξιολόγηση δράσεων  συμβουλευτικής 

επιχειρήσεων, mentoring, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, και της 

καινοτομίας, υποστήριξης συμπράξεων επιχειρήσεων και εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. 

 Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, αξιολόγηση δράσεων συμβουλευτικής 

υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού αυτοαπασχολουμένων, 

εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων. 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, είναι πιστοποιημένος (Αρ. πιστοποίησης 1111-1075) από το 

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) του 

Υπουργείου Παιδείας, εκπαιδευτικός οργανισμός Εθνικής Εμβέλειας με έδρα την 

Αθήνα και παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, την Λάρισα και 

το Ηράκλειο Κρήτης.  

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ διοικείται από Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 51 μελών και Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.) 9 μελών. Η Γ.Σ. συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο και εξετάζει 

τον εκπαιδευτικό, οικονομικό και διοικητικό απολογισμό και προγραμματισμό. Το Δ.Σ. 

συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και χειρίζεται όλα τα θέματα που προκύπτουν 

κατά τη λειτουργία του φορέα. 

Κύριος σκοπός της λειτουργίας του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι η αντιμετώπιση των 

αυξημένων αναγκών των εργοδοτών και εργαζομένων των ελληνικών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων για δια βίου μάθηση, επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση. 
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Στόχος της πρωτοβουλίας των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (ΑΚΕ) είναι η μετεξέλιξη 

και αναβάθμιση της τοπικής αγοράς, μέσω του εμπλουτισμού της εμπειρίας του 

επισκέπτη / καταναλωτή με στοιχεία που συνηθίζει να βρίσκει σε κλειστού τύπου 

εμπορικά κέντρα. Με την υλοποίηση των δράσεων των ΑΚΕ αναμένεται να 

παρατηρηθεί άμεσα αύξηση της επισκεψιμότητας στις τοπικές αγορές και να 

επιτευχθεί τόνωση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, ο σκοπός των ΑΚΕ 

είναι η ανάδειξη και προβολή των παραδοσιακών εμπορικών κέντρων των πόλεων, 

με κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού που θα οδηγήσει 

στην υψηλή επισκεψιμότητα των ΑΚΕ. Τα ΑΚΕ προβλέπεται να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, καθώς και στην επανεδραίωση της ανοικτής αγοράς ως ελκυστικού 

προορισμού για τους καταναλωτές. 

 

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ  
 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής φάσης των ΑΚΕ, πρόκειται να δημιουργηθούν έως το τέλος 

του 2015 έξι Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου στις πόλεις: Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, 

Πάτρα, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη. Τα ΑΚΕ αυτά έχουν ήδη χωροθετηθεί σε 

συγκεκριμένες περιοχές των παραπάνω πόλεων (σχετικοί χάρτες περιλαμβάνονται 

στο Παράρτημα V της παρούσας) και σε κάθε ένα από αυτά συμμετέχει ένας αριθμός 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα) όλων των 

κλάδων (εφεξής: οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις): 

 

Ανοικτό Εμπορικό Κέντρο (ΑΚΕ) Πλήθος συμβεβλημένων 
επιχειρήσεων 

ΑΚΕ Αθήνας 75 

ΑΚΕ Πειραιά 104 

ΑΚΕ Θεσσαλονίκης 101 

ΑΚΕ Πάτρας 129 
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ΑΚΕ Λάρισας 120 

ΑΚΕ Αλεξανδρούπολης 59 

ΣΥΝΟΛΟ 588 

 

Σε κάθε ένα από τα ΑΚΕ, με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 

με φορείς υλοποίησης τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους, θα υλοποιηθούν 

μια σειρά από δράσεις που ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 

• Προβολή του ΑΚΕ 

• Σήμανση οριοθετημένης περιοχής 

• Κοινές εμπορικές δράσεις-πρακτικές προώθησης ΑΚΕ 

• Εμπορικές δράσεις ανά ενότητα π.χ. οργάνωση προωθητικής ενέργειας που 

αφορά τους εκδοτικούς οίκους και τα βιβλιοπωλεία του ΑΚΕ.  

• Εμπορικές δράσεις – ανάπτυξη εμπορικών πρακτικών προώθησης της 

επιχείρησης ή και προϊόντων της κάθε ωφελουμένης επιχείρησης ξεχωριστά 

(ανάρτηση προσφορών, αναγγελία παραλαβής νέας συλλογής 

εμπορευμάτων, προωθητικές ενέργειες κ.ά.). 

• Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, ενιαία (όχι όμως αναγκαία και 

ομοιόμορφη) αντιμετώπιση θεμάτων όπως: 

 Η αισθητική και η λειτουργία του δικτύου πεζοδρόμων 

 Ο φωτισμός 

 Η καθαριότητα 

 Η διαχείριση του πράσινου 

 Ο καλλωπισμός 

 
• Διασφάλιση πρόσβασης ΑμεΑ στο ΑΚΕ 

• Οργάνωση - σχεδιασμός ειδικών δράσεων για παιδιά σε ατομικό ή/και 

ομαδικό επίπεδο. 

• Συν-διοργάνωση δράσεων προβολής και πολιτιστικών εκδηλώσεων (και 

πιθανή συνεργασία με τοπικούς, επαγγελματικούς και άλλους φορείς της 

πόλης) 
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Επιπλέον, σε συνεργασία με τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

θα υλοποιηθούν δράσεις στους τομείς (ενδεικτικά):  

• της καθαριότητας, της αποκομιδής απορριμμάτων και της ανακύκλωσης 

• του φωτισμού 

• της σήμανσης και οριοθέτησης της περιοχής 

• της βελτίωσης της κατάστασης οδών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και 

πλατειών  

• της διασφάλισης της ελεύθερης πρόσβασης πεζών- A.M.E.A 

• του ελέγχου στάθμευσης- κυκλοφορίας οχημάτων- σχεδιασμού τροφοδοσίας 

καταστημάτων 

• της εμπορικής χωροταξίας – χρήσης γης 

• της στήριξης και ανάπτυξης του πρασίνου 

• της αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής 

• της οργάνωσης εκδηλώσεων και δράσεων. 

 

2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

2.2.1. Αντικείμενο, Στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου 
 

Με το παρόν έργο, η Ε.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. αποσκοπεί στη 
δημιουργία μιας κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης των 
Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, που θα χρησιμοποιηθεί τόσο από τα έξι (6) ΑΚΕ 

που θα υλοποιηθούν μέσω της τρέχουσας πιλοτικής δράσης, όσο και από το σύνολο 

των Εμπορικών Συλλόγων που θα δημιουργήσουν ΑΚΕ στο μέλλον. Στο παραπάνω 

πλαίσιο, οι στόχοι του παρόντος έργου είναι οι κάτωθι: 

• Η δημιουργία μιας ενιαίας διεπαφής μέσω διαδικτύου για το θεσμό των 
ΑΚΕ προς το σύνολο των εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων μερών 

(επιχειρήσεις, καταναλωτές, εκπρόσωποι του Τύπου, Ομοσπονδίες και 

Εμπορικοί Σύλλογοι κ.λπ.) 

• Η ομοιογενής παρουσίαση όλων των ΑΚΕ αλλά και των συμβεβλημένων 
με αυτά επιχειρήσεων προς το καταναλωτικό κοινό, έτσι ώστε να 
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διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ τους, 

• Η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για την πορεία υλοποίησης και 

τα αποτελέσματα της λειτουργίας όλων των ΑΚΕ ανά την επικράτεια μέσω 

μιας μοναδικής πηγής αναφοράς, 

• Η διαρκής τεχνολογική υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που 

διαχειρίζονται και λειτουργούν ΑΚΕ από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της 

ΕΣΕΕ, 

• Η διαρκής ενημέρωση του περιεχομένου έτσι ώστε να διατηρείται υψηλά το 

ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα ΑΚΕ, 

• Η διασφάλιση της δυνατότητας παροχής ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος επιβράβευσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (loyalty 

scheme) χωρίς διαφοροποιήσεις από μια γεωγραφική περιοχή σε μια άλλη, 

• Η ύπαρξη μιας ενιαίας αρχής συντονισμού και υποστήριξης των ΑΚΕ, των 

Εμπορικών Συλλόγων και των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε 

τεχνολογικά θέματα.  

 

Η πλατφόρμα διαχείρισης των ΑΚΕ που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος 

έργου, θα αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης των εσωτερικών και εξωτερικών 

χρηστών στις υπηρεσίες και στις δημοσιευμένες πληροφορίες του portal των ΑΚΕ και 

θα περιλαμβάνει εργαλείο διαχείρισης/ δημοσίευσης περιεχομένου (Content 

Management System).  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει: 

• Μια διαδικτυακή πύλη (Internet portal) προβολής αλλά και παροχής 

υπηρεσιών σε επισκέπτες και επιχειρήσεις των ΑΚΕ, 

• Μια πύλη για κινητές συσκευές (mobile portal) με τον ίδιο παραπάνω 

σκοπό, ήτοι μια πλήρης έκδοση της διαδικτυακής πύλης για πρόσβαση από 

κινητές συσκευές, 

• Εφαρμογή για κινητές συσκευές (apps) που θα διευκολύνουν τον 

επισκέπτη στον προγραμματισμό, τη σχεδίαση και την υλοποίηση μιας 

επίσκεψης σε οποιοδήποτε από τα υφιστάμενα ΑΚΕ. 
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Βασικές λειτουργίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα ΑΚΕ θα 

περιλαμβάνουν: 

• Ενημέρωση του ευρέος κοινού για την φιλοσοφία, τη χωροθέτηση (με 

υποστήριξη ψηφιακών χαρτών) και τη λειτουργία των Ανοικτών Κέντρων 
Εμπορίου σε όλες τις πόλεις όπου θα δημιουργηθούν. 

• Παρουσίαση όλων των επιχειρήσεων (εμπορικών, εστίασης, καφέ κ.λπ.) 

που συμμετέχουν σε κάθε ανοικτό εμπορικό κέντρο καθώς και άλλων σημείων 

ειδικού ενδιαφέροντος στην περιοχή (π.χ. μουσεία, θέατρα κ.λπ.). 

• Ειδικό χώρο ανάρτησης προσφορών, εκπτώσεων κ.λπ. στις οποίες θα 

προβαίνουν οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο ΑΚΕ. 

• Παρουσίαση των ωφελειών για τον καταναλωτή που θα διεξάγει τις αγορές 

του στα ανοικτά εμπορικά κέντρα. 

• Υποστήριξη συστήματος επιβράβευσης της πιστότητας των 
καταναλωτών που θα προτιμούν για τις αγορές τους τα καταστήματα που 

βρίσκονται εντός των Ανοικτών Εμπορικών Κέντρων.  

Η πλατφόρμα θα είναι απεριόριστα επεκτάσιμη για να μπορεί να υποστηρίξει το 

σύνολο των Εμπορικών Συλλόγων που θα αποφασίσουν να υλοποιήσουν Ανοικτά 

Κέντρα Εμπορίου στο μέλλον.  

 

Προμήθεια εξοπλισμού: Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του όλου 

συστήματος, ο Ανάδοχος θα προσφέρει έναν (1) εξυπηρετητή, με χαρακτηριστικά 

που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πλατφόρμας που προτείνει και θα 

περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του. Ο εξυπηρετητής αυτός θα 

εγκατασταθεί είτε στο Data Center της Αναθέτουσας Αρχής είτε σε Data Center 

αναγνωρισμένου ASP με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισής του από το 

αρμόδιο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος 

φιλοξενίας του εξυπηρετητή θα βαρύνει τον ανάδοχο έως και την ολοκλήρωση του 

παρόντος έργου. 

 

Παρακάτω αναλύονται λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί για την προώθηση των ΑΚΕ, χαρακτηριστικά τα 

οποία είναι ανοικτά σε προσθήκες ανάλογα με τις ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις 

και τις τελευταίες καταναλωτικές τάσεις, με την δυνατότητα διαρκούς μεταβολής της 
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μορφής και των χαρακτηριστικών της πλατφόρμας, ώστε να παραμένει επίκαιρη και 

ενδιαφέρουσα για τους καταναλωτές, σε συνδυασμό με την ευκολία στη χρήση για 

όλους τους χρήστες της εφαρμογής. 

2.2.2. Διαδικτυακή Πύλη (Internet Portal) 
 

Η Διαδικτυακή Πύλη των ΑΚΕ θα είναι το κεντρικό σύστημα διαχείρισης και προβολής 

περιεχομένου και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών αναφορικά με το θεσμό και τη 

λειτουργία των κατά τόπους ΑΚΕ. 

 

Το σύστημα θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών. Η 

κάθε ομάδα θα έχει διαφορετικές απαιτήσεις από το σύστημα αλλά και διαφορετικές 

δυνατότητες πρόσβασης σε αυτό. Παρακάτω παρουσιάζονται οι ομάδες χρηστών 

που θα χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή πύλη των ΑΚΕ: 

 Απλοί χρήστες: πολίτες, καταναλωτές, εκπρόσωποι του Τύπου και γενικότερα  

ιδιώτες ή / και εκπρόσωποι Οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που 

επιθυμούν να ενημερωθούν για το θεσμό των ΑΚΕ και τον τρόπο λειτουργίας του 

μέσω της πρόσβασης σε γενικό πληροφοριακό υλικό. 

 Εγγεγραμμένοι χρήστες: πρόκειται για:  

o πιστοποιημένους χρήστες της Ε.Σ.Ε.Ε., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., των 

Ομοσπονδιών Εμπορικών Συλλόγων, και των Εμπορικών Συλλόγων που 

έχουν δικαίωμα διαχείρισης μέρους των εφαρμογών και του περιεχομένου 

της διαδικτυακής πύλης, 

o πιστοποιημένους χρήστες, ιδιοκτήτες ή στελέχη επιχειρήσεων 

συμβεβλημένων με ένα από τα ΑΚΕ, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα 

διαχείρισης εφαρμογών και δεδομένων του συστήματος που τους αφορούν 

(ιδιαίτερα: ιστοσελίδες παρουσίασης της επιχείρησης, ανάρτηση 

προσφορών επιχειρήσεων, σύστημα επιβράβευσης καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης), 

o πιστοποιημένους χρήστες, καταναλωτές που συμμετέχουν στο σύστημα 

επιβράβευσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, οι οποίοι θα έχουν 

δικαίωμα διαχείρισης των δεδομένων του ως άνω συστήματος που τους 

αφορούν.  
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Οι χρήστες αυτοί θα εισαχθούν στο σύστημα από τον κεντρικό διαχειριστή αυτού 

(system administrator) κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής τους και θα πιστοποιούνται 

από αυτό κάθε φορά που θα εισέρχονται στις υπηρεσίες του. Οι χρήστες αυτοί 

απολαμβάνουν ειδικών υπηρεσιών τόσο στο επίπεδο της πληροφόρησης όσο και 

στο επίπεδο της διαχείρισης του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης των ΑΚΕ. 

 Διαχειριστές συστήματος: Πρόκειται για στελέχη της Ε.Σ.Ε.Ε. και της 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. που θα αναλάβουν την διαχείριση του συστήματος & των υπηρεσιών 

του (ενδεικτικά καθήκοντα: αρχικός έλεγχος & εγγραφή χρηστών στο σύστημα, 

συντήρηση περιεχομένου, διαχείριση δομής συστήματος, κ.λ.π.). 

 

Σε αυτά τα πλαίσια, έχουν αναγνωρισθεί τα ακόλουθα επίπεδα διαβάθμισης των 

υπηρεσιών του συστήματος: 

 Ελεύθερες Υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες στις οποίες όλοι οι χρήστες 

έχουν δικαίωμα πρόσβασης, όπως π.χ. στη Γενική Ενημέρωση, στους ψηφιακούς 

χάρτες των ΑΚΕ κ.λπ. χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο σύστημα.  

 Διαβαθμισμένες Υπηρεσίες. Πρόκειται για υπηρεσίες που απαιτούν 

αυθεντικοποίηση και εξουσιοδότηση του χρήστη. Οι υπηρεσίες αυτές που 

απευθύνονται στο πιστοποιημένο προσωπικό της Ε.Σ.Ε.Ε., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., των 

Ομοσπονδιών Εμπορικών Συλλόγων, των Εμπορικών Συλλόγων, καθώς και 

πιστοποιημένους χρήστες καταναλωτές και στελέχη των συμβεβλημένων με τα 

ΑΚΕ επιχειρήσεων: (α) εκτενής πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του 

συστήματος, και (β) δυνατότητες ενημέρωσης ή/και διαχείρισης ειδικών 

εφαρμογών, όπως π.χ.  της εφαρμογής επιβράβευσης της πιστότητας των 

καταναλωτών. Η κατηγορία των υπηρεσιών αυτών απαιτεί την ταυτοποίηση και 

πιστοποίηση των χρηστών με χρήση διακριτικού ονόματος (username) και απλό 

κωδικό (password), ενώ η διαδικασία εισαγωγής και διαχείρισης χρηστών στο 

σύστημα θα γίνεται από τον κεντρικό διαχειριστή (system administrator) του 

συστήματος μέσω ξεχωριστής υπηρεσίας ηλεκτρονικών φορμών, κατόπιν 

ηλεκτρονικής αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου. 

 Υπηρεσίες Διαχείρισης. Πρόκειται για υπηρεσίες διαχείρισης των λειτουργιών, 

υπηρεσιών και δεδομένων του συστήματος στις οποίες πρόσβαση θα έχουν μόνο 

εντεταλμένα στελέχη της Ε.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Στην πρότασή του ο 
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Ανάδοχος μπορεί να προτείνει, ειδικά για τις κατηγορίες αυτές και πρόσθετους 

τρόπους διασφάλισης της πρόσβασης στις υπηρεσίες διαχείρισης. 

 

2.2.2.1. Γενικές Αρχές Σχεδιασμού & Λειτουργίας Διαδικτυακής Πύλης ΑΚΕ 
 

Όσον αφορά την παρουσίαση του περιεχομένου και των υπηρεσιών, η διαδικτυακή 

πύλη και οι σχετικές διεπαφές – μέσω της οποίας θα γίνεται η παρουσίαση του 

βασικού περιεχομένου του συστήματος και η αλληλεπίδραση με το χρήστη - θα 

πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να 

αξιοποιήσουν το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος. Στα πλαίσια αυτά, η 

διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να ακολουθεί τις εξής αρχές:  

• Γραφική διεπαφή χρήστη: Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι 

πλήρως γραφικό (GUI) χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά 

(ποντίκι, παράθυρα, μενού λειτουργιών, κουμπιά λειτουργιών, λίστες επιλογής 

κλπ).  

• Διεπαφή βασισμένη σε τεχνολογίες Διαδικτύου: Όλες οι λειτουργίες θα 

πρέπει να προσφέρονται μέσω web interface, ενώ η διεπαφή θα πρέπει να 

αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τις τελευταίες δυνατότητες των τεχνολογιών 

διεπαφών. Η πρόσβαση θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω περισσοτέρων του 

ενός από τα ευρέως διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari κ.λπ. στις πιο 

πρόσφατες εκδόσεις τους) χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση 

εφαρμογών με εξαίρεση εφαρμογές που επαυξάνουν τη λειτουργικότητα των 

προγραμμάτων πλοήγησης (plug ins). Θα πρέπει επίσης να υπάρχει πλήρης 

συμβατότητα με τα πρότυπα του WWW Consortium (W3C) όπως CSS, HTML 

4.01, XHTML 1.0 κλπ.  

• Διαφάνεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει από τους χρήστες τις 

τεχνικές λεπτομέρειες του πληροφοριακού συστήματος.  

• Συνέπεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία 

ώστε να μην μπερδεύεται ο χρήστης. Αυτό αφορά τόσο τη χρήση κοινής 

χρωματικής παλέτας όσο και τη χρήση κοινών συμβολισμών για ομοειδείς και 

παρόμοιες λειτουργίες. Οι εφαρμογές πρέπει να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση 

Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563 
Συνεργαζόμενος Φορέας: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  

19 
 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας για το έργο με 
τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για 
την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης 
Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» 

και να τηρείται συνέπεια στη χρήση των λεκτικών και των συμβόλων, αλλά και 

στη γενικότερη παρουσίαση της διεπαφής των χρηστών.  

• Απόκριση: Ο χρόνος απόκρισης του συστήματος θα πρέπει να είναι ο 

ελάχιστος δυνατός. Οι λειτουργίες της πλατφόρμας πρέπει να έχουν 

λειτουργικό χρόνο απόκρισης. Τα βήματα και οι ενέργειες από την πλευρά του 

χρήστη για κάθε επιθυμητή λειτουργία πρέπει να είναι ελαχιστοποιημένα στο 

πλαίσιο της λογικής προσδοκίας η οποία σχηματίζεται από την περιγραφή του 

συστήματος, την επίδοση παρόμοιων συστημάτων και την επίδοση 

ισοδύναμων εναλλακτικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση χρονοβόρων 

λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται με κατάλληλα οπτικά μέσα 

ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία ώστε να μην νομίσει ότι το σύστημα δεν 

αποκρίνεται. Το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει μεγάλο 

αριθμό ταυτόχρονων χρηστών (της τάξης των δεκάδων χιλιάδων) με 

σταθερότητα λειτουργίας και αποδεκτή απόδοση. 

• Μοναδικό σημείο εισόδου: Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να αποτελεί το 

μοναδικό σημείο εισόδου για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες (ανάλογα με 

τα δικαιώματα που έχουν οριστεί). Στην Κεντρική Σελίδα της Διαδικτυακής 

Πύλης θα υπάρχει ειδικός σύνδεσμος που θα προτρέπει το χρήστη να εισάγει 

το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης. Με την πιστοποίηση της ταυτότητας του 

χρήστη θα επιτρέπεται πλέον η πρόσβαση στις ανάλογες υπηρεσίες (single 

sign-on) χωρίς να απαιτείται η πιστοποίηση του χρήστη για κάθε υπηρεσία 

ξεχωριστά.  

• Φιλικότητα: Όταν σχεδιάζεται η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη ότι απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ατόμων, ακόμα και εκείνων που 

δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Θα πρέπει να καταβληθεί 

προσπάθεια το περιβάλλον εργασίας να είναι όσο το δυνατό πιο απλό στη 

χρήση και να προσομοιάζει στον μέγιστο βαθμό με desktop εφαρμογές, 

υποστηρίζοντας drag and drop λειτουργίες και ανανέωση περιεχομένου χωρίς 

επαναφόρτωση σελίδων. Επιπλέον, απαιτείται ομοιογενής παρουσίαση 

υψηλής ποιότητας και αισθητικής βασισμένη σε συγκεκριμένο, εγκεκριμένο 

από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο προτύπων επιφανειών και αντίστοιχων 

διεπαφών, το οποίο αντιπροσωπεύει την συνολική εικόνα της Αναθέτουσας 
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Αρχής αλλά και του θεσμού των ΑΚΕ και ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των επιμέρους εφαρμογών.  

• Χρηστικότητα: Το έργο χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει 

για υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των 

υπηρεσιών του. Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά το σχεδιασμό, 

την ευαισθησία και κρισιμότητα των διακινούμενων πληροφοριών, την 

επιχειρησιακή και λογική πολυπλοκότητα συγκεκριμένων παρεχόμενων 

υπηρεσιών, αλλά και την ευρεία διαφοροποίηση του αποδέκτη-κοινού σε 

εξοικείωση με τις δικτυακές εφαρμογές. Κρίνεται ότι ο σχεδιασμός των 

εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και 

εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για το παρόν έργο. Η 

λογική/λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της 

ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να 

συνυπάρχει με μία διεπαφή που επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα 

εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες 

του συστήματος με ευκολία, βεβαιότητα και χωρίς την προσφυγή σε 

οποιουδήποτε τύπου εκπαίδευση πέραν της ενσωματωμένης στη διεπαφή 

καθοδήγησης. Στο παραπάνω πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα σημαντική και η παροχή 

«προσωποποιημένων» υπηρεσιών (personalized services) προς τελικούς 

χρήστες, ανάλογα με το προφίλ που οι ίδιοι θα έχουν εισάγει στο σύστημα 

κατά την εγγραφή τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται: η δυνατότητα 

παραμετροποίησης των διεπαφών αναλόγως με τις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις του χρήστη, η αποστολή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε 

μέσω μηνυμάτων σε κινητές συσκευές για θέματα που ο χρήστης έχει 

χαρακτηρίσει ως «ενδιαφέροντα» κ.λπ. 

• Αξιοπιστία: Οι εφαρμογές πρέπει να συμπεριφέρονται με τον αναμενόμενο 

τρόπο. Πρέπει, επομένως, να υποστούν εκτενή έλεγχο της ορθότητάς τους 

πριν τη θέση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, ώστε να απαλλαγούν από 

τεχνικά προβλήματα. 

• Υποστήριξη Χρηστών: Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργίες 

υποστήριξης και βοήθειας των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και 

των υπόλοιπων χρηστών, οι οποίες να παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες 

ανάλογα με τις λειτουργίες και το ρόλο του εκάστοτε χρήστη. 
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• Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η διαδικτυακή πύλη να είναι 

σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την πρόσβαση σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες (ΑΜΕΑ). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις 

οδηγίες του προτύπου W3C/WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 

τουλάχιστον σε επίπεδο συμμόρφωσης Level A με δυνατότητα μελλοντικής 

αναβάθμισης σε ανώτερα επίπεδα (AA, AAA).  

• Ασφάλεια: Η Διαδικτυακή Πύλη θα αποτελεί φορέα και διαχειριστή 

πληροφοριών και υπηρεσιών σημαντικής ευαισθησίας (π.χ. ύψος αξίας 

αγορών ανά καταναλωτή, ύψος πωλήσεων ανά επιχείρηση). Η διασφάλιση 

του απόρρητου και του ακεραίου των δεδομένων που βρίσκονται ή 

διακινούνται από το σύστημα αποτελεί βασική σχεδιαστική προτεραιότητα. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της 

ακεραιότητας των πληροφοριών, αναζητώντας και εντοπίζοντας – με μεθοδικό 

και συστηματικό τρόπο – τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικό-διοικητικές 

διαδικασίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την επαρκή ασφάλεια των 

πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και υποδομών. Σημαντικό 

είναι να υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης όλων των μεταβολών και κινήσεων 

που έχουν γίνει από κάθε χρήστη (διατήρηση log files).  

• Επεκτασιμότητα: Το σύστημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και υλοποιημένο 

κατά τέτοιο τρόπο, που να είναι εύκολη η μελλοντική του επέκταση, όσον 

αφορά την κάλυψη νέων υπηρεσιών, την αύξηση του όγκου περιεχομένου,  

του πλήθους εξυπηρετούμενων χρηστών κλπ. 

• Διασυνδεσιμότητα: Η πύλη πρέπει να χρησιμοποιεί την παραπεμπτική φύση 

του Διαδικτύου, περιλαμβάνοντας συνδέσμους προς χρήσιμες εξωτερικές 

πηγές. Οι σύνδεσμοι αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι και διατυπωμένοι με 

τέτοιο τρόπο ώστε να υποδεικνύουν εμμέσως το πλαίσιο του υποσυνόλου του 

Διαδικτύου στο οποίο ανήκει η πύλη. Οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο της πύλης πρέπει να συνδέονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα με 

άλλες εσωτερικές εφαρμογές της Διαδικτυακής Πύλης των ΑΚΕ καθώς και να 

έχουν δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικές εφαρμογές.  

• Διαλειτουργικότητα: Οι τεχνολογίες και δομές ανταλλαγής δεδομένων και 

διαλειτουργικότητας που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ευρέως αποδεκτές 

και κατά προτίμηση να προδιαγράφονται σε διεθνή και κοινοτικά πρότυπα 
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διαλειτουργικότητας. Η παροχή των υπηρεσιών και πληροφοριών δεν πρέπει 

να προϋποθέτει τη χρήση μη προτυποποιημένων εργαλείων, και δεν πρέπει 

να εκμεταλλεύεται δυνατότητες που παρέχουν μεμονωμένα εργαλεία 

πλοήγησης ή υπολογιστικές πλατφόρμες εις βάρος της λειτουργικότητας σε 

άλλα συστήματα. 

• Συμμόρφωση με εθνικές απαιτήσεις και απαιτήσεις Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: Το σύστημα που θα αναπτυχθεί πρέπει να είναι σύμφωνο με την 

εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις και, κατά το δυνατόν, τις συστάσεις, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα σχεδίασης ιστοτόπων, θέματα προστασίας 

προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων κ.λ.π. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 

κάτωθι σχετικά έγγραφα της ΕΕ : 

o Οδηγία  95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 24ης Οκτωβρίου για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

o Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

o Ν.2472/97 για "την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" όπως τροποποιήθηκε από ΦΕΚ 

84/2000 και ΦΕΚ 109Α/2001. 

o Ν.2774/1999 για την "Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

στον τηλεπικοινωνιακό τομέα". 
 

2.2.2.2. Υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης των ΑΚΕ 
 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει ώστε από την αρχική σελίδα της δικτυακής 

πύλης των ΑΚΕ να παρέχονται άμεσα στον χρήστη οι ακόλουθες δυνατότητες και 

πληροφορίες κατ’ ελάχιστον:  

• πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες για το θεσμό των ΑΚΕ, τους σκοπούς 

και στόχους, και τον τρόπο λειτουργίας των κατά τόπους ΑΚΕ, 
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• πρόσβαση σε δελτία τύπου για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 

στο πλαίσιο του κάθε ΑΚΕ από τους Εμπορικούς Συλλόγους, τους Ο.Τ.Α., τις 

επιχειρήσεις και άλλους φορείς, 

• πρόσβαση στην παρουσίαση του συστήματος επιβράβευσης 
καταναλωτών που προτιμούν τα ΑΚΕ για τις αγορές τους, με ιδιαίτερη 

αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του και στα οφέλη που προκύπτουν για τον 

.καταναλωτή, 

• αναζήτηση επιχειρήσεων αλλά και σημείων ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. 

στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, πολιτιστικοί χώροι) σε Διαδραστικό 
Χάρτη Προβολής των ΑΚΕ με βάση συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων 

(όπως π.χ. Επωνυμία Επιχείρησης, ΑΚΕ, Προϊόντα / Υπηρεσίες, Τύπο 

Επιχείρησης κλπ.) για τον ευκολότερο και ακριβέστερο εντοπισμό της 

επιθυμητής πληροφορίας, 

• πρόσβαση σε υποσύστημα παρουσίασης όλων των συμβεβλημένων 
επιχειρήσεων σε ξεχωριστές ιστοσελίδες με πολυμεσικό υλικό για κάθε μια 

(κείμενο, εικόνα, βίντεο κ.λπ.) 

• παρουσίαση πληροφορίας στον επισκέπτη (όπως πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

συναυλίες κτλ.) με τη μορφή ημερολογίου συνολικά και ανά ΑΚΕ,  

• δυνατότητα παρουσίασης των menu και του περιεχομένου του 
συστήματος σε οκτώ γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, 

ισπανικά, ρωσικά, κινεζικά, ιταλικά) καθώς και μετάφραση επιλεγμένου 
περιεχομένου σε αυτές τις γλώσσες. Ειδικότερα, προβλέπεται η πλήρης 

μετάφραση των menu και του περιεχομένου του συστήματος στην αγγλική, και 

μετάφραση των menu και περιεχομένου έκτασης έως 500 λέξεων στις λοιπές 

γλώσσες. 

 

Επιπλέον, η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

• Απλός στη χρήση μηχανισμός διαχείρισης banners 

• Υποστήριξη ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης 

• Ενσωμάτωση Wikis. 

• Ενσωμάτωση Blogs. 
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• Ενσωμάτωση Message Boards και λειτουργικότητας Feedback, με χρήση 

ερωτηματολογίων. 

• Ενσωμάτωση Discussion Forums 

 

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης των ΑΚΕ 

είναι οι ακόλουθες: 

 

Υπηρεσίες Αυθεντικοποίησης και Πιστοποίησης Χρηστών 
 

Τμήμα της δικτυακής πύλης θα αφορά εξωτερικούς μη εγγεγραμμένους στις 

υπηρεσίες επισκέπτες (internet users). Ταυτόχρονα, η πύλη θα δίνει τη δυνατότητα 

ασφαλούς πρόσβασης σε εγγεγραμμένους χρήστες (extranet & intranet users), οι 

οποίοι θα μπορούν να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων -εκ του ρόλου τους- 

υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι ρόλοι που έχουν αναγνωριστεί είναι: 

• καθολικός διαχειριστής / στέλεχος Ε.Σ.Ε.Ε.,  

• διαχειριστής ΑΚΕ / στέλεχος Εμπορικού Συλλόγου,  

• επιχείρηση συμβεβλημένη με ένα ΑΚΕ, 

• καταναλωτής εγγεγραμμένος στο σύστημα επιβράβευσης της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης,  

• απλός / εξωτερικός χρήστης (π.χ. καταναλωτής, εκπρόσωπος του 
Τύπου κ.λπ.) 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει λειτουργίες καταχώρησης, διαχείρισης και 

εξουσιοδότησης χρηστών, με στόχο την αποφυγή χρήσης του από κακόβουλους ή 

μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, αλλά και την εφαρμογή πολιτικών περιορισμένης 

πρόσβασης στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του μέσα από τον καθορισμό 

δικαιωμάτων πρόσβασης. Η καταχώρηση και διαχείριση των χρηστών στο σύστημα 

θα γίνεται από τον κεντρικό διαχειριστή του (systems administrator), κατόπιν 

ηλεκτρονικής αίτησης αυτών με χρήση ηλεκτρονικής φόρμας, ενώ με αυτή την 

μέθοδο εξουσιοδότησης οι πιστοποιημένοι χρήστες που έχουν δικαίωμα διαχείρισης 

μέρους ή τους συνόλου του περιεχομένου και των εφαρμογών θα απολαμβάνουν 

ειδικών υπηρεσιών τόσο στο επίπεδο της πληροφόρησης όσο και στο επίπεδο της 

διαχείρισης και προβολής του εν λόγω περιεχομένου. Σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη 
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θα παρέχονται: ένα μοναδικό αναγνωριστικό συνθηματικό (username) και κωδικός 

(password) για την αυθεντικοποίηση και πρόσβαση στο σύστημα. 

 

Όλες οι εφαρμογές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα είναι προσβάσιμες μέσω 

της διαδικτυακής πύλης (restricted access) θα βασίζονται σε αυτή την αρχική 

διαδικασία αυθεντικοποίησης του χρήστη (Single sign-on), χωρίς την απαίτηση για 

επαναληπτική καταχώρηση των αναγνωριστικών στοιχείων. 

 

Το υποσύστημα διαχείρισης χρηστών θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες καθορισμού 

δικαιωμάτων πρόσβασης και αξιοποίησης υπηρεσιών και δεδομένων του 

συστήματος μέσω του προσδιορισμού και της ανάθεσης ρόλων στους 

εγγεγραμμένους χρήστες. Διαφορετικοί ρόλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 

διαφορετικές λειτουργίες διαχείρισης του περιεχομένου και των εφαρμογών ανάλογα 

με το λειτουργικό μοντέλο και το οργανόγραμμα των ΑΚΕ. Η διεπαφή με το χρήστη 

(user interface), τόσο ως προς τον διαχειριστή της εφαρμογής όσο και ως προς τον 

τελικό χρήστη, πρέπει να είναι φιλική και παραμετροποιήσιμη. 

 

Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου (Content Management System) 
 

To Content Management System θα αποτελεί το βασικό εργαλείο διαχείρισης/ 

συντήρησης της Διαδικτυακής Πύλης και θα παρέχει ολοκληρωμένο περιβάλλον που 

θα υποστηρίζει τη δυναμική δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου.  

 

Ειδικότερα, η υπηρεσία διαχείρισης του ψηφιακού περιεχομένου της Διαδικτυακής 

Πύλης θα παρέχει ολοκληρωμένες λειτουργίες επεξεργασίας και πλήρους διαχείρισης 

του περιεχομένου από πιστοποιημένους χρήστες που έχουν τα αντίστοιχα 

δικαιώματα διαχείρισης. Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί ως Web 

Application και να παρέχεται μέσω Web Browser παρέχοντας έτσι την δυνατότητα 

τόσο για χρήση σε τοπικό επίπεδο (εντός του τοπικού δικτύου της Ε.Σ.Ε.Ε.), όσο και 

δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης του περιεχομένου με γνώμονα τις 

απαραίτητες προδιαγραφές πιστοποίησης και ασφάλειας. Εν συντομία, τα βασικά 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας αυτής είναι: (α) η διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου 

από διάφορες πηγές, (β) η αναζήτηση στο περιεχόμενο με βάση κριτήρια που θα 
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επιλεγούν στην αρχική φάση του έργου, και (γ) η κατάλληλη διαμόρφωση και 

προβολή του ψηφιακού περιεχομένου στο διαδικτυακό τόπο. 

 

Η πρόσβαση στις λειτουργίας του συγκεκριμένου υποσυστήματος θα είναι 

διαβαθμισμένη ανάλογα με το ρόλο που θα έχει αποδοθεί σε κάθε χρήστη. Για 

παράδειγμα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να ενημερώνει και να προωθεί 

στους καταναλωτές τις δράσεις που πραγματοποιεί το κάθε ΑΚΕ, είτε αυτό είναι 

εποχιακές προσφορές, είτε εκπτώσεις για προώθηση κάποιων προϊόντων ή για 

γενικότερες δράσεις και εκδηλώσεις του ΑΚΕ. Το γεγονός αυτό απαιτεί την ανάρτηση 

τέτοιων πληροφοριών σε τακτά χρονικά διαστήματα, το οποίο είτε η κάθε επιχείρηση 

ξεχωριστά θα αναλαμβάνει να δημιουργεί, άρα θα έχει μια πρόσβαση σε επεξεργασία 

δεδομένων, είτε ο Εμπορικός Σύλλογος θα αναλαμβάνει την κοινοποίηση των 

προσφορών και των εκδηλώσεων για το σύνολο του ΑΚΕ. Σε περίπτωση που το 

αναλάβει η κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, η πληροφορία πριν «ανεβεί» στην 

πλατφόρμα θα πρέπει να περνά από διαδικασία αξιολόγησης τόσο της ορθότητας 

της, από πλευράς περιεχομένου, παρουσίασης και να τηρεί τα κριτήρια του «υγιούς» 

ανταγωνισμού. 

 

Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού και διαχείρισης 

ολόκληρου του κύκλου ζωής (προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, 

προβλεπόμενη ημερομηνία απόσυρσης κλπ.) των πληροφοριών που αφορούν το 

θεσμό και τη λειτουργία των ΑΚΕ, θα υποστηρίζει πλήρως τη συντακτική πολιτική 

(editorial policy) της Πύλης και θα καθιστά εφικτή (και εύκολη) τη δημιουργία και 

ανανέωση του περιεχομένου, με τη χρήση web browser, από οποιαδήποτε 

τοποθεσία (remote locations) και από προσωπικό (editor/authors) χωρίς ιδιαίτερες 

τεχνικές γνώσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ευκολία ενημέρωσης του περιεχομένου της 

Πύλης περιορίζοντας κατά συνέπεια, όσο το δυνατόν, το λειτουργικό κόστος και το 

κόστος συντήρησής του. Ειδικότερα, η εφαρμογή διαχείρισης του ψηφιακού 

περιεχομένου θα πρέπει να υποστηρίζει: 

1. Δημιουργία και εισαγωγή αρχείων περιεχομένου σε μορφή δομημένων 
εγγράφων: Εισαγωγή. προεπισκόπηση και διόρθωση περιεχομένου μέσω 

κειμενογράφου WYSIWYG (What You See Is What You Get) με τη χρήση 

απλά ενός WEB Browser, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη 
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χρήση του από τη συντακτική ομάδα. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει 

δυνατότητα παρουσίασης του τελικού προς δημοσίευση περιεχομένου (stage 

area) πριν την πραγματική του δημοσίευση στη Διαδικτυακή Πύλη. Πρέπει 

επίσης να υποστηρίζεται η δημιουργία και διαχείριση κατηγοριών 

περιεχομένου και δένδρου πλοήγησης για την καταχώρηση και αναζήτηση 

περιεχομένου, καθώς και η δημιουργία συνόλων δεδομένων, στοιχείων 

πλοήγησης (μενού, μονοπάτι πλοήγησης κλπ.) και χάρτη πλοήγησης και η 

ευέλικτη καταχώριση της πληροφορίας (χρήση γλώσσας XML και σχεσιακής 

βάσης δεδομένων σε XML, συμπεριλαμβανομένων και χαρακτηριστικών 

αναζήτησης). Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίζεται η απόδοση 

μεταδεδομένων και tags στο δημιουργούμενο περιεχόμενο για εύκολη 

αναζήτηση και εντοπισμό 

2. Αξιοποίηση προτύπων για τη δημιουργία νέων ιστοσελίδων (με χρήση 

templates και stylesheets), για την ομοιογενή παρουσίαση της πληροφορίας 

και την επίτευξη της συνέπειας στο σύνολο της Διαδικτυακής Πύλης 

3. Κατηγοριοποίηση, αποθήκευση και διαχείριση των αρχείων 
περιεχομένου (εγγράφων, αρχείων, media) σε μορφή XML σε ειδικό 

«αποθετήριο», που εξασφαλίζει τη «μακροβιότητα» του περιεχομένου και τη 

δυνατότητα παράλληλης πολλαπλής έκδοσης και εξαγωγής-μεταφερσιμότητας 

των πηγών σε άλλα πληροφοριακά συστήματα, συστήματα διαχείρισης 

εγγράφων ή έκδοσης στον παγκόσμιο ιστό. Ειδικότερα, το σύστημα θα πρέπει 

να υποστηρίζει διαδεδομένους τύπους αρχείων όπως: 

• αδόμητη πληροφορία (ελεύθερο κείμενο).  

• ημι-δομημένη πληροφορία (τυποποιημένα έγγραφα). 

• δομημένη πληροφορία (π.χ. πίνακες). 

• εικόνες (.bmp, .jpeg, .gif, .psd, .png, .tiff, .fax, κλπ), 

• βίντεο. 

Για τα παραπάνω αρχεία, θα πρέπει: 

• να παρέχεται δυνατότητα upload πολλαπλών αρχείων, 

• να υποστηρίζεται η κατηγοριοποίηση και η ταξινόμηση των εγγράφων 

χρησιμοποιώντας απεριόριστο αριθμό πεδίων και τύπων αυτών, 
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• να παρέχεται λειτουργία auditing (ποιος και πότε δημιούργησε το έγγραφο, 

πότε αυτό επικαιροποιήθηκε κλπ). 

4. Υποστήριξη της διαδικασίας δημιουργίας, επιμέλειας και δυναμικής 
έκδοσης-συνδυασμού των αρχείων περιεχομένου σε ένα ή περισσότερα 

σημεία της Πύλης, με διακριτούς ρόλους και δικαιοδοσίες επί συγκεκριμένων 

ενεργειών ή/και αρχείων περιεχομένου, ώστε οι χρήστες να μπορούν να 

κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή / διαχωρισμό των πληροφοριών που 

τους ενδιαφέρουν, σε διάφορα εκ των προτέρων οριζόμενα επίπεδα 

«διείσδυσης». 

5. Δυνατότητα δυναμικής μεταβολής της παρουσίασης του περιεχομένου 
(μετασχηματισμοί). Το περιεχόμενο, θα πρέπει να είναι δομημένο και 

αποθηκευμένο σε XML και κατά συνέπεια θα πρέπει να μπορεί να 

μετασχηματίζεται σε διαφορετικές μορφές και να παρουσιάζεται με 

εναλλακτικούς τρόπους προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιείται για 

διαφορετικούς σκοπούς (multi-purposing). Για το σκοπό αυτό θα 

χρησιμοποιούνται οι ανάλογοι μετασχηματισμοί για την παραγωγή εκδόσεων 

του περιεχομένου λ.χ. χωρίς γραφικά, για εκτύπωση κλπ.  

6. Υποστήριξη ρόλων χρηστών και ροής διαδικασιών (workflow) που θα 

αποτυπώνει την πορεία που θα ακολουθεί μια μονάδα περιεχομένου από την 

αρχική συγγραφή της μέχρι τη δημοσίευσή της στη Διαδικτυακή Πύλη και θα 

υποστηρίζει αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη δημοσίευση περιεχομένου 

(εισαγωγή. επεξεργασία. έγκριση. δημοσίευση. αρχειοθέτηση ή διαγραφή μετά 

την απόσυρση κλπ.). Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου θα πρέπει να 

είναι ευέλικτο και να επιτρέπει την παράλληλη ενημέρωση διαφορετικών 

ενοτήτων του από διαφορετικούς συντάκτες, την προσωρινή αποθήκευση 

εργασίας σε εξέλιξη, και την προεπισκόπηση του υπό σύνταξη περιεχομένου, 

όπως αυτό θα εμφανιστεί δημοσιευμένο στη Διαδικτυακή Πύλη. Επίσης θα 

πρέπει να υποστηρίζει παρακολούθηση εκδόσεων του περιεχομένου 

(versioning).  

7. Πολλαπλές γλωσσικές εκδόσεις του περιεχομένου. Το σύστημα θα πρέπει 

να παρέχει δυνατότητες για την ευέλικτη συντήρηση του περιεχομένου σε 
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πολλές γλώσσες, ειδοποιώντας λ.χ. το χρήστη ότι η δεύτερη γλωσσική έκδοση 

του περιεχομένου δεν είναι ενημερωμένη σε συγκεκριμένες ενότητές του κ.ο.κ. 

 

Το περιεχόμενο (πληροφοριακό υλικό) μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές 

και να έχει διάφορες μορφοποιήσεις (format). Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει 

την ένταξη κειμένου σε μορφή XML, εμπλουτισμένου με οπτικό υλικό, αλλά και 

αρχείων ψηφιακών παρουσιάσεων, εικόνων, video, ήχου και λοιπών 

ψηφιοποιημένων αρχείων, συνδέσεις με εξωτερικές πηγές κλπ. 

 

Υπηρεσίες Προβολής και Αναζήτησης Περιεχομένου 
 

Με βάση τις υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου που προαναφέρθηκαν, το σύστημα 

θα πρέπει να παρέχει και υπηρεσίες προβολής και αναζήτησης του εν λόγω 

περιεχομένου που προορίζονται κυρίως για το ευρύτερο κοινό και θα προσφέρονται 

στη Διαδικτυακή Πύλη. Εν γένει το σύστημα θα πρέπει να παρέχει ενημέρωση & 

πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τα ακόλουθα: 

 Γενική Ενημέρωση: Η κατηγορία αυτή θα απευθύνεται σε όλους τους πιθανούς 

επισκέπτες της Διαδικτυακής Πύλης και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους 

στόχους, το έργο και τις δραστηριότητες των ΑΚΕ, ψηφιακούς χάρτες, 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις, προσφορές, ημερολόγιο ειδικών εκδηλώσεων που 

θα λάβουν χώρα εντός των ΑΚΕ κ.λπ., μέσω της πρόσβασης σε γενικό 

πληροφοριακό υλικό. 

 Πρόσβαση σε Εξειδικευμένο Υλικό / Περιεχόμενο: Στην ενότητα αυτή ο κάθε 

ενδιαφερόμενος θα μπορεί να έχει περιορισμένη πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο 

περιεχόμενο και τις εφαρμογές της Διαδικτυακής Πύλης, Δεν θα πρέπει να είναι 

δυνατή η πρόσβαση των απλών χρηστών σε πληροφορίες που η Αναθέτουσα 

Αρχή θα ορίσει ως «εσωτερικής και περιορισμένης χρήσης». 

 Δυνατότητες πολυκριτηριακής αναζήτησης πληροφοριών: Ευέλικτη 

αναζήτηση στο περιεχόμενο (από πολλαπλές, δομημένες και αδόμητες πηγές) 

της Διαδικτυακής Πύλης βάσει πολυκριτηριακών πληροφοριών. Οι λέξεις κλειδιά 

της πολυκριτηριακής αναζήτησης θα βασίζονται στους τύπους των στοιχείων / 

δεδομένων που είναι καταχωρημένα στην βάση δεδομένων της Διαδικτυακής 
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Πύλης. Η αναζήτηση θα υποστηρίζει απλά και δομημένα ερωτήματα. Η ανάκτηση 

του περιεχομένου αλλά και η χρήση του συστήματος από τους τελικούς χρήστες 

θα πρέπει να μπορεί να γίνεται μέσω του WEB. Κρίσιμος παράγοντας για την 

αποδοτικότητα του συστήματος είναι η ύπαρξη αποτελεσματικών μηχανισμών 

ανάκτησης της καταχωρημένης πληροφορίας. Η πρόσβαση των χρηστών στο 

ψηφιοποιημένο περιεχόμενο θα πρέπει να ελέγχεται από μηχανισμούς 

ασφαλείας, ενώ όλες οι λειτουργίες του συστήματος θα πρέπει να προστατεύονται 

από αντίστοιχα δικαιώματα, τα οποία εκχωρούνται σε χρήστες και ομάδες 

χρηστών. Τα αποτελέσματα της πολυκριτηριακής αναζήτησης πληροφοριών 

καθώς και η περαιτέρω προβολή των περιεχομένων των αποτελεσμάτων θα 

εξαρτάται από τον τύπο και ρόλο του εκάστοτε χρήστη (π.χ. Απλοί χρήστες, 

Εγγεγραμμένοι / Εξουσιοδοτημένοι χρήστες, κτλ.). Η απλή αναζήτηση θα γίνεται 

βάση το περιεχόμενο ενός και μόνο πεδίου ενώ η σύνθετη αναζήτηση θα πρέπει 

να επιτρέπει τον συνδυασμό πολλών κριτηρίων με χρήση λογικών τελεστών (π.χ. 

AND, OR, κτλ.) μέσω μιας φιλικής και εύχρηστης διεπαφής. Τα αποτελέσματα 

των αναζητήσεων θα πρέπει να παρουσιάζονται συγκεντρωτικά υπό την μορφή 

λίστας λημμάτων ενώ οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να ανακαλούν 

πληροφορία επιλέγοντας την από την λίστα αποτελεσμάτων. 

 

Υπηρεσία αποτύπωσης πληροφορίας σε ψηφιακό χάρτη 
 

Βασικός άξονας του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος 
για την πλοήγηση, διάδραση και διαχείριση σε πολυμεσικό, διαδραστικό 
περιεχόμενο προβολής των ΑΚΕ και των συμβεβλημένων με αυτά 
επιχειρήσεων, μέσω του οποίου, ο επισκέπτης / χρήστης θα μπορεί να εντοπίζει σε 

χάρτη τα όρια κάθε ΑΚΕ αλλά και τις έδρες των συμβεβλημένων επιχειρήσεων καθώς 

και σημεία ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. μουσεία, εκκλησίες, αστυνομικά τμήματα, 

στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, κ.λπ.) για την υποβοήθηση του επισκέπτη στην 

οργάνωση της περιήγησής του στο ΑΚΕ της περιοχής του. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διαδικτυακή Πύλη είναι απαραίτητο να παρέχει αναλυτικό χάρτη 

του κάθε Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, για την διευκόλυνση του καταναλωτή τόσο 

στην πρόσβαση και περιήγησή του στα ΑΚΕ, όσο και στον εντοπισμό των 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να γνωρίζει που θα βρει το 
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προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμεί. Βασικό στοιχείο για την χαρτογράφηση και 

αποτύπωση των ΑΚΕ είναι επίσης η λεπτομερής καταγραφή των συμβεβλημένων 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται, καθώς και η κατηγοριοποίησή τους τόσο 

ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους (π.χ. κατηγορίες ένδυσης, 

κατηγορίες παντοπωλείων, κλπ.), όσο και με άλλα χαρακτηριστικά, προκειμένου να 

υποστηριχθεί ο καταναλωτής στις αναζητήσεις του.  

Επιπλέον, το σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα αποτύπωσης του κάθε ΑΚΕ 

σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τοποθεσία, όπως Foursquare, Facebook, 

Twitter, κλπ., ή άλλες εφαρμογές που μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με την 

γεωγραφική θέση. 

Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ειδοποίησης του καταναλωτή μέσω SMS 

όταν εισέρχεται σε χώρο ΑΚΕ μέσω της εφαρμογής στο κινητό (βλ. σχετική ενότητα 

παρακάτω). 

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Ανάδοχος του παρόντος έργου θα πρέπει να αναπτύξει τις 

κατάλληλες εφαρμογές που θα ενσωματωθούν στη Δικτυακή Πύλη των ΑΚΕ και θα 

παρέχουν τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά: 

• Ενοποιημένη παρουσίαση επιχειρήσεων και σημείων ενδιαφέροντος σε 
χάρτη ανά ΑΚΕ. Η υπηρεσία θα πρέπει να αξιοποιεί τη δορυφορική 

απεικόνιση (Google Maps) των ΑΚΕ για την αποτύπωση των ορίων τους αλλά 

και των συμβεβλημένων επιχειρήσεων στο χάρτη και την εύκολη και πλήρη 

κατατόπιση του επισκέπτη.  Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης θα πρέπει να μπορεί 

εύκολα να πραγματοποιεί αναζητήσεις ανά ΑΚΕ, τύπο επιχείρησης και τύπο 

σημείου ειδικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις ανάγκες του (για παράδειγμα, 

«επιχειρήσεις εστίασης και παιδότοποι σε συγκεκριμένο ΑΚΕ»), αλλά και να 

επισκέπτεται άμεσα την ιστοσελίδα της, όπως αυτή θα έχει δημιουργηθεί και 

φιλοξενείται από τη Δικτυακή Πύλη (βλ. ενότητα «Υπηρεσίες προβολής 

συμβεβλημένων επιχειρήσεων» κατωτέρω). 

• Εύχρηστος δυναμικά παραγόμενος οδηγός ανά ΑΚΕ. Με στόχο την απλή 

πλοήγηση του επισκέπτη, ώστε να μπορεί να έχει την συνολική εικόνα για το 

ΑΚΕ που έχει επιλέξει, για κάθε ΑΚΕ θα δημιουργηθεί βάσει ενός εύχρηστου 

template, το «εξώφυλλο» του κάθε ΑΚΕ, στο οποίο θα αποτυπώνεται 

περιληπτικά η συνολική πληροφόρηση σχετικά με το ΑΚΕ που έχει επιλεγεί. 
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Με μία πρώτη ματιά ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να δει τις εκδηλώσεις 

των επόμενων ημερών, το πολυμεσικό περιεχόμενο των επιχειρήσεων και των 

σημείων ανά κατηγορία (με απλή αναζήτηση ή μέσω του διαδραστικού χάρτη), 

και άλλο πολυμεσικό υλικό που θα παραχθεί στο μέλλον εκτός του παρόντος 

έργου (π.χ. video εκδηλώσεων, video παρουσίασης επιχειρήσεων κ.λπ.).   

 

Υπηρεσίες προβολής συμβεβλημένων επιχειρήσεων ΑΚΕ 
 

Ο ανάδοχος θα προβεί στη συλλογή και στην καταχώρηση στη Δικτυακή Πύλη ΑΚΕ 

ψηφιακού υλικού και στη δημιουργία ιστοσελίδων για όλες τις συμβεβλημένες 

επιχειρήσεις, ομαδοποιημένες ανά ΑΚΕ με το οποίο έχουν συμβληθεί αλλά και για τα 

σημεία ειδικού ενδιαφέροντος. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει πλήρη λίστα των 

συμβεβλημένων επιχειρήσεων όλων των ΑΚΕ με στοιχεία επικοινωνίας με τους 

νομίμους εκπροσώπους αυτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία 

συλλογής του υλικού προβολής των επιχειρήσεων. 

Η πληροφορία που θα περιλαμβάνεται για κάθε επιχείρηση θα περιλαμβάνει: profile 

επιχείρησης έως 500 λέξεις, λογότυπο, και έως πέντε φωτογραφίες,. Σε κάθε 

ιστοσελίδα θα πρέπει να εμφανίζεται ψηφιακός χάρτης (google map), με σημειωμένη 

τη θέση της επιχείρησης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του ΑΚΕ στο οποίο 

δραστηριοποιείται. Όλες οι ιστοσελίδες θα βασίζονται σε ενιαίο σχεδιαστικά template, 

το οποίο θα διαφοροποιείται ανά ΑΚΕ (σύνολο: έξι templates). Η εφαρμογή θα 

παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων templates που θα χρησιμοποιηθούν στο 

μέλλον για την εισαγωγή πληροφορίας ΑΚΕ που πρόκειται να δημιουργηθούν μετά 

την ολοκλήρωση της παρούσας πιλοτικής φάσης της δράσης. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι ιστοσελίδες θα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες 

(επιχείρηση ή σημείο ενδιαφέροντος) και στη συνέχεια σε υποκατηγορίες. Ο 

επισκέπτης θα μπορεί να διεξάγει πολλαπλές αναζητήσεις ανάμεσα στις δύο κύριες 

κατηγορίες με δυνατότητα πολλαπλής αναζήτησης (π.χ. επιχειρήσεις εστίασης σε 

συγκεκριμένο ΑΚΕ ή όλα τα σημεία και τις επιχειρήσεις σε ένα ΑΚΕ). 

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να γίνει ταξινόμησή τους με βάση πρότυπη 

κατηγοριοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ή τον τύπο της, καθώς και την κατανομή 

τους στο γεωγραφικό χώρο του κάθε ΑΚΕ με την χρήση και των δεδομένων 
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γεωγραφικής απεικόνισης της τοποθεσίας που έχει εισαχθεί για την κάθε επιχείρηση 

(GIS). 

Σε ό,τι αφορά τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος (εκκλησίες, αστυνομικά τμήματα, 

στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς κ.λπ.), αυτά θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και 

να προσφέρονται δύο δυνατότητες προβολής τους. Η πρώτη θα περιέχει τον τίτλο, 

την κατηγορία και τις συντεταγμένες του σημείου, ενώ η δεύτερη θα περιέχει εκτός 

των παραπάνω και περιγραφή καθώς και κατάλληλο πολυμεσικό περιεχόμενο (π.χ. 

φωτογραφίες, βίντεο). 

 

Υπηρεσίες επιβράβευσης πελατών 
 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας τακτικών 

πελατών στα ΑΚΕ μέσω προσφορών και εκπτώσεων κυρίως σε προϊόντα που 

ενδιαφέρουν τον κάθε καταναλωτή. Στόχος του προγράμματος είναι να αποτελέσει 

έναν από τους λόγους που ο καταναλωτής θα επιλέξει να επισκεφτεί μια 

συμβεβλημένη επιχείρηση του ΑΚΕ.  

 

Οι εκπτώσεις μπορούν είτε να προέρχονται από: 

• τακτικές αγορές, όπου ανάλογα με τα ποσά που δαπανεί ο κάθε καταναλωτής 

να έχει και αντίστοιχη έκπτωση σε παρόμοια προϊόντα, είτε σε συγκεκριμένα 

προϊόντα να παρέχεται ένα δωρεάν προϊόν σε περίπτωση 

επαναλαμβανόμενης αγοράς του (π.χ. σε κάθε 10 αγορές ροφημάτων, το ένα 

θα προσφέρεται δωρεάν),  

• δοκιμή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε τακτικό καταναλωτή δωρεάν, ώστε να 

υπάρξει ανατροφοδότηση για την μαζικότερη διάθεση του προϊόντος / 

υπηρεσίας και να γίνει και προώθηση από στόμα σε στόμα,  

• διοργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση νέων προϊόντων / υπηρεσιών, 

• παροχή εκπτώσεων για κάθε νέο πελάτη που κάποιος καταναλωτής «φέρνει» 

στην επιχείρηση,  

• επανα-προσέλκυση μη τακτικών καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένοι στην 

εφαρμογή, με «δελεαστικές» προσφορές,  

• σύστημα πόντων ανάλογα με τις αγορές, με δυνατότητα εξαργύρωσης των 

πόντων με διάφορες προσφορές (π.χ. δωρεάν ρόφημα, κλπ.).  
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Η λειτουργία του προγράμματος θα πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

1. να είναι ένα απλό στη χρήση σύστημα, με δεδομένο ότι θα απευθύνεται και 

σε χρήστες με χαμηλή ή καθόλου γνώση χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών, 

2. να μην είναι αναγκαία για τη χρήση του συστήματος η ύπαρξη 
εξειδικευμένου ή κοστοβόρου εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις ή τους 

καταναλωτές. 

3. να παρέχει απολύτως ασφαλείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την 

ταυτοποίηση του χρήστη, ανάλογα με τον ρόλο που του έχει αποδοθεί (π.χ. 

συμβεβλημένη επιχείρηση, εγγεγραμμένος καταναλωτής), 

4. να διαθέτει απολύτως αξιόπιστους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την 

καταγραφή των οφελών (bonus πόντων) που κερδίζει ο καταναλωτής με 

κάθε αγορά του από τις συμβεβλημένες με τα ΑΚΕ επιχειρήσεις, το πώς αυτά 
εξαργυρώθηκαν, και την σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση του 
διαθέσιμου ύψους αυτών ανά καταναλωτή, 

5. να υποστηρίζεται από σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων στην οποία θα 
τηρούνται με ασφάλεια τα στοιχεία όλων των συναλλαγών που διεξάγουν 

οι εγγεγραμμένοι καταναλωτές και οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις στο πλαίσιο 

των ΑΚΕ, με σκοπό την μη αμφισβήτηση της ορθότητας και της πληρότητας 

των σχετικών στοιχείων, 

6. να παράγει αναφορές της λειτουργίας των ΑΚΕ, π.χ. ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά: πλήθος εγγεγραμμένων καταναλωτών συνολικά και ανά ΑΚΕ, 

στοιχεία ως προς το ύψος των αγορών που διεξάγονται από τους 

εγγεγραμμένους καταναλωτές σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις συνολικά και 

ανά ΑΚΕ, ύψος πωλήσεων ανά επιχείρηση, ύψος αγορών ανά καταναλωτή, 

εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος οριζόμενου από τον χρήστη, αλλά 

και να παρέχει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να παράξει με ευκολία 
νέες αναφορές ανάλογα με τις ανάγκες της όλης πρωτοβουλίας. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να παρατηρεί 

την κατανάλωση που έχει κάνει σε διάφορες επιλογές (γραφήματα, κλπ.). 

 

Σε ότι αφορά τα στατιστικά στοιχεία ανωτέρω, αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιμα για 

ανάλυση των τάσεων της κατανάλωσης εντός των ΑΚΕ και των αναγκών του κοινού. 

Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563 
Συνεργαζόμενος Φορέας: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  

35 
 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας για το έργο με 
τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για 
την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης 
Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» 

Είναι απαραίτητο όμως να υπάρχει διαβάθμιση των πληροφοριών που θα 

διανέμονται. Για παράδειγμα τα στοιχεία (αγορές) της κάθε επιχείρησης θα 

παρέχονται στην ίδια την επιχείρηση, στον Εμπορικό Σύλλογο που διαχειρίζεται το 

ΑΚΕ με το οποίο αυτή έχει συμβληθεί και στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι Εμπορικοί 

Σύλλογοι θα έχουν επίσης πρόσβαση σε συνολικά στατιστικά δεδομένα του ΑΚΕ που 

διαχειρίζονται, και η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των 

ΑΚΕ. Τα στατιστικά τα όποια θα συλλέγονται θα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

ανάλογα με το προϊόν, το είδος προϊόντος, το κατάστημα, το είδος καταστήματος, 

ώστε να υπάρχει ποικιλία στην εξαγωγή δεδομένων και σύνθεση των 

αποτελεσμάτων για καλύτερη ανάλυση. 

 

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα αποστολής αυτοματοποιημένων 
ενημερώσεων προς τους καταναλωτές (ιδιαίτερα με SMS) για το ύψος των αγορών 

τους, των bonus που έχουν κατοχυρώσει, ειδικών προσφορών από επιχειρήσεις των 

ΑΚΕ, κλπ.  

 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε να επιτρέπει την εισαγωγή και 

τροποποίηση των πολιτικών επιβράβευσης, π.χ. επιλογή του ποσού της συναλλαγής 

τα οποία θα αντιστοιχούν σε προσφορές /εκπτώσεις /πόντους από την κάθε 

επιχείρηση και στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή θα αναλαμβάνει την ορθή 

καταχώρηση τους και ο Εμπορικός Σύλλογος θα πιστοποιεί την εγκυρότητα των 

προσφορών καθώς και ότι τηρείται ο «υγιής» ανταγωνισμός. 

 

Τέλος, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας θεσμού gift card μέσω της 

εφαρμογής, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προπληρώσουν για κάποιο 

συγκεκριμένο χρήστη ένα ποσό.  

 

Απαραίτητο θεωρείται να υπάρχει ξεχωριστή υπο-σελίδα, όπου να παρουσιάζεται ο 

τρόπος λειτουργίας του συστήματος επιβράβευσης, το περιεχόμενο της οποίας θα 

συγγράψει ο Ανάδοχος, ανάλογα με την τεχνολογική λύση που θα προτείνει και θα 

εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Υπηρεσίες Διαχείρισης Επαφών ΑΚΕ (CRM) 
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Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, θα πρέπει να παρέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή 

δυνατότητες διαχείρισης επαφών που είναι εγγεγραμμένα μέλη της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας και μαζική επικοινωνία σε πολλά επίπεδα (π.χ. μηνύματα προς το 

σύνολο των Εμπορικών Συλλόγων, συμβεβλημένες επιχειρήσεις και εγγεγραμμένους 

χρήστες, μηνύματα προς τους εκπροσώπους του Τύπου κ.λπ.).  

 

Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής καλαίσθητου και 

λειτουργικού newsletter (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στους εγγεγραμμένους 

χρήστες ή σε ομάδες αυτών που θα έχει ορίσει ο διαχειριστής του συστήματος, οι 

οποίοι θα έχουν αποδεχτεί την συγκεκριμένη υπηρεσία. Ειδικότερα, μέσω ειδικών 

φίλτρων, ο διαχειριστής του συστήματος θα μπορεί να διαμορφώνει λίστες 

παραληπτών με τα κριτήρια που τον ενδιαφέρουν.  

 

Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας της λίστας παραληπτών και του κατάλληλου 

προτύπου, ο χρήστης μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον θα μπορεί να 

δημιουργήσει την εκστρατεία ενημέρωσης που επιθυμεί. Το σύστημα ομαδικής 

αποστολής emails θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο εργαλείο, με την βοήθεια του 

οποίου θα μπορούν να κατασκευάζονται πρότυπα για newsletters και για ομαδικά 

μηνύματα, με επιλογές χρωμάτων, μορφοποίηση, εισαγωγή λογοτύπων και εικόνων. 

Επιπλέον θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας καμπάνιας emails και να 

παράγει στατιστικά αποτελέσματα της κάθε αποστολής. 

 
Μέσω του συστήματος και δη του ημερολογίου του, θα πρέπει να μπορεί ο 

διαχειριστής να δημιουργεί ευθύνες και αποστολές, να τις κατανέμει σε χρήστες της 

ομάδας διαχείρισης και να διαχειρίζεται αυτές τις αποστολές, καθώς και δρώμενα 

που σχετίζονται με το έργο. Το ημερολόγιο θα πρέπει να μπορεί εύκολα να συνδεθεί 

με το Google Calendar του κάθε χρήστη της ομάδας διαχειριστών και να είναι 

προσβάσιμο ακόμη και μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου οιουδήποτε λειτουργικού 

συστήματος (ενδεικτικά: iOS, Android, Windows 8). 

 

Μέσω του προσωπικού ημερολογίου του κάθε χρήστη θα είναι ορατά δρώμενα, 

προσωπικές αποστολές που καθορίζονται από τον κεντρικό διαχειριστή, διορίες και 
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γενικά εκκρεμότητες με χρονικό περιθώριο. Οι προβολές του ημερολογίου μπορεί να 

είναι εναλλακτικά Μήνας, Εβδομάδα ή ημέρα. 

 

Ο χρήστης, θα μπορεί και ο ίδιος μέσα από το ημερολόγιο να ενημερώνει σχετικά με 

την ανταπόκρισή του ως προς τις αποστολές που αναλαμβάνει, να καταγράφει την 

ημερήσια δραστηριότητά του ή, σε περίπτωση που του έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα, 

να αναθέτει και να παρακολουθεί αποστολές σε άλλους χρήστες. 

 

Μέσω του συστήματος θα μπορέσει να διαμορφωθεί και ένα αρχείο σχετικών 

εγγράφων (π.χ. δελτία τύπου). Αυτά θα καταχωρούνται και θα ταξινομούνται 

συνοδευόμενα από πληροφορίες όπως ημερομηνίες, λέξεις κλειδιά και σχετιζόμενα 

πρόσωπα, ώστε να γίνεται εύκολη η αναζήτηση. Τα έγγραφα θα αρχειοθετούνται σε 

εσωτερικούς υποφακέλους με δυνατότητα διαβάθμισης. 

 

Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης με εφαρμογές Cloud Drives, όπως 

Google Drive ή DropBox σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η προσβασιμότητα στα 

έγγραφα από απομακρυσμένα σημεία ακόμη κι αν αυτά δεν έχουν πρόσβαση στην 

εφαρμογή. 

 

Μέσω του συνδεδεμένου στην εφαρμογή γραμματοκιβωτίου και του προγράμματος 

αποστολής – λήψεως ηλεκτρονικών μηνυμάτων, οι χρήστες θα μπορούν εύκολα να 

διανέμουν πληροφορίες, μηνύματα, έγγραφα κ.λπ. είτε μεταξύ τους είτε σε 

οποιονδήποτε εγγεγραμμένο στην πλατφόρμα είτε σε κάποιον εξωτερικό παραλήπτη, 

είτε μέσω προρρυθμισμένου προσωπικού τους λογαριασμού email είτε μέσω του 

κεντρικού email της πλατφόρμας. 

 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με ειδικές εφαρμογές 

μαζικής αποστολής μηνυμάτων σε κινητές συσκευές (π.χ. Clickatell ή Textanywhere) 

για την αποστολή SMS σε εγγεγραμμένα μέλη. 

 

2.2.2.3. Ολοκλήρωση με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει καλαίσθητη παρουσία των ΑΚΕ 

δημιουργώντας αντίστοιχα groups στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης 

Facebook. Για τη δημιουργία των σελίδων αυτών, θα χρησιμοποιηθεί το υλικό 

προβολής των ΑΚΕ αλλά και των επιχειρήσεων, που θα παραχθεί στο πλαίσιο του 

παρόντος έργου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον να φροντίσει για τη διασύνδεση περιεχομένου 
της Δικτυακής Πύλης ΑΚΕ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτως ώστε να 

είναι εύκολη και απλή για τον/τους διαχειριστή/ές η δημοσίευση περιεχομένου του 

portal από / προς την παρουσία των ΑΚΕ σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και αντίστροφα μέσω ενιαίας διεπαφής, χωρίς την ανάγκη πολλαπλής καταχώρησης 

περιεχομένου. 

 

2.2.2.4. Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές Διαδικτυακής Πύλης 
 

Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει περαιτέρω ανάπτυξη με βάση τα 

διατιθέμενα εργαλεία (πχ. portlets) χωρίς την ανάγκη προμήθειας περαιτέρω 

αδειών χρήσης.  

• Η αρχιτεκτονική του συστήματος να βασίζεται στη χρήση 

επαναχρησιμοποιήσιμων portlets εφαρμογών. ώστε να είναι δυνατή η 

επέκταση του Portal με επιπλέον λειτουργικότητα. 

• Η ανάπτυξη των portlets εφαρμογών θα γίνεται με χρήση τεχνολογιών που 

συμμορφώνονται με ανοικτά πρότυπα. 

• Θα πρέπει να παρέχεται χάρτης της διαδικτυακής πύλης (Site Directory), ο 

οποίος θα πρέπει να ανανεώνεται δυναμικά κάθε φορά που αλλάζει η δομή 

της πύλης ή προστίθεται μια νέα επιλογή 

• Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες για ολοκλήρωση 

περιεχομένου και υπηρεσιών από τρίτα συστήματα και εφαρμογές. Έτσι. θα 

πρέπει να ενσωματώνονται APIs και να υποστηρίζονται τεχνολογίες όπως 

ενδεικτικά: XML, Web Services, RSS. 

• Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει ένα σύνολο από σύγχρονα Web 

Services πρωτόκολλα. όπως ενδεικτικά: SOAP, JSON, REST, WSRP, 
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WebDAV 

• Θα πρέπει να υποστηρίζονται πρωτόκολλα HTTPS, SSL/TLS για την ασφαλή 

διακίνηση της πληροφορίας. 

• Θα πρέπει να υποστηρίζεται WS-Security 

• Θα πρέπει να υποστηρίζεται LDAP Authentication ή Active Directory. 

 

2.2.2.5. Λογική Αρχιτεκτονική Υποσυστημάτων Πύλης  
Μια ενδεικτική λογική αρχιτεκτονική των υποσυστημάτων του έργου, η οποία 

παρουσιάζει την παραπάνω λειτουργικότητα ως ξεχωριστά υποσυστήματα, 

παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Ωστόσο η αρχιτεκτονική αυτή δεν είναι 

δεσμευτική για τον Ανάδοχο ο οποίος καλείται να προτείνει την δική του, βάσει της 

οποίας πιστεύει ότι καλύπτονται καλύτερα οι απαιτήσεις του έργου, και να την 

τεκμηριώσει κατάλληλα:  
 

 
 

Για την επίτευξη της λειτουργικότητας αυτής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη 

του τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

1. πρέπει να αναπτυχθούν συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open 

architecture), δηλαδή να παρέχουν ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή 

και να γίνει χρήση προτύπων που θα διασφαλίζουν: 

• Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους εφαρμογών και 

υποσυστημάτων του συστήματος 

• Την επεκτασιμότητα των εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και 

αρχιτεκτονική τους 

Διεπαφή χρήστη 

Υποσύστημα ταυτοποίησης χρήστη 

Υποσύστημα ψηφιακών χαρτών 
ΑΚΕ 

Υποσύστημα προβολής 
συμβεβλημένων επιχειρήσεων 

Υποσύστημα Διαχείρισης 
Εταιρικών Επικοινωνιών 

(CRM) 

Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών, εφαρμογών και περιεχομένου 

Υποσύστημα 
επιβράβευσης πιστών 

πελατών 

Υποσύστημα δημοσίευσης 
περιεχομένου 
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2. πρέπει να υιοθετηθεί Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε 

να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, 

αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού 

3. πρέπει να υιοθετηθεί Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του 

κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για 

την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. 

4. πρέπει να γίνει χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, για 

τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, για την αυξημένη 

διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων 

στα δεδομένα. Θα πρέπει να διασφαλίζονται: 

• Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών 

• Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με 

προγράμματα τρίτων 

• Τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας 

• Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα 

συστήματα 

• Ανοικτό περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδομένων 

5. πρέπει να γίνει χρήση σουίτας εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και 
διαχείρισης των εφαρμογών συμβατή με την επιλεχθείσα βάση δεδομένων. 

6. πρέπει να ενσωματωθεί στα υποσυστήματα άμεση υποστήριξη / βοήθεια 

(online help) και οδηγίες προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη, 

μηνύματα λαθών (error messages) στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των 

χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς 

7. πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σε σχέση με τις εφαρμογές 

που θα αναπτυχθούν: 

• Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται 

• Ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων των εφαρμογών 

• Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων 

διαχείρισης (system manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας 
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του συστήματος (operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών (user 

manuals) 

• Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης 

δεδομένων και των εφαρμογών 

 

Η αρχιτεκτονική και η δομή του συστήματος θα πρέπει να είναι ανοικτή και δυναμική, 

υποστηρίζοντας μεταβολές και προσαρμογές σε μελλοντικές αλλαγές και απαιτήσεις 

των χρηστών (π.χ. πεδία μοντέλου τεκμηρίωσης, φόρμα εισαγωγής μεταδεδομένων, 

κτλ.) με σκοπό να μην υπάρχουν αλλαγές στο λογισμικό. 

2.2.3. Πύλη για κινητές συσκευές (Mobile Portal) 
 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει ειδική έκδοση της Δικτυακής Πύλης των 
ΑΚΕ φιλική προς κινητές συσκευές (mobile portal). 

Οι δυνατότητες που θα παρέχονται από την mobile έκδοση του portal ενδεικτικά θα 

είναι οι κάτωθι:  

• Αναζήτηση καταστημάτων σε χάρτη 

• Πληροφορίες και πολυμεσικό υλικό για τα καταστήματα 

• Γενικές πληροφορίες για τον τόπο, σημεία ενδιαφέροντος, εκδηλώσεις, 

καιρός κ.α. 

• Συμμετοχή χρήστη με διαμοιρασμό περιεχομένου σε site κοινωνικής 

δικτύωσης, σχολιασμό και βαθμολογία προσφορών, καταστημάτων, 

εκδηλώσεων 

• Επικαιροποίηση και επέκταση του περιεχομένου του portal 

• Ειδοποιήσεις με push / local notifications 

• Πρόσβαση στο σύστημα επιβράβευσης της καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης για τους εγγεγραμμένους χρήστες. 

 

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει η πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου του portal 

να παρέχει: 

• δυνατότητες διαχείρισης νέων καναλιών διανομής (πέραν του desktop web, 

δηλαδή για mobile web browsers), 
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• δυνατότητες στόχευσης του εισαγομένου περιεχομένου προς ένα ή 
περισσότερα κανάλια μέσα από ενιαία διεπαφή (π.χ. ο διαχειριστής να 

επιλέγει μέσω ενιαίας διεπαφής αν ένα άρθρο θα δημοσιεύεται μόνο στο portal 

των ΑΚΕ ή και στη mobile έκδοση ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), 

• ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει μια λύση που να μπορεί να καλύψει 
κατ’ ελάχιστον την δημοσίευση για τους default web browsers των iOS, 
Android και Windows Phone σε εκδόσεις τους τουλάχιστον της 
πρόσφατης διετίας. 

Τα αρχικά δεδομένα που θα παρουσιάζονται στη mobile έκδοση του portal θα 

προέρχονται από τη δικτυακή πύλη των ΑΚΕ και θα υπάρχει δυνατότητα off-line 
πλοήγησης σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δεδομένων, όπου 

αυτό είναι εφικτό.  
 

2.2.4. Εφαρμογή για κινητές συσκευές (app) 
 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει ειδικές εφαρμογές (native i-phone & android 
applications) των ΑΚΕ με πλούσιο πληροφοριακό υλικό αλλά και ψηφιακές 

υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου. 

Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή πληροφορία ανάλογη με αυτήν 

του portal των ΑΚΕ που αναφέρεται παραπάνω. 

 

Ειδικότερα, θα υπάρχει ξεχωριστή σελίδα για κάθε ΑΚΕ, με χάρτη της περιοχής όπου 

θα παρουσιάζονται και οι παροχές που έχει το συγκεκριμένο ΑΚΕ (όπως πρόσβαση 

για ΑμεΑ, info-kiosk, Wi-fi, χώρους στάθμευσης για αυτοκίνητα / ποδήλατα, κλπ.), 

ενώ θα υπάρχει και ξεχωριστή υπο-σελίδα για κάθε συμβεβλημένη επιχείρηση, όπου 

θα παρουσιάζεται περιγραφικά το είδος, προφίλ της επιχείρησης και προσφορές / 

εκπτώσεις που παρέχει, πρόσβαση στο σύστημα επιβράβευσης της καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης. Επιπρόσθετα θα παρέχονται οδηγίες πρόσβασης στο ΑΚΕ και τις 

δυνατότητες διαμονής επισκεπτών (καταλύματα, εστιατόρια), με στόχο την 

προσέλκυση ενδιαφέροντος και από ξένους επισκέπτες (τουρίστες, κατοίκους άλλων 

πόλεων). 
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Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι εύχρηστη για το μέσο καταναλωτή και να παρέχει 

πληροφορίες χρήσιμες, χωρίς να τον «βομβαρδίζει» με θέματα που δεν τον 

ενδιαφέρουν. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταναλωτής θα αποκτά μια ψηφιακή 

«ταυτότητα» και η εφαρμογή θα πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με τις 

προτιμήσεις και τις αγορές του.  

 

Αυτό θα πρέπει να γίνεται με δύο τρόπους:  

(α) αρχικά με την εγγραφή να συμπληρώνει ο χρήστης ηλεκτρονικά ένα 

ερωτηματολόγιο, όπου με τα βασικά στοιχεία που θα παρέχει να δημιουργείται το 

καταναλωτικό προφίλ του, και  

(β) στη συνέχεια, ανάλογα με τις αγορές που κάθε καταναλωτής θα κάνει από το 

ΑΚΕ, να προβάλλονται οι προσφορές, οι εποχιακές εκπτώσεις και τα events που θα 

τον ενδιαφέρουν. 

 

Η εφαρμογή θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας μέσω διαδικτύου για την ανανέωση 

των προσφορών/εκπτώσεων/events/κλπ., αλλά και offline ώστε ο χρήστης να μπορεί 

να χρησιμοποιεί το χάρτη του ΑΚΕ αλλά και τις σελίδες των επιχειρήσεων που 

βρίσκονται στο ΑΚΕ. 

 

Η εφαρμογή / ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε τουλάχιστον δύο γλώσσες, 

Ελληνικά και Αγγλικά, όπως επίσης και προσβάσιμη από ΑμεΑ με ότι αυτό τεχνικά 

συνεπάγεται.  

 

Τέλος, η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τα social 

media για την προώθηση των ΑΚΕ, μέσω αναρτήσεων status, φωτογραφιών, check-

in, κλπ. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμβατή με όλα τα smartphones / tablets / 

υπολογιστές, άρα και με τα αντίστοιχα λογισμικά τους (Android, iOS, Windows, κλπ.) 

 
Η διάθεση της εφαρμογής θα πραγματοποιείται με εύκολο τρόπο, συμβατό με αυτό 

που είναι συνηθισμένοι και χρησιμοποιούν οι χρήστες των smartphones, π.χ. μέσω 

App Stores. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει στο πλαίσιο του Έργου την διαδικασία 

υποβολής και έγκρισης στα επίσημα App Stores κάθε πλατφόρμας εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής και κάθε κόστος που σχετίζεται με την διαδικασία αυτή. 
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Σύνδεσμοι στα συγκεκριμένα App Stores θα υπάρχουν στη Διαδικτυακή Πύλη των 

ΑΚΕ και συνεργαζόμενους φορείς (π.χ. Εμπορικοί Σύλλογοι).  
 

2.2.5. Πολυκαναλική αντιμετώπιση & διαχείριση περιεχομένου 
 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι απαιτείται η ολοκλήρωση των ανωτέρω (social networks, 

mobile portal και native mobile apps) με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) 

της Διαδικτυακής Πύλης ΑΚΕ, ώστε να αξιοποιηθεί ένα κοινό αποθετήριο 

περιεχομένου για όλα τα κανάλια διανομής (web/mobile/social networks). Αυτό 

κρίνεται επιβεβλημένο για να διασφαλίζεται η κεντρική διαχείριση του περιεχομένου 

και η διάθεση του ίδιου περιεχομένου ανεξαρτήτως του καναλιού δημοσίευσής του, 

καθώς επίσης και για την μείωση του κόστους διαχείρισης και συντήρησης του 

περιεχομένου και του συνολικού συστήματος.   

 

2.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου 

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται κατά μέγιστο σε τρείς (3) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, και όχι πέραν της 31/10/2015. Ειδικότερα η 

περιγραφή του Έργου ανά Φάση έχει ως εξής : 

Φάση Χρονική 
διάρκεια Τίτλος και συνοπτική περιγραφή Φάσης 

Α 0,5 μήνας Ανάλυση Απαιτήσεων του Έργου 

Β 0,5 μήνας Ανάλυση και σχεδιασμός του συστήματος 

Γ 2 μήνες 
Ανάπτυξη και εγκατάσταση του συστήματος, 
εγκατάσταση βασικού λογισμικού & πιλοτική 
λειτουργία 

 

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί, ενώ 

ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου είναι υποχρεωτικός για τον Ανάδοχο. 

Φάσεις Υλοποίησης Έργου  
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ΦΑΣΗ Α:  Ανάλυση Απαιτήσεων του έργου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΗΣ: 

Αποτελεί βασικό οδηγό υλοποίησης του έργου. Ο Ανάδοχος με το πέρας της 

φάσης αυτής θα πρέπει να παραδώσει: 

o Την οριστικοποιημένη μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου που θα 

ακολουθήσει σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο. 

o Την αποτύπωση των επιχειρησιακών διαδικασιών και απαιτήσεων – 

εναρμόνιση με το θεσμικό πλαίσιο. 

o Την οριστικοποίηση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών 

απαιτήσεων. 

o Τον πλήρη εννοιολογικό σχεδιασμό του συστήματος. 

o Τη μεθοδολογία και τα αρχικά σενάρια ελέγχου αποδοχής. 

o Την καταγραφή και ανάλυση των πιθανών κινδύνων του έργου και την 

υποβολή σχεδίου αντιμετώπισης. 

‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ:  

Παραδοτέα (ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Τεύχος ανάλυσης 

απαιτήσεων και 

μοντελοποίησης 

διαδικασιών 

Οριστικοποιημένο τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων 

που περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη 

μοντελοποίηση των διαδικασιών 

 

ΦΑΣΗ Β: Ανάλυση και σχεδιασμός του συστήματος 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΗΣ: 

Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό: 

o των υποσυστημάτων,  

o του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης των χρηστών με το σύστημα,  
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o της βάσης δεδομένων του συστήματος, 

o της φυσικής αρχιτεκτονικής του συστήματος, 

o των διεπαφών με τρίτα πληροφοριακά συστήματα. 

‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ:  

Παραδοτέα (ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Λειτουργικός 

Σχεδιασμός και 

μοντέλο δεδομένων του 

συστήματος 

Οριστικοποιημένο μοντέλο της βάσης δεδομένων 

του συστήματος, ανάλυση των υποσυστημάτων, 

σχεδιασμός του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης 

με τους χρήστες και οριστικοποιημένος 

σχεδιασμός της φυσικής αρχιτεκτονικής. 

Τεύχος ανάλυσης 

διεπαφών  

o Οριστικοποιημένο τεύχος ανάλυσης διεπαφών 

με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και 

εξωτερικές οντότητες. 

o Οριστικοποιημένο σχήμα δεδομένων του/των 

αρχείου/ων ανταλλαγής. 
 

 

ΦΑΣΗ Γ: Ανάπτυξη και εγκατάσταση του συστήματος, εγκατάσταση βασικού 
λογισμικού & πιλοτική λειτουργία 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΗΣ: 

Περιλαμβάνει την τεχνική υλοποίηση του συστήματος, την εγκατάσταση του 

απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής και την θέση του σε 

πλήρη λειτουργία, την ανάπτυξη και την παραμετροποίηση των απαιτούμενων 

εφαρμογών και των διεπαφών με εξωτερικές οντότητες και την εγκατάσταση 

του όλου συστήματος σε εξοπλισμό που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

Επίσης, ο Ανάδοχος θα παρέχει εκπαίδευση εν ώρα εργασίας (on the job 

training) σε προσωπικό του φορέα λειτουργίας (έως 10 άτομα) σε χώρο που 
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θα υποδείξει. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής θα επιλύει προβλήματα 

και θα απαντάει σε ερωτήματα που θα προκύπτουν από την καθημερινή 

χρήση του συστήματος, με στόχο την ομαλή ένταξη του συστήματος σε πλήρη 

επιχειρησιακή λειτουργία. 

Περιλαμβάνεται επίσης πιλοτική λειτουργία με τους ακόλουθους στόχους: 

o Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη 

διάρκεια της φάσης. 

o Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/τροποποιήσεις, 

σύνθεση, πιλοτική χρήση κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα 

εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των εφαρμογών των 

υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο 

και εξωτερικά υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής λειτουργίας 

(πραγματικά δεδομένα, παραγωγική εκμετάλλευση, από πλήρως 

εκπαιδευμένη περιορισμένη κοινότητα χρηστών – Κρίσιμος Πυρήνας 

Χρηστών / Key Users - με ενεργή συμμετοχή στο Έργο. 

o Υποχρεωτική επιτόπια παρουσία τουλάχιστον ενός μέλους της ομάδας 

έργου κατά την περίοδο της πιλοτικής. 

o Τις βελτιώσεις των εφαρμογών. 

o Τη διόρθωση / διαχείριση λαθών. 

o Την επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης. 

o Υποστήριξη των χρηστών στην χρήση της εφαρμογής και την επίλυση 

προβλημάτων. 

 

 ‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ’ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ:  

Παραδοτέα (ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Εγκατεστημένο και 

πλήρως λειτουργικό 

έτοιμο λογισμικό 

Πλήρως υλοποιημένο και εγκατεστημένο έτοιμο 

λογισμικό συστήματος και εφαρμογών (π.χ. 

λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών, Βάσεις 
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δεδομένων, περιβάλλον ανάπτυξης)  

Εγκατεστημένο και 

πλήρως λειτουργικό 

λογισμικό εφαρμογών 

o Πλήρως υλοποιημένο και εγκατεστημένο 

σύστημα βάσει των απαιτήσεων του έργου 

(εφαρμογές,  πληροφοριακά συστήματα κλπ), 

ελεγμένο βάσει καθορισμένων 

(επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, έτοιμο για 

υποδοχή πραγματικών δεδομένων και έναρξη 

της ΦΑΣΗΣ Πιλοτικής Λειτουργίας 

o Πλήρης τεκμηρίωση των υποσυστημάτων και 

εφαρμογών 

Οδηγίες Χρήσης 

συστήματος και 

επιτόπια εκπαίδευση 

χρηστών 

Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει έτοιμα εγχειρίδια 

τεκμηρίωσης χρήσης του συστήματος (user 

manuals).  

Εγκατεστημένο και 

πλήρως λειτουργικό 

σύστημα σύμφωνα με 

τις υποδείξεις για 

τροποποιήσεις από την 

ΕΠΠΕ του έργου 

o Τελικές εφαρμογές (περιβάλλον, 

λειτουργικότητα, δεδομένα) σε εντατική χρήση 

και εξαντλητικό έλεγχο από επιλεγμένη 

κοινότητα πλήρως εκπαιδευμένων χρηστών. 

o Τεύχος αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας, 

με τεκμηριωμένη (συνοπτική) εισήγηση για την 

επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος, 

προς έγκριση.  

Περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναφορικά με: 

o Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών. 

o Τεκμηρίωση σφαλμάτων. 

o Επικαιροποιημένη σειρά εγχειριδίων 

τεκμηρίωσης. 

o Επικαιροποιημένα εγχειρίδια χρηστών. 
 

 

Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 
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Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης, με έναρξη την 

Οριστική Παραλαβή του Έργου και με χρονική διάρκεια πέντε (5) έτη. 

Η ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι δύο (2) έτη από την Οριστική Παραλαβή του 

Έργου.  

Ο Ανάδοχος, μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, είναι υποχρεωμένος να 

υπογράψει με την ΕΣΕΕ Σύμβαση Εγγύησης για την προσφερόμενη από αυτόν 

Περίοδο Εγγύησης.  

Η Περίοδος Συντήρησης ξεκινά με τη λήξη της προσφερόμενης Περιόδου Εγγύησης 

και λήγει με τη λήξη της ΠΕΣ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί η ΕΣΕΕ, να υπογράψει 

Σύμβαση Συντήρησης, μετά το τέλος της προσφερόμενης από αυτόν Περιόδου 

Εγγύησης και με τίμημα το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του. 

 

Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης 

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης αφορούν στο σύνολο του Έργου, παρέχονται 

σε περιβάλλον Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (βλ. αντίστοιχη ενότητα στα 

επόμενα της παρούσας) και είναι αυτές που περιγράφονται στην παρ. «Υπηρεσίες 

Περιόδου Συντήρησης» (βλ. επόμενη ενότητα), αλλά παρέχονται δωρεάν. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:  

Περίοδος Εγγύησης – Παραδοτέα (ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Υπηρεσίες υποστήριξης και 

αποκατάστασης βλαβών 

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών που θα 

περιλαμβάνει: 

o Καταγραφή των συμβάντων ενεργειών 

υποστήριξης. 

o Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και 

παραμετροποιήσεων σε εξοπλισμό και έτοιμο 

λογισμικό. 

o Τεκμηρίωση σφαλμάτων. 

Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563 
Συνεργαζόμενος Φορέας: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  

50 
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o Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή 

επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 

εγχειριδίων του εξοπλισμού, έτοιμου λογισμικού 

και εφαρμογής/ών. 

o Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων 

έτοιμου λογισμικού και εφαρμογής/ών. 

o Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου. 

Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 

Κατά την Περίοδο Συντήρησης θα πρέπει να παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

o Διασφάλιση καλής λειτουργίας εφαρμογών.  

o Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) των εφαρμογών. Κατόπιν 

έγγραφης ειδοποίησης από τον Φορέα Λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος από 

την αναγγελία (βλ. παρ. A.4.3.3) εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από 

κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική 

επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου 

χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στην παρ. A.4.3.3, επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες ρήτρες. 

o Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. 

o Παράδοση νέων εκδόσεων των εφαρμογών, μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής 

o Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή 

τροποποιήσεων των εγχειριδίων εφαρμογών. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

o Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Λειτουργίας Helpdesk. 

o On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να 

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

απαιτούμενη λύση επιτόπου. 

o Αντιμετώπιση λαθών και σφαλμάτων στη λειτουργία του συστήματος. 

o Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στην λειτουργικότητα του 

συστήματος. 

‘ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:  

Περίοδος Συντήρησης – Παραδοτέα (ελάχιστα): 

Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή Παραδοτέου  

Υπηρεσίες υποστήριξης και 

αποκατάστασης βλαβών 

Τεύχος αποτύπωσης υπηρεσιών που θα 

περιλαμβάνει: 

o Αναλυτικό Πρόγραμμα ενεργειών 

προληπτικής συντήρησης, που 

υποβάλλεται με την έναρξη της σχετικής 

περιόδου 

o Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγμένων 

Συντήρησης (Τακτικών – Έκτακτων 

Ενεργειών) 

o Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών 

και παραμετροποιήσεων σε εξοπλισμό και 

έτοιμο λογισμικό  

o Παράδοση αντιτύπων όλων των 

μεταβολών ή επανεκδόσεων ή 

τροποποιήσεων των εγχειριδίων του 

εξοπλισμού, έτοιμου λογισμικού και 

εφαρμογής/ών 

o Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων 

εκδόσεων έτοιμου λογισμικού και 

εφαρμογής/ών 

o Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου  
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Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών - Ρήτρες 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το σύνολο του συστήματος παρέχοντας 

παράλληλα τις απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ώστε να τηρούνται τα 

ελάχιστα όρια διαθεσιμότητας που ορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι οι όροι που 

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν για την Περίοδο Δοκιμαστικής 

Λειτουργίας, καθώς και για τις περιόδους εγγύησης και συντήρησης (για την 

τελευταία εφόσον υπογραφεί Σύμβαση Συντήρησης).  

Ορισμοί: 

ΚΩΚ (κανονικές ώρες κάλυψης): Το χρονικό διάστημα 07:00 – 18:00 για τις 

εργάσιμες ημέρες. 

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

Χρόνος  αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο 

χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάστασή της.  

Ο χρόνος αυτός σε μηνιαία βάση  ορίζεται σε: 

• μια (1) ημέρα από τη στιγμή της ανακοίνωσης της εμφάνισης της 

βλάβης/δυσλειτουργίας, εφόσον το πρόβλημα ανακοινώθηκε εντός ΚΩΚ, 

• για τις λοιπές ώρες ανακοίνωσης προβλήματος βλάβης/δυσλειτουργίας, οι 

τέσσερις (4) ώρες του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας 

προσμετρούνται από τις 07.00 το επόμενο εργάσιμο πρωί.  

Μη διαθεσιμότητα – Ρήτρες:  

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποκατάστασης βλάβης /δυσλειτουργίας, θα 

επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακόλουθων τιμών: 

• 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος.  

• 0,5% επί του ετήσιου κόστους συντήρησης του συστήματος. 

για κάθε επιπλέον ώρα βλάβης (μη διαθεσιμότητας), εφόσον αυτή είναι εντός ΚΩΚ, ή 

το ήμισυ του ως άνω υπολογιζόμενου ποσού, εφόσον η ώρα είναι εκτός ΚΩΚ. 

Το εγγυημένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών ισχύει για τις περιόδους Πιλοτικής 

λειτουργίας, Εγγύησης και Συντήρησης. 
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Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη του αναδόχου σε σχέση με τη λειτουργικότητα 

των εφαρμογών αφορά μόνον την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του λογισμικού που 

θα προσφέρει/υλοποιήσει ή αναβαθμίσει στο πλαίσιο του παρόντος Έργου.   

Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 

Επιτρέπεται η διενέργεια προγραμματισμένων διακοπών της Υπηρεσίας (Planned 

Outages), τόσο κατά την υλοποίηση του Έργου, όσο και κατά τη διάρκεια της ΠΕΣ, 

σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες: 

• Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο θα 

ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα στο Φορέα, 

και θα πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα. 

• Κάθε προγραμματισμένη διακοπή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μόνο 

εφόσον ρητά συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών. 

• Η μέγιστη διάρκεια μίας προγραμματισμένης διακοπής υπηρεσιών θα 

συμφωνείται ρητά μεταξύ των δύο μερών. 

• Θα πραγματοποιείται μόνο σε ώρες ΕΩΚ (όπως αυτές ορίζονται στην 

προηγούμενη ενότητα). 

• Η χρονική περίοδος απώλειας της υπηρεσίας που οφείλεται σε 

προγραμματισμένη διακοπή δε θα υπολογίζεται στη μέτρηση των Ποιοτικών 

Κριτηρίων. 

• Σε περιπτώσεις όπου, η διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής 

υπηρεσίας υπερβεί την προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια, και γι’ αυτό 

ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, τότε η επιπλέον χρονική διάρκεια 

απώλειας της υπηρεσίας θεωρείται ως βλάβη. 

Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του 

ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για 

τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής 

τους στο Έργο.  

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της ΕΣΕΕ μετά από σχετική 

εισήγηση της ΕΠΠΕ. 
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Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του 

λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, 

περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, 

ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / ομάδες έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια 

ορόσημα του Έργου.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες 

Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις διαδικασίες 

εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 

• η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου, 

• η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου. 

Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα 

διεξάγονται σε μηνιαία βάση.  

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση 

την Αναφορά Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν 

ενημερωμένη έκδοση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. 

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει 

έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο. 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο 

του Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΕΣΕΕ. 

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, θα 

πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του την εν λόγω διαδικασία με τα έντυπά 

της, ή σε περίπτωση χρήσης λογισμικού, να γίνει σχετική αναφορά.  

Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το 

ζητούμενο σύστημα στους χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης 

του λογισμικού υποχρεούται να συνεργασθεί με τους υπευθύνους της ΕΣΕΕ για την 

ένταξη του νέου συστήματος στην υφιστάμενη υποδομή. 
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Διαδικασία παραλαβής Έργου  

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της 

Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα 

πέντε (15) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις 

παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί 

με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός 

πέντε (5) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε 

καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου 

δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την 

ΕΠΠΕ γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. 

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ 

διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες 

προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί 

σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην ΕΣΕΕ, πέντε (5) ημέρες από τη 

γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.  

Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές 

ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση 

παραπλάνησης της ΕΣΕΕ, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των 

διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 
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ΜΕΡΟΣ Β 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο παρών ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή 

Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και 

λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα 

προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης Πιλοτική 

Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου», επί τη βάσει και με αναλογική 

εφαρμογή του ν. 4281/2014, όπως αυτός ισχύει κατά τον χρόνο διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα διακήρυξη είναι 

ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη 

επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

1 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι 

εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της 

Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν 

υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό 

τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με 

την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει 

υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την 

ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του 

στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή  

(5), αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική 

και τεκμηριωμένη εμπειρία. Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 

(μεμονωμένα ή αθροιστικά) την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία 

σε έργα που αφορούν την ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

ολοκληρωμένων Διαδικτυακών Εφαρμογών και Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 

Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

• Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο 

υποψήφιος Ανάδοχος και ολοκλήρωσε επιτυχώς κατά τα πέντε (5) τελευταία 

έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο και ειδικότερα: 

o Ανάπτυξη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένων 

Διαδικτυακών Εφαρμογών και Διαχείρισης Έργων. 
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Επισημαίνεται ότι τα έργα που θα παρουσιάσει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, 

αθροιστικά, να αποδεικνύουν την εμπειρία του και στις 2 ως άνω κατηγορίες. 

• Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια 

Δημόσια Αρχή.  

• Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση 

είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση 

Έργου. 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως αναλύονται στην παράγραφο 1.3 

της παρούσας, και τις απαιτήσεις για τη στελέχωση της προτεινόμενης Ομάδας 

Έργου, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας . 

Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης ή 

κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 

παρ. 4 ν. 3310/2005. 

1.1.2  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο της 

διακήρυξης.  

Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί και ένα μέλος αυτών να ασκεί 

δραστηριότητες απολύτως συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος έργου. 

1.1.3 Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει 

συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η  Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωμα  να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση 

που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της 

συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως. Τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας 

ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 

για την εκτέλεση του έργου. 

1.1.4 Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 

περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, 

αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές, 
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αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό 

της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 

1.1.5 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες 

αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο 

με το αντικείμενο του έργου επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν 

σχετική ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους νομιμοποιεί για την παροχή 

των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την 

έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις 

εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της 

παρούσας διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της 

εκπροσώπησής και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για 

την εν λόγω διαδικασία. 

1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1.2.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι:  

α)  δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 68 του ν. 4281/2014, όπως ισχύει, και 

όπως αυτά τυχόν εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουμένων των 

προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριμένα, όσοι προσφέροντες 

έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για: 

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (20), 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(22). 

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων(23). 

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 

για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

β) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση 

εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

γ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε 

άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση 

εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

δ) καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που 

αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, 

ε) έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές, 

στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία, 

ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των 

φόρων και τελών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, 

η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, 

θ) για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή 

αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα 

παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, 

σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις. 

1.2.2 Αποκλείονται, επίσης: 

α)  οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή  συμμετοχής σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο σημείο 1.3.1 Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας  

διακήρυξης, 

β)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα 
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τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.   

1.2.3 Επίσης αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον 

παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 1.1, 

Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 1.3.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια 

και δεν υποβάλουν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.3.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β 

της παρούσας, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 

1.3.4, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας λοιπά δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι που 

δεν υποβάλουν προσήκουσα προσφορά, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 3.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας,  όπως και οι υποψήφιοι για 

τους οποίους συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού που προβλέπεται σε επί μέρους 

οικείες διατάξεις του παρόντος.  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 

αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά, 

τηρουμένων των αναφερομένων περί ενώσεων ή κοινοπραξιών στις παραγράφους 

1.1.1 και 1.1.2, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσης. Εάν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα 

κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

1.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την 

προσφορά τους, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα (στις 

παραγράφους 1.3.1 έως 1.3.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β) δικαιολογητικά στην Ελληνική 

γλώσσα, τα οποία έχουν επίσης καταγράψει στον επισυναπτόμενο πίνακα του 

Παραρτήματος ΙΙ. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται 

επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

1.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση 

Α) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τα εξής δικαιολογητικά, η μη έγκαιρη 
και προσήκουσα υποβολή των οποίων συνιστά λόγο αποκλεισμού τους από 
τον διαγωνισμό: 
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1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή 

άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και 

έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, ποσού ίσου 

με το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (111.498,54 € ευρώ), 

ήτοι ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών 

(2.229,97 €), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του ν. 4281/2014. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή 

αποκλεισμού τα κάτωθι στοιχεία, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο 

Υπόδειγμα Ι: 

α) Την ημερομηνία έκδοσης. 

β) Τον εκδότη. 

γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Ελληνική Συνομοσπονδία 

Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας). 

δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης: Αριθμός Διακήρυξης, Αντικείμενο Ανοικτού 

Διαγωνισμού: επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία 

Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 

Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα 

προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης 

Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» - Ελληνική 

Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, και την ημερομηνία του 

διαγωνισμού. 

ε) Τον αριθμό της εγγύησης. 

στ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

ζ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου 

δίνεται η εγγύηση. 

η) Της ισχύ της. Η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι 

αορίστου διάρκειας.  

θ) Τους όρους ότι: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης  παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, το ποσόν της εγγύησης 

τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
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μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, 

το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση 

της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης και εντός 10 ημερών από την υπογραφή 

της σύμβασης και στους λοιπούς προσφέροντες  εντός  10 ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2α. Υπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) , με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, καθώς και από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών πρόσωπων, 

στην οποία:  

i) να αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού (με αριθμ. Πρωτ/λου και 

αναλυτικά ο τίτλος της διακήρυξης)  

ii) να δηλώνουν ότι:  

- Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.  

- Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου 

και ισχύει και είναι δεσμευτική για 240 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

- Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.  

- Συμμετέχουν σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

iii) να δηλώνουν ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

- Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (εδαφ. α & β της 

παρ.2 του άρθρου 68 του ν. 4281/2014). 
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- Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους (εδαφ. ε της παρ.2 του άρθρου 68 του ν. 4281/2014). 

- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή 

επαγγελματική ένωση, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

- Δεν τελούν υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή άλλων αναλόγων καταστάσεων ή διαδικασιών. 

- Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή τον 

φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου όσο και της 

χώρας εγκατάστασής τους (εδαφ. ε της παρ.2 του άρθρου 68 του ν. 

4281/2014). 

- Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της Επιχείρησης. 

- Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχουν κηρυχθεί 

έκπτωτοι, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των 

συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους προς 

Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται 

δήλωση ότι τα παραπάνω ισχύουν στη χώρα εγκατάστασής τους. 

- Δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά 

την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από Αναθέτουσες Αρχές, 

σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους. 

iv) να δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την μη 

συνδρομή στο πρόσωπό τους των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

ανωτέρω υποπερίπτωση (iii), όπως αυτά εκτίθενται στην παράγραφο (Β) 

κατωτέρω, μετά την αξιολόγηση των προσφορών όπως περιγράφεται κατωτέρω 

και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 67 

και 68 του ν. 4281/2014. 

2β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), με θεώρηση γνησίου 
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υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και όσον 

αφορά νομικά πρόσωπα  από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., 

διαχειριστές και ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε. και το  Πρόεδρο του Δ.Σ. 

και τον/τους  Διευθύνοντα/ες Σύμβουλους, στις περιπτώσεις Α.Ε, στην οποία να 

δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα 

ακόλουθα αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

351 /29.1.1998,σελ.1), δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης 

του Συμβουλίου της 26/5/1997(ΕΕ C 195 της 25/6/1997,σελ.1, και στο άρθρο 3 

παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 

31/12/1998, σελ.2), απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά 

με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995, σελ.48), νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ.77 Οδηγίας η οποία 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28/12/2001, σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με 

το ν.2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄305), για 

κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

- Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που 

αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή, και ότι δεν έχουν διαπράξει 

επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο 

από την Αναθέτουσα Αρχή.  

2γ. Υπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) , με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό, καθώς και από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών πρόσωπων, 
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στην οποία να δηλώνεται ότι : 

- Ο υποψήφιος δεσμεύεται ότι, σε όλα τα στάδια που θα προηγηθούν της 

κατακύρωσης της σύμβασης, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κοινοπραξία, οι παραπάνω δεσμεύσεις θα 

πρέπει να καλύπτουν όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4281/2014 στην περίπτωση που 

διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, παράβαση των παραπάνω 

υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), με θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα  που συμμετέχουν στο διαγωνισμό καθώς και 

τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών πρόσωπων στην οποία θα δηλώνουν: 

i) ότι πληρούν όλες ανεξαιρέτως τις προϋποθέσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα, την 

επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και την οικονομική 

κατάσταση, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες για τη συμμετοχή στο 

Διαγωνισμό, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις 

διατάξεις της υποπαραγράφου 1.3.3.1 της παρούσας και 

ii) ότι θα προσκομίσουν προσηκόντως και εγκαίρως όλα τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται βάσει των παραπάνω διατάξεων της Προκήρυξης κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης. 

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα: Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό 

πρόσωπο, προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και των τυχόν 

τροποποιήσεων αυτού, και έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής που να 

αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και τις τροποποιήσεις που 

τυχόν έχουν γίνει στο Καταστατικό του. Σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ επιπλέον τα 

αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Επίσης σε περίπτωση ΑΕ, προσκομίζεται 

επικυρωμένο Πρακτικό ΔΣ και το αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού, από το οποίο 

προκύπτουν όλα τα μέλη του ΔΣ και κάθε άλλο όργανο εκπροσώπησης της ΑΕ. Σε 

περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, προσκομίζεται βεβαίωση 

έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική Αρχή. Σε περίπτωση σύμπραξης, 
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προσκομίζονται τα αντίστοιχα ως άνω έγγραφα για κάθε μέλος της σύμπραξης. 

5. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υπογράφει ή/και 

υποβάλλει την προσφορά ή/και είναι παρών κατά την αποσφράγισή της, σε 

περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του δια 

αντιπροσώπου του που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. 

6. Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου 

του προσφέροντος με το οποίο:  

i) Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών 

εγκρίνονται, με σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου του 

νομικού προσώπου, η συμμετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η 

σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης. Στην περίπτωση συμμετοχής 

φυσικού προσώπου στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο. 

ii) Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) 

εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να 

παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του 

διαγωνισμού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

7. Για τις Ενώσεις Οικονομικών Φορέων απαιτείται η προσκόμιση μαζί με την 
προσφορά όλων των παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση και επιπρόσθετα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) 

όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία για κάθε μέλος θα 

αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και συμμετοχής στην ένωση, ο επικεφαλής 

οικονομικός φορέας της ενώσεως και θα καθορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής 

των μελών της.  

Διευκρινίζεται ότι μεταξύ των φορέων που θα συνιστούν την ένωση, 

τουλάχιστον ένας (1) και, σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής αυτής (project 
leader), θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, 

εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο του 

υπό ανάθεση έργου ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, και να μπορεί να επιλεγεί 
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ως Ανάδοχος Οικονομικός Φορέας των υπηρεσιών του παρόντος τεύχους. 

2. Συμβολαιογραφική πράξη στην οποία θα ορίζεται από κοινού και για κάθε ένα 

από τα μέλη της ένωσης: 

- Ο Κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος για την υπογραφή των δικαιολογητικών και της 

προσφοράς και για την κατάθεση της προσφοράς, καθώς και ο νόμιμος 

εκπρόσωπος κάθε μέλους. 

- Το ειδικό μέρος των υπηρεσιών με το οποίο κάθε μέλος θα ασχοληθεί στα 

πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης. 

- Τα ποσοστά συμμετοχής έκαστου μέλους στην ένωση. 

- Το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος 

της ένωσης. 

- Το υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης / 

κοινοπραξίας, μέλος (project leader). 

Η πράξη αυτή θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, του Κοινού Νομίμου Εκπροσώπου περί αποδοχής του ορισμού 

του. 

Β) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών που 
περιγράφεται στo υποκεφάλαιο 3 του Κεφαλαίου Ι του Μέρους Β της 
παρούσας, ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

Β.1. Οι Έλληνες Πολίτες 

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων 

δεν  έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και διαγωγής, για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4281/2014, δηλ. της συμμετοχής σε  

εγκληματική  οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα 

σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 
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αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και 

της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, 

επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 

διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε 

άλλη ανάλογη διαδικασία. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισής του (κύριας 

και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 

του υποψήφιου Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Β.2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, μεταφρασμένο από προξενική αρχή ή δικηγόρο 

που έχει το δικαίωμα μετάφρασης, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο Άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4281/2014, δηλ. συμμετοχής σε  

εγκληματική  οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά 

με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 
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αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και 

της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, 

επίσης, δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης εκκαθάρισης και ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 

διαδικασία. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, ήταν εγγεγραμμένος 

στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

δ) Συμβολαιογραφικό Έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας προς το φυσικό 

πρόσωπο που υποβάλλει την Προσφορά, εφόσον είναι διαφορετικό από τον 

Προσφέροντα. 

Για τους Προσφέροντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ούτε 

ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας τους. 

Β.3. Τα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

α) Όλα τα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σύσταση και εκπροσώπηση του 

Προσφέροντος και η τήρηση των προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων 

δημοσιότητας για τη σύσταση του Προσφέροντος, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και το διορισμό των εκπροσώπων του. 

β) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και 

«Αλλοδαπούς πολίτες». Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, το Πιστοποιητικό 

των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερα ως προς τις υποχρεώσεις τους 
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που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), θα 

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με 

την οποία να δηλώνονται όλοι οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους 

οποίους έχουν την υποχρέωση να είναι ασφαλισμένα. 

γ) Σε σχέση με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά περί του ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση 

και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, διευκρινίζεται ότι 

απαιτείται να προσκομισθεί πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε 

ισχύει. Τα παραπάνω Πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

δ) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 

εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 

ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 

4281/2014, δηλ. της συμμετοχής σε  εγκληματική  οργάνωση, της δωροδοκίας, της 

απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης ότι 

δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.  

ε) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης του στοιχείου γ΄ ανωτέρω, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή 

εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 

διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 

2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου 
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εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης 

ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 

εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο 

διαγωνισμό επιχείρησης. 

Β.4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες 

Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος της ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

Τέλος, τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και όλα τα 

δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η σύσταση και εκπροσώπηση τους και η 

τήρηση των προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση 

τους, την τροποποίηση του καταστατικού τους και το διορισμό των εκπροσώπων 

τους. 

Β.5. Οι Συνεταιρισμοί 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 2.1 

(α) του παρόντος. 

β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2.1 (β) και 1 (γ) του παρόντος, εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 2.2 (β) του παρόντος, 

εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 

2.3 (β) του παρόντος. 

γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

1.3.2 Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών 

Αν σε κάποια χώρα, της ημεδαπής συμπεριλαμβανομένης, δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε, κατ’ εξαίρεση δυνατόν και πρέπει αυτά να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε 
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άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας (καταγωγής ή προέλευσης) εγκατάστασης, με τις 

ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή 

έγγραφο στην παράγραφο 1.3.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας. Σε χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση  ή δήλωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί 

από υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ή ισοδυνάμου εγγράφου για 

αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε 

περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

1.3.3 Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής και  τεχνικής 
ικανότητας 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1.3.3.1 Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας 

1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην 

περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουμένων του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό 

κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 

200% του συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του υπό 

ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος 

εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το 200% του συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) του έργου.  

2. Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του 

κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων ή αντίστοιχων με τις ζητούμενες 

υπηρεσίες κατά την διάρκεια των τριών (3) προηγουμένων του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων.  

1.3.3.2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας 

1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική 

υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα 

παραγωγής του ζητούμενου έργου. Επίσης περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου 
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των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, του τεχνικού εξοπλισμού και των 

υπευθύνων για τον έλεγχο αυτό. Όσον αφορά στο προσωπικό που απασχολεί, θα 

πρέπει να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την αριθμητική του επάρκεια.  

2. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το 

προκηρυσσόμενο, έργων (εργασιών), τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη 

πενταετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, της χρονικής διάρκειας υλοποίησης, 

του αποδέκτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Αν οι 

αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η προσήκουσα υλοποίηση, 

τουλάχιστον του 50% εκάστου των έργων, αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή 

πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα 

αρχή. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση 

του έργου αποδεικνύεται με βεβαίωση ή σχετική δήλωση τους.  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι 

προϋποθέσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης/ 

κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της ένωσης/ 

κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις των εδαφίων 1 και 2 των 

παραγράφων 1.3.3.1 και 1.3.3.2. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά των 

παραγράφων 1.3.3.1 και 1.3.3.2 του παρόντος άρθρου, δεν διαθέτουν κατά την 

αιτιολογημένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη υποδομή και εμπειρία, 

σύμφωνα με την διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής της παραγράφου 3.2.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας 

διακήρυξης, αιτιολογημένα αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας. 

1.3.4 Διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών 

α) Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των 

παραγράφων 1.3.3.1. έως 1.3.3.2, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας 

διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να 

παράσχουν συμπληρωτικές διευκρινίσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, 

κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός 
Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563 
Συνεργαζόμενος Φορέας: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  

75 
 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας για το έργο με 
τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για 
την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης 
Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» 

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησής τους. Σε 

καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των 

προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. 

2 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους 

όρους, τις προϋποθέσεις, το πλαίσιο και τις προδιαγραφές της διακήρυξης. 

2.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

2.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα 

ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από 

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η 

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών 

γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 

Γλώσσα.  

2.1.2 Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες 

διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, 

προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε 

αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, 

κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της 

προσφοράς. 

2.1.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές 

διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης από την Ε.Σ.Ε.Ε. μέσω 

του κ. Γ. Παχούλα (τηλ. +30 210 - 3259170, fax: +30 210 - 3259229, e-mail: 

gpax@esee.gr). Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή 

συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη παρέχονται το αργότερο έξι 
(6) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για 

την παραλαβή των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 13/04/2015 και 

εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των 

προσφορών, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 02/04/2015. Οι διευκρινίσεις που 
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ζητούνται, όπως και οι απαντήσεις που θα δίνονται θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

http://www.esee.gr, ενώ θα αποστέλλονται και γραπτώς στον ερωτώντα. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 

τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

2.1.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε 

καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 

απόρριψης τέτοιων προσφορών.  

Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο.  

2.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

2.2.1 Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν 

στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & 

Επιχειρηματικότητας), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα, στο Τμήμα 

Γραμματείας, στον 4ο όροφο, μέχρι τη Τρίτη 21/04/2015 και ώρα Ελλάδος 14:00. 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα 

υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 

εισερχομένων Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Προσφορά που έχει υποβληθεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ισχύει μόνο 

εφόσον έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. Στην περίπτωση 

αυτή ο προσφέρων ευθύνεται για το περιεχόμενο του φακέλου και το χρόνο που θα 

περιέλθει στο πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.2.2  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη κάθε υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν 

θα ζητηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

2.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.3.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 

για 240 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, της 

προθεσμίας υπολογιζόμενης σύμφωνα με το τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1182/71 

(ΕΕ αρ. L. 124/8.6.1971). Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
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240 ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

2.3.2 Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα 

Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) 

τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να 

απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. 

2.3.3 Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος 

της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 

Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά 

επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής. 

2.4 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

2.4.1 Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, όπως υποδεικνύεται στο Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρους Β της 

παρούσας («ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»). Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά 

μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. 

Ο ΦΠΑ αναγράφεται επίσης χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό (αριθμητικώς και 

ολογράφως). Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται 

από την υπηρεσία. 

2.4.2 Στις προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου περιλαμβάνονται και τον βαρύνουν 

όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, εκτός από τον 

αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

2.4.3 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της 

προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών, κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου ή σε περίπτωση παράτασής του, καθώς και σε περίπτωση 

παροχής συμπληρωματικών ή νέων - παρόμοιων υπηρεσιών, απορρίπτονται. 

2.4.4 Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές 

ή η συνολική τιμή απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση που ένα ποσό προκύπτει ως 

συνάρτηση άλλων (κατόπιν προσθέσεως, άλλης μαθηματικής πράξεως, εκπτώσεως, 

κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλμένα σε κάποια προσφορά, τότε λαμβάνεται υπόψη το 
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ποσό που προκύπτει μετά την σχετική ορθή εκτέλεση της αντίστοιχης μαθηματικής 

πράξης ή εκπτώσεως, κλπ. Σε περίπτωση όμως που οι λογιστικές διαφορές είναι 

πολλές σε πλήθος ή η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του 

συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί στο 

σύνολό της. 

2.4.5 Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε ευρώ. 

Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε ευρώ. 

2.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Το δικαίωμα προαίρεσης του έργου αφορά σε ποσοστό 15% επί του συνολικού 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και μέχρι το ανώτερο όριο του Προϋπολογισμού του 

έργου.  Το  δικαίωμα προαίρεσης θα ασκηθεί για το χρονικό διάστημα από τη λήξη 

της σύμβασης έως το τέλος του έργου ή τυχόν επέκτασης αυτού. Η πρόσθετη αμοιβή 

του αναδόχου θα υπολογίζεται με βάση τις κοστολογήσεις της αρχικής σύμβασης οι 

οποίες δεν αναπροσαρμόζονται. Εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές ή το βασικό 

λογισμικό αυτό δεν είχε προβλεφθεί κοστολόγηση στην αρχική σύμβαση, τότε η 

πρόσθετη αμοιβή θα προσδιοριστεί με διαπραγμάτευση μεταξύ της Αναθέτουσας 

Αρχής και του αναδόχου. 

2.6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την έγκυρη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με όσα προεκτέθησαν στην παράγραφο 

1.3.1 (α) 1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση 

της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός 10 ημερών από την υπογραφή 

της σύμβασης και στους λοιπούς συμμετέχοντες. 

 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς συμμετέχοντες στην 

περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους κατά τα στάδια του διαγωνισμού  και 

εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ένδικών μέσων ή έχει ασκηθεί παραίτηση από αυτά. 

Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δύναται να 

καταπίπτει ολικά ή μερικά υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που ο 
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συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις ή πιστοποιητικά 

της παρούσας ή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο πριν 

από την κατακύρωση ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της 

παρούσας Διακήρυξης. 

Επίσης με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δύναται 

να καταπίπτει ολικά ή μερικά υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού έχει κηρυχθεί έκπτωτος 

από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, επειδή δεν έχει προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 

ορίστηκε για να υπογράψει τη Σύμβαση ή δεν έχει καταθέσει κατά την υπογραφή της 

Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

2.7 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.7.1 Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους 

ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους»): 

• Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην 

παράγραφο 1.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης. 

• Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα 

αντίγραφο, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στην 

παράγραφο 1, Κεφαλαίου ΙΙ, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης. 

• Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και 

ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων. Τα 

περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά  στην 

παράγραφο 2, Κεφαλαίου ΙΙ, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης. 

Στο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", 

και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιγράφου σε περίπτωση  ασυμφωνίας. 

Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. 

Το περιεχόμενο της τεχνικής (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων) και οικονομικής 
Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563 
Συνεργαζόμενος Φορέας: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  

80 
 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας για το έργο με 
τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για 
την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης 
Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» 

προσφοράς υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD). Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας μεταξύ των στοιχείων που αποτυπώνονται εγγράφως και αυτών που 

περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική μορφή, επικρατέστερη είναι η έντυπη μορφή. 

2.7.2 Οι κυρίως φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία, διεύθυνση, 

αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) 

του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

 
Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυμίες των 

μελών τους και τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του εκπροσώπου τους. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

2.7.3 Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία 

θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που 

υποβάλλει την προσφορά.  

2.7.4 Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

2.7.5 Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του μετά την 

κατάθεσή της μέχρι την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

Προσφορά 

Διακήρυξη Νο: Φ4-4056 / 18-03-2015 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ανάπτυξη και λειτουργία 

Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 

Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα 

προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης 

Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Ελληνικής 

Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας  

Αναθέτουσα Αρχή:  

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
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2.8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.8.1 Περιεχόμενα φακέλου “Δικαιολογητικά” 

Ο Φάκελος "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.3, 

Κεφάλαιο Ι, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης («Δικαιολογητικά συμμετοχής»). 

2.8.2 Περιεχόμενα φακέλου “Τεχνική Προσφορά” 

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 1, Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρους Β της παρούσας. 

2.8.3 Περιεχόμενα φακέλου “Οικονομική Προσφορά” 

Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαμβάνει συμπληρωμένα και 

υπογεγραμμένα τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρους Β της 

παρούσας. 

 

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

3.1.1 Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από 

ειδική πενταμελή επιτροπή (την Επιτροπή Διαγωνισμού), που θα οριστεί από το 

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Η  απόφαση επιλογής του αναδόχου θα 

ληφθεί από το  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.1.2 Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο στάδια: 

1. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και 

έλεγχος φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», Αποσφράγιση και Αξιολόγηση 

φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

2. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - 

Τελική βαθμολόγηση - επιλογή αναδόχου. 

3.1.3  Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή  Διαγωνισμού (ΕΔ) συντάσσει πρακτικό, με το 

οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη 

των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων 

στο στάδιο αυτό. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους 

συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax).  

Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563 
Συνεργαζόμενος Φορέας: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  

82 
 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας για το έργο με 
τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για 
την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης 
Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» 

3.1.4  Στο δεύτερο στάδιο η Επιτροπή  Διαγωνισμού (ΕΔ) συντάσσει πρακτικό, με το 

οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα 

με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax). 

3.2 ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής: 

3.2.1 Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – Αποσφράγιση 
και έλεγχος φακέλου  δικαιολογητικών  

3.2.1.1 Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε ανοικτή 

συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, δηλαδή την Τρίτη 21/04/2015, ώρα 14:00, στην οποία μπορούν να 

παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του 

νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

3.2.1.2 Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο 

χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού,  με την εξής 

διαδικασία: 

Η ΕΔ αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των  προσφορών 

και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό  (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και 

μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από 

την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν 

κλειστοί στην Υπηρεσία. 

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η ΕΔ αποσφραγίζει τους φακέλους 

δικαιολογητικών, μονογράφει και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που 

περιέχονται σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν 

είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των 

προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την 

εγκυρότητα και πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των 

δικαιολογητικών. 
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3.2.1.3 Στις επόμενες κλειστές συνεδριάσεις της η ΕΔ εξετάζει τα στοιχεία των 

φακέλων προβαίνοντας σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.3, Κεφάλαιο Ι, Μέρος Β και στην 

παράγραφο 1, Κεφαλαίου ΙΙΙ, Μέρους Β της παρούσας. 

Η ΕΔ εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των 

διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα 

στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. Η ΕΔ 

μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους 

διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.  

3.2.1.4 Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας η ΕΔ αποσφραγίζει τους 

φακέλους τεχνικής προσφοράς αυτών και μονογράφει κατά φύλλο τα περιεχόμενά 

τους. Σε επόμενες συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της ΕΔ, ακολουθεί η 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια και τον τύπο 

αξιολόγησης που αναλύονται στην παράγραφο 2, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Μέρους Β της 

παρούσας διακήρυξης. Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, 

η Επιτροπή δύναται να καλέσει εγγράφως (με τηλεομοιοτυπία (fax) κάθε ένα από 

τους υποψηφίους που συμμετέχει σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει προφορικά την 

τεχνική του προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της.   

Μετά την μελέτη των τεχνικών προσφορών και της κατά τα ανωτέρω ενδεχόμενης 

προφορικής παρουσίασης, κάθε μέλος της ΕΔ αξιολογεί και βαθμολογεί σε ειδικό 

φύλλο κάθε τεχνική προσφορά, το υπογράφει και το παραδίδει στον Πρόεδρο της 

ΕΔ. 

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου είναι αριθμός με ακρίβεια μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, και 

έχει ελάχιστη τιμή το μηδέν (0) και ανώτερη το δέκα (10). Οι βαθμοί που μπορεί να 

πάρει κάθε κριτήριο είναι οι ακόλουθοι: 

0-0,99: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι μη ικανοποιητική ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο, 

1-4,99 :  όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι στοιχειωδώς ικανοποιητική ως προς 

το συγκεκριμένο κριτήριο, 

5-8,99: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το 
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συγκεκριμένο κριτήριο, 

9-10: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο 

κριτήριο, 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

1. Μη ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της 

στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε 

δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 

2. Στοιχειωδώς ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η 

ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

3. Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της 

καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. 

4. Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 

πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο. 

Κάθε μέλος της ΕΔ θα βαθμολογήσει με ένα βαθμό, από το 0 έως το 10 (και μέχρι 

δύο δεκαδικά ψηφία, σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα) κάθε ένα από τα 

επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός κάθε μέλους για 

κάθε κριτήριο, θα προκύψει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των 

επιμέρους στοιχείων κριτηρίου (υποκριτήρια), πολλαπλασιασμένων με τους 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των επιμέρους στοιχείων του κριτηρίου 

(υποκριτήρια). 

 Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο ΕΔ προκύπτει από το άθροισμα των σχετικών  

βαθμών του συνόλου των μελών της ΕΔ διαιρεμένου διά του αριθμού των μελών της. 

Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή  βαρύτητας του κριτηρίου και 

εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των 

βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει το συνολικό βαθμό της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Μέρος Β της παρούσας.  
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Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγύλευση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό 

ψηφίο. Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιμές 0, 1, 2, 3, 4, 

στρογγυλεύεται δε προς τα άνω όταν έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9. 

3.2.1.5 Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί γραπτά 

με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που 

δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά 

τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό με το οποίο η ΕΔ εισηγείται στην Αναθέτουσα 

Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό της ΕΔ, 

το οποίο αποτελεί την εισήγηση της ΕΔ προς την Αναθέτουσα Αρχή και στο οποίο 

περιλαμβάνεται για κάθε προσφορά και για κάθε κριτήριο, ο βαθμός της ΕΔ, ο 

συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της 

βαθμολογίας. Η ΕΔ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την απόρριψη και μη 

περαιτέρω αξιολόγηση προσφορών που συγκέντρωσαν βαθμό τεχνικής προσφοράς 

που είναι μικρότερος του 50% της ανώτερης δυνατής βαθμολογίας. 

3.2.1.6 Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής 

Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. 

3.2.1.7 Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με 

τηλεομοιοτυπία (fax). Μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων - 

προσφυγών, η ΕΔ ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των οικονομικών 

προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό.   

 

3.2.2 Αποσφράγιση και  Αξιολόγηση φακέλων οικονομικής προσφοράς – 
τελική αξιολόγηση - επιλογή αναδόχου 

3.2.2.1 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο 
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που ορίζει η ΕΔ και θα γνωστοποιηθεί με σχετική πρόσκληση μέσω τηλεομοιοτυπίας 

(fax) στους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο 

της τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η 

αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να 

παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του 

διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η ΕΔ μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις 

οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών 

στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων κυρίως προσφορών 

απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.   

3.2.2.2 Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την 

Επιτροπή ιδιαίτερα χαμηλή, η επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. 

Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η ΕΔ εισηγείται με 

πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της 

προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4281/2014.  

3.2.2.3 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η ΕΔ προβαίνει στην 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Μέρος Β της παρούσας και προχωρά στην τελική 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Μέρος Β της παρούσας. 

3.2.2.4 Για να ολοκληρώσει το έργο της, η ΕΔ μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με 

τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται 

αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

3.2.2.5 Η ΕΔ, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει 

πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά 

βαθμολόγησης το οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο αποφασιστικό 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Η σχετική εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στους 

συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό με αποδεικτικό παραλαβής. 

Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563 
Συνεργαζόμενος Φορέας: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  

87 
 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας για το έργο με 
τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για 
την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης 
Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» 

3.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά, με απόφαση 

του αρμοδίου αποφασιστικού οργάνου της, μετά από σχετική εισήγηση της 

Επιτροπής. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 

1. είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία 

ή/και αιρέσεις,  

2. αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που 

κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

3. αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους 

τμήματα του έργου, 

4. αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των 

ζητουμένων υπηρεσιών, 

5. δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 

σχετικά κεφάλαια της παρούσας, 

6. δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από 

τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

7. δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές 

σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, 

8. η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 

9. η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 3.2.3.2, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας και του 

άρθρου 44 του ν.4281/2014, και τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία,  

10. ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του 

προβλεπομένου στην παρούσα, 

11. ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των οκτώ (8) μηνών/ (240 ημερών) 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

12. παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΕΔ ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, 
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13. δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, 

όπου αυτοί αναφέρονται. 

 

4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
4.1 Τυχόν προσφυγές οφείλεται να ασκηθούν ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση 

της πράξης ή παράλειψης. 

4.2 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από την άσκηση της δικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η 

απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 

4.3 Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής,  απευθύνονται 

προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του Πρωτοκόλλου της. Επί των  προσφυγών - 

ενστάσεων εισηγείται αιτιολογημένα η ειδική Επιτροπή Ενστάσεων, που θα συσταθεί 

με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΑΑ, στο αρμόδιο όργανο της ΑΑ, το οποίο 

και αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της υποβληθείσας προσφυγής – ενστάσεως, των 

αποφάσεων αυτών κοινοποιούμενων με τηλεομοιοτυπία (fax) σε όλους τους 

συμμετέχοντες στα επιμέρους στάδια διενεργείας του Διαγωνισμού.   

 

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

5.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, Μέρος Β της 

παρούσας διακήρυξης.  

5.2  Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται 

εκπρόσωποι των υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους 

συμμετέχοντες.  

5.3  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και 

αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εφόσον από την 
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παρατυπία είτε δεν αναπτύχθηκε αποτελεσματικός ανταγωνισμός είτε 

επηρεάζεται το αποτέλεσμά της. 

β) Εφόσον η διαδικασία ανάθεσης απέβη άγονη, λόγω μη υποβολής προσφοράς 

ή απόρριψης όλων των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 162 

του ν. 4281/2014. 

γ) Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή. 

δ) Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης. 

ε) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 168 και της 

παραγράφου 5 του άρθρου 170 του ν. 4281/2014. 

στ) Αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 

5.4 Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση  του αρμοδίου 

οργάνου της ΑΑ, το οποίο και υπογράφει τη σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας 

Αρχής και του Αναδόχου του έργου. 

5.5 Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε ένωση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή 

χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφουμένου 

αναλόγως.  

5.6 Ο Ανάδοχος  καλείται να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή μέσα 

σε 10 ημερολογιακές ημέρες μετά την ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, προσκομίζοντας την Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να 

υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν 

καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 

με απόφαση του αρμοδίου αποφασιστικού οργάνου της ΑΑ και να καταπέσει υπέρ 

της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η 

Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή 

της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή 

Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563 
Συνεργαζόμενος Φορέας: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  

90 
 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας για το έργο με 
τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για 
την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης 
Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» 

εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύμβαση. 

 

6 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και 

εγκύρως κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις 

προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε 

αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

περιεχόμενο της παρούσας. Σε περίπτωση δε, τροποποίησης της σύμβασης, θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου όπως προδιαγράφηκε.  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη 

σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη 

κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και 

οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 

6.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο επιλεγείς Ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει, με την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, αορίστου διαρκείας, αναγνωρισμένου ιδρύματος, 

αντίστοιχου του Ιδρύματος που εκδίδει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 

ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας του έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στο Παράρτημα Ι της παρούσας Υπόδειγμα ΙΙ. 

Η Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας 

Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, και 

εφόσον εκκαθαριστούν τυχόν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
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6.2 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

6.2.1 Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της 

αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης, με 

το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι πραγματοποιηθείσες 

δαπάνες για την υλοποίησή της. Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί τμηματικά 

και ανάλογα με τις παραλαβές των παραδοτέων. 

6.2.2 Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διακόψει τη σύμβαση ή για 

οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η υλοποίηση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, ο Ανάδοχος αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την 

ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης της Αναθέτουσας 

Αρχής περί διακοπής της σύμβασης, εφόσον παραληφθούν οριστικά από την 

αρμόδια Επιτροπή τα μέχρι τότε παραδοτέα του.  

6.2.3 Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ 

δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και 

κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο 

βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και εγκυκλίους 

του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Απαιτήσεις του Αναδόχου για 

οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των 

αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 

πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών 

εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

6.2.4 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής 

προσωπικότητας τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή 

της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να 

υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή 

κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.  

Είναι δυνατόν, για λόγους ευχέρειας, να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διάρκεια σύναψης της σύμβασης, ο ορισμός ενός μέλους 

της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος 

αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των 
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σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο 

υλοποιηθέν τμήμα του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την 

προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως/ κοινοπραξίας και, δεν εμπλέκεται εν 

γένει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις 

μεταξύ των μελών της ενώσεως/ κοινοπραξίας.   

6.3 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

6.3.1 Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, όπως αυτό θα εξειδικευτεί στη σύμβαση. 

6.3.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου (εάν 

προβλέπεται), ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής 

προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, πέρα των δέκα 

ημερών, και οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 20% της 

μέσης ημερήσιας αξίας του έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί η 

συμβατική αξία του έργου με τον αριθμό ημερολογιακών ημερών του 

συμβατικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του). Σε κάθε περίπτωση το 

σύνολό του επιβαλλόμενου ποσού ως ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να υπερβεί 

το 3% της συνολικής αξίας της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου και του 

ΦΠΑ). 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 

παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

3. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 

προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των 

ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
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Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 

σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα 

επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής και θα παρακρατούνται από την 

επομένη πληρωμή του Αναδόχου. 

Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 

τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. 

Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι 

επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας.  

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των 

παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

6.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

6.4.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της διακήρυξης, της απόφασης 

κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει 

κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 

6.4.2 Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό 

πληρεξούσιο να υπογράψει τη  σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και 

Αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή 

διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην 

Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. 

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ 

άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν 

τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει 

ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις 

με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

6.4.3 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
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συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

6.4.4 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 

τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

6.4.5 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 

διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει 

ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων 

από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο 

Ανάδοχος οφείλει, άμεσα, να προβεί σε αντικατάστασή του με άλλο πρόσωπο, 

ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  

Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή 

εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 

εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 

αντικατάσταση.  

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν 

ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι 

κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις 

υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 

συνεργάτες.  

6.4.6 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 

πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 

συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

6.4.7 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
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υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με 

την Αναθέτουσα Αρχή. Κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η εκχώρηση της είσπραξης της 

αμοιβής του Αναδόχου σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, 

εφόσον τηρηθεί η σχετική νόμιμη διαδικασία. 

6.4.8 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 

ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

6.4.9 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 

τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά 

πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο 

Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

6.4.10 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία, τα μέλη που 

αποτελούν την ένωση/ κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την 

παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 

καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 

λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή 

των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

6.4.11 Εάν ο Ανάδοχος που επιλεγεί έχει την έδρα του εκτός Αθηνών, υποχρεούται 

να συστήσει στην Αθήνα κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο γραφείο το οποίο 

και θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  

6.5 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

6.5.1 Επιτρέπεται στον Ανάδοχο, εφόσον το έχει ήδη αναφέρει στην προσφορά του, 
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να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει και που θα 

προκύψουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή θα 

πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του αναλυτικά τα τμήματα του έργου που θα 

αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους.  

6.5.2 Αντικατάσταση υπεργολάβου/ων που ο Ανάδοχος έχει συμπεριλάβει στην 

προσφορά του, δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει αποδεκτή σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που καθιστούν 

επιβεβλημένη την διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του, εφόσον ο Ανάδοχος 

προβεί σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και 

άμεση αντικατάσταση του/ τους με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του 

απελθόντος, και εφόσον διατυπωθεί σχετικά η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

6.5.3 Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

6.6 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

6.6.1 Το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων και οτιδήποτε έχει σχέση με το 

υπό εκτέλεση έργο, είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά και γενικώς καλύπτονται από 

την υποχρέωση της εχεμύθειας και για τα δύο μέρη. 

6.6.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 

αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού 

και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του.   

6.6.3 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το 

έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει 

σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 

Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
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6.6.4 Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον 

ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως 

προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση του έργου. 

6.6.5 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, 

παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που 

περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου 

και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης  του έργου ή 

του Αναδόχου. 

6.7 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

6.7.1 Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 

Ανάδοχο, στα πλαίσια του παρόντος έργου (π.χ. διαγράμματα, σχέδια, 

προδιαγραφές, κλπ), αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το 

οποίο έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που 

παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα του, αλλά και 

κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύση της σύμβασης. 

6.7.2 Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην 

Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της 

προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση.  

6.7.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη 

μελλοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και 

πληροφορία του ζητηθεί για αυτά. 

6.7.4 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας 

Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των 

παραδοτέων του έργου ή των δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το 

Ανάδοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, 

ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της 

Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου.  

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα 
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κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης 

και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να 

αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα 

υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

6.8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα υπογραφεί από την κατακύρωση του 

διαγωνισμού με βάση την παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου 

ρητά συμφωνείται ότι διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυση κάθε διαφοράς/ διένεξης πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και 

στην εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της, τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την 

επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων που εδρεύουν στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
7.1 Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ) συγκροτείται 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των υποβαλλομένων παραδοτέων από 

τον Ανάδοχο.  

7.2 Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή επί τη βάσει των σχετικών 

εισηγήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και του 

Υπευθύνου του έργου. 

7.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και  τους συνεργάτες 

της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του  

Έργου. 

7.4 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την 
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παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών  και του 

συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών εκθέσεων – αναφορών 

και παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου.  

7.5 Αναφορικά με την παραλαβή το γενικό πλαίσιο ελέγχου και συνεργασίας, το 

οποίο θα εξειδικευτεί στη σύμβαση έχει ως ακολούθως :  

• Τα παραδοτέα που θα ετοιμασθούν ως μέρος του Έργου θα υποβάλλονται σε 

έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, όπου αυτό είναι εφικτό.  

• Σε περίπτωση που η ΑΑ θέσει προθεσμία επανυποβολής οποιουδήποτε 

Παραδοτέου, αυτό δεν συνεπάγεται παράταση υποβολής των επόμενων 

Παραδοτέων (εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των ημερομηνιών παράδοσης), 

παρά μόνον κατόπιν ρητής προς τούτο έγκρισης της ΑΑ.  

• Θα πρέπει να προβλεφθεί συστηματική και στενή συνεργασία με την ΑΑ σε 

όλα τα στάδια του έργου. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται τόσο στην έδρα 

του Αναδόχου, όσο και στα γραφεία της ΑΑ, καθώς και σε εμπλεκόμενους 

φορείς και σε πηγές άντλησης των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 

υλοποίηση του έργου.  

• Η ΑΑ θα θέσει στη διάθεση του Αναδόχου κάθε πληροφορία που τυχόν 

διαθέτει και θεωρεί απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. Η αποδοχή των 

Παραδοτέων από την ΑΑ θα γίνεται εγγράφως εντός (15) εργάσιμων ημερών 

από την παραλαβή τους. Σε περίπτωση που η ΑΑ έχει παρατηρήσεις, αυτές 

θα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στον Ανάδοχο ο οποίος οφείλει να 

προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και να επανυποβάλλει το Παραδοτέο με 

συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος 

δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον 

Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της ΑΑ. 

7.6 Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα 

περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, και θα 

περιλαμβάνει τα παραδοτέα που ορίζονται στην παράγραφο 3, Μέρους Α της 

παρούσας.  

Στην όλη διαχείριση εμπλέκεται και η Κεντρική Ομάδα Έργου (ΚΟΕ) της ΑΑ, η οποία 
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οργανώνει και συντονίζει θέματα της ΑΑ που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου 

«Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 

(Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών 

Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της 

Πράξης Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιέχει τα δικαιολογητικά τα οποία ορίζονται 

αναλυτικά στην παράγραφο 1.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης 

και τα οποία οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν καταγράψει σε σχετικό πίνακα 

που τον επισυνάπτουν στον εν λόγω υποφάκελο, ακολουθώντας την σειρά της 

ανωτέρω παραγράφου. 

Το προσήκον περιεχόμενο των φακέλων τεχνικής και οικονομικής προσφοράς των 

υποψηφίων αναλύεται περαιτέρω ως ακολούθως.  

1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και να 

βασίζεται στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου όπως αυτή αναπτύχθηκε στην 

παράγραφο 2, Μέρους Α της παρούσας.  

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει τον Πίνακα Συμμόρφωσης 

(βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ) με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων και να 

τον συμπεριλάβει στον Φάκελο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

Ο Φάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, μπορεί να διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, 

τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στην συνέχεια. 

ΟΜΑΔΑ Α : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αναφορικά με την μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου προτείνονται 

ενδεικτικά τα ακόλουθα :  

• Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία σε σχέση με τους στόχους και το 

αντικείμενο του έργου, χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών και προτύπων 

για τη διατύπωση της προτεινόμενης προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, 

παρεχόμενες υπηρεσίες, οργάνωση του έργου, ρεαλιστικότητα της 

προσέγγισης. 
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• Έκθεση αναφορικά με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του έργου από την 

οποία θα προκύπτει ο βαθμός κατανόησης του έργου από τον υποψήφιο και η 

σαφήνεια της πρότασής του. 

• Υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου σε 

σχέση με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των παραδοτέων και την διασφάλιση 

των όρων ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.  

• Εργαλεία υποστήριξης της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

• Ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο 

τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου και απαντά στις 

επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα 

αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Αναφορικά με την ομάδα έργου ενδεικτικά προτείνονται τα εξής: 

1. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των Στελεχών που 

θα εμπλακούν στο έργο και του τρόπου υλοποίησης του έργου από την 

προτεινόμενη ομάδα. 

2. Συμπληρωμένο τον Πίνακα  που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται 

αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της 

Ομάδας Έργου. Στον εν λόγω Πίνακα θα πρέπει να γίνεται σαφές ποια είναι η 

ομάδα στελεχών που θα απασχοληθεί για την παραγωγή των επί μέρους 

παραδοτέων, αντικειμένων ή πακέτων εργασιών του έργου. Για το λόγο αυτό θα 

ήταν σκόπιμη η παρουσίαση διακριτών πινάκων για επί μέρους παραδοτέα ή 

πακέτα εργασιών που ο υποψήφιος Ανάδοχος κρίνει αναγκαία: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Εταιρεία : 
 

Στέλεχος Θέση στην 
Ομάδα 

Επίπεδο  
εμπειρίας Καθήκοντα 

Ανθρωπομήνες 
απασχόλησης 

στο έργο 
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όπου: 

• Στη στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός 

προτεινόμενου στελέχους της ομάδας έργου. 

• Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα " συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, 

σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας. 

• Στη στήλη “Επίπεδο εμπειρίας” συμπληρώνεται το επίπεδο εμπειρίας του 

προτεινόμενου στελέχους.   

• Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει 

κάθε στέλεχος της ομάδας έργου και της ομάδας συμβούλων κατ΄ αντιστοιχία 

με την πρόταση προσέγγισης του θέματος. 

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει επιπλέον να: 

• ορίσει τον Υπεύθυνο και τον αναπληρωτή που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου,  

• προσκομίσει αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του υπευθύνου και των 

στελεχών που θα πλαισιώσουν την Ομάδα Έργου, 

• προσκομίσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την 

πρόταση του υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται 

στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου θα 

πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε 

θέσεις Συντονιστή ή Υπεύθυνου Σχεδιασμού σε έργα συναφούς αντικειμένου με αυτό 

του παρόντος διαγωνισμού. 

Τα υπόλοιπα στελέχη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν κατ' ελάχιστον 

τριετή (3) αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και συμμετοχή σε υλοποίηση 

έργων συναφούς αντικειμένου με αυτό του παρόντος διαγωνισμού. 

Εάν ο υπεύθυνος ή τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του 

υποψηφίου που υποβάλει την προσφορά, ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει 
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υπεύθυνη δήλωση ότι με τα στελέχη αυτά υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για το 

έργο της παρούσας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αυτού, καθώς και υπεύθυνη 

δήλωση καθενός εκ των στελεχών ότι θα συνεργαστούν με τον υποψήφιο καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έργου, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί Ανάδοχος. Αντικατάσταση 

οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας Έργου ή του υπευθύνου κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.1 Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφορά» περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά 

του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και αναλυτική κοστολόγησή της, με ποινή 

αποκλεισμού. 

2.2 Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά 

και ολογράφως. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται (αριθμητικά και ολογράφως) χωριστά ως 

ποσοστό και ως ποσό. 

2.3 Ως συμβατικό τίμημα του υποψηφίου Αναδόχου για τις υπηρεσίες που θα 

προσφέρει, ορίζεται το συνολικό άθροισμα της Οικονομικής Προσφοράς του, το 

οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου.  

2.4 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την 

Οικονομική του Προσφορά, βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς.  

Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να θεωρήσει ότι ο 

παραπάνω πίνακας δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τους ορισμούς της διακήρυξης, και 

ότι η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την απορρίψει στο 

σύνολό της. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

πρόσθετα στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, 

οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

Εκ νέου επισημαίνεται όπως έχει ήδη προαναφερθεί στην παράγραφο 2.4.4, 

Κεφάλαιο Ι, Μέρους Β της παρούσας, ότι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με 

σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή απορρίπτονται. Σε κάθε 

περίπτωση που ένα ποσό προκύπτει ως συνάρτηση άλλων (κατόπιν προσθέσεως, 
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άλλης μαθηματικής πράξεως, εκπτώσεως, κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλμένα σε 

κάποια προσφορά, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που προκύπτει μετά την σχετική 

ορθή εκτέλεση της αντίστοιχης μαθηματικής πράξης ή εκπτώσεως, κλπ. Σε 

περίπτωση όμως που οι λογιστικές διαφορές είναι πολλές σε πλήθος ή η διόρθωσή 

τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της προσφοράς, 

τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί στο σύνολό της. 

2.5 Εάν οι τιμές ενός υποψηφίου Αναδόχου είναι ιδιαίτερα χαμηλές, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.2.3.2 Κεφαλαίου Ι Μέρους Β της παρούσας, ή κατά τη 

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να 

καλέσει τον υποψήφιο Ανάδοχο να τις αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει 

επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 44 

του ν. 4281/2014. 

2.6 Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οποιονδήποτε λόγο καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης, ακόμη και σε ενδεχόμενη ανάθεση νέων ή 

συμπληρωματικών υπηρεσιών, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο 

απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον 

αποδέχεται. 
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τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για 
την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης 
Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιγράφεται στις παραγράφους 3.1 και 

3.2, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας. Η αξιολόγηση των προσφορών 

αναλύεται, περαιτέρω, ως ακολούθως. 

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής διεξάγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.2.1, Κεφάλαιο 

Ι, Μέρος Β της παρούσας. 

1.1  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής που ορίζονται στις παραγράφους 1.3.1 

και 1.3.2, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας, διεξάγεται σύμφωνα με τη 

διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στην παράγραφο 3.2.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους 

Β. 

1.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων είναι, πέραν της 

προσήκουσας ύπαρξης των παραπάνω προβλεπόμενων δικαιολογητικών και η 

εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων : 

Α. Κριτήριο χρηματοοικονομικής ικανότητας του υποψηφίου αναδόχου: 
Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθεί η εκ μέρους του προσφέροντα πλήρωση 

των κριτηρίων χρηματοοικονομικής ικανότητάς του, με βάση τα υποβληθέντα 

στοιχεία που προβλέπονται στο Μέρος Β, Κεφάλαιο Ι, παράγραφοι 1.3.3.1 

σημεία (1) και (2) και 1.3.3.2 σημείο (1) ανωτέρω της παρούσας. 

Β. Κριτήριο τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου Αναδόχου: Αναφορικά με το 

θέμα θα εξεταστεί η εκ μέρους του προσφέροντα πλήρωση των κριτηρίων 

τεχνικής ικανότητας του, με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία που προβλέπονται 

στο Μέρος Β, Κεφάλαιο Ι, παράγραφος 1.3.3.2 σημείο (2) ανωτέρω της 

παρούσας. 
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Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για 

τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. 

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς περιγράφεται στην παράγραφο 

3.2.2, Κεφάλαιο Ι, Μέρος Β της παρούσας. 

2.1 Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επί 

μέρους ομάδων κριτηρίων. Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της 

Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%.  

2.2 Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε 

προσφοράς. 

2.3 Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις 

ακόλουθες δύο Ομάδες, με τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: 

Παρακολούθηση του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου των έργων που υλοποιούν 

οι παραπάνω φορείς. 

Ολοκληρωμένη διαχείριση επαφών των φορέων με το εσωτερικό και εξωτερικό τους 

περιβάλλον (CRM) στο πλαίσιο των έργων, αλλά και στη γενικότερη καθημερινή τους 

λειτουργία. 

Διαδικτυακή Πύλη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους των 

έργων που υλοποιούν οι φορείς. 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συντελεστής 
βαρύτητας (%) 

1 Ποιότητα της μεθοδολογικής και τεχνολογικής 
προσέγγισης υλοποίησης του Έργου (70%) 

1.1 Μεθοδολογία ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης ΑΚΕ & κάλυψη 
τεχνικών / λειτουργικών προδιαγραφών 35% 

1.2 Μεθοδολογία ανάπτυξης Mobile portal ΑΚΕ & κάλυψη 
τεχνικών / λειτουργικών προδιαγραφών 20% 

1.3 Μεθοδολογία ανάπτυξης Εφαρμογών για Κινητά (apps) & 
κάλυψη τεχνικών / λειτουργικών προδιαγραφών 15% 

2 Ποιότητα της μεθοδολογικής προσέγγισης των 
απαιτούμενων υπηρεσιών του Έργου (15%) 
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2.1 Μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης 5% 

2.2 

Μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών εγγύησης και 
συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων της πλήρους 
Λειτουργικότητας και Διαλειτουργικότητας, της Ασφάλειας και 
Προστασίας Συστημάτων και Εφαρμογών, της εξασφάλισης 
ελάχιστων ποσοστών διαθεσιμότητας για τον περιγραφέντα 
φόρτο εργασίας του Συστήματος, της εξασφάλισης της 
ακεραιότητας των δεδομένων και παροχής αντιγράφων 
ασφαλείας για την αποκατάσταση (restoration) του 
Συστήματος  

5% 

2.3 Μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης κατά την 
Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος 5% 

3 Οργάνωση Υλοποίησης, Σχήμα Διοίκησης και 
Διασφάλιση ποιότητας (15%) 

3.1 Οργανωτική Αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης 
και υλοποίησης Έργου 7% 

3.2 Χρονοδιάγραμμα, φάσεις και παραδοτέα, μεθοδολογία 
διασφάλισης ποιότητας αποτελεσμάτων έργου 8% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς περιγράφεται στην 

παράγραφο 3.2.3, Κεφάλαιο Ι, Μέρος Β της παρούσας. 

3.1 Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει 
συντελεστή βαρύτητας 20%.  

3.2 Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε 

προσφοράς.  

4 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών 

και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη, λαμβανομένων υπ’ όψιν 

μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, με βάση τον παρακάτω τύπο: 

 
Λi = [0,8 * (Βi / Βmax) + 0,2 * (Kmin/Ki)]*100 

όπου: 
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Βmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi   : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη 

τιμή 

Κi    : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται εκείνη που 

συγκέντρωσε την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, δηλαδή το μεγαλύτερο Λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό 

τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, ο 

Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω 

κριτήρια. 

Ρητά εκ νέου επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε 

γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε 

περίπτωση υποβολής τους, αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 

                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.      
                                                  

 

                                                  

                                                                                         κ. Βασίλειος Κορκίδης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

1. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς:   
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας   
Μητροπόλεως 42, Αθήνα 105 63 

 
 

Ημερομηνία έκδοσης,............. 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
………………. ευρώ (………….. €), υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στον διενεργούμενο διαγωνισμό σας της Τρίτης 21 Απριλίου 
2015 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και 
λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία 
Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων 
Εμπορίου», σύμφωνα με την υπ’ αρ.  ……………… Διακήρυξή σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
 
Προς:  
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας   
Μητροπόλεως 42, Αθήνα 105 63 

 
Ημερομηνία έκδοσης,............. 

 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. 
υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των 
εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 
καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & 
Επιχειρηματικότητας  για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου με τίτλο 
«Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη 
δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της Πράξης Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων 
Εμπορίου»,, σύμφωνα με την υπ’ αρ.  ……………. Διακήρυξή σας. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ/ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 1.3.1 Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β 
της παρούσας 

  

2.  2 α. Υπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) , με θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό, καθώς και από τους 
νομίμους εκπροσώπους των νομικών πρόσωπων, 
στην οποία:  

(i) να αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέματι 
διαγωνισμού (με αριθμ. Πρωτ/λου και αναλυτικά 
ο τίτλος της διακήρυξης)  

(ii) να δηλώνουν ότι:  
- αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης,  
- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων ο 
προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο 
γνώση, 

- η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο 
του προκηρυσσόμενου έργου και ισχύει και είναι 
δεσμευτική για 240 ημέρες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

- τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά 
είναι αληθή και ακριβή, 

- παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής 
τους σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση 
του διαγωνισμού,  

- συμμετέχουν σε μία μόνο προσφορά στο 
πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

(iii)  να δηλώνουν ότι μέχρι και την ημέρα  υποβολής 
της προσφοράς τους:  

- δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία  

- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
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τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή 
άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική 
ένωση, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού  

- δεν τελούν υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις και δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή άλλων αναλόγων καταστάσεων ή 
διαδικασιών  

- έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον 
αφορά στην πληρωμή τον φόρων και τελών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου 
όσο και της χώρας εγκατάστασής τους  

- δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας 
της Επιχείρησης  

- δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του 
Δημοσίου, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, δεν 
έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά 
την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση 
των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και 
των υποχρεώσεών τους προς Υπηρεσίες του 
Δημόσιου Τομέα. Προκειμένου δε για 
αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι τα 
παραπάνω ισχύουν στη χώρα εγκατάστασής 
τους  

- δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρμόδιο όργανο 
ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των 
πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από 
Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή 
τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους 

(iv) να δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση 
για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 
όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 
την μη συνδρομή στο πρόσωπό τους των λόγων 
αποκλεισμού που αναφέρονται στην ανωτέρω 
υποπερίπτωση (iii), όπως αυτά εκτίθενται στην 
παράγραφο (Β) κατωτέρω, μετά την αξιολόγηση 
των προσφορών όπως περιγράφεται κατωτέρω  

2 β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 
75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τα 
φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
και όσον αφορά νομικά πρόσωπα  από τους 
διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., διαχειριστές 
και ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε. και το  
Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον/τους  Διευθύνοντα/ες 
Σύμβουλους, στις περιπτώσεις Α.Ε, στην οποία να 
δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους: 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
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απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα: 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 
/29.1.1998,σελ.1), δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26/5/1997(ΕΕ C 195 της 25/6/1997,σελ.1, και στο 
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998, σελ.2), 
απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/11/1995, σελ.48), 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
10/6/1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ.77 
Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28/12/2001, 
σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 
(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 
(Α΄305), για κάποιο από τα αδικήματα του 
αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας  

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική τους διαγωγή, και ότι δεν έχουν 
διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί 
να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

 

2 γ. Υπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) , με θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό, καθώς και από τους 
νομίμους εκπροσώπους των νομικών πρόσωπων, 
στην οποία να δηλώνεται ότι : 

ο υποψήφιος δεσμεύεται ότι, σε όλα τα στάδια που 
θα προηγηθούν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν 
θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ’ αυτόν τον 
τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά 
και μετά τη λήξη αυτής. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), 
με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνουν: 
(i) ότι πληρούν όλες ανεξαιρέτως τις προϋποθέσεις 

σχετικά με τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική 
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δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και την 
οικονομική κατάσταση, καθώς και τις τεχνικές 
δυνατότητες για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, 
όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου 
1.3.3.1 της παρούσας  και 

(ii) ότι θα προσκομίσουν προσηκόντως και εγκαίρως 
όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βάσει 
των παραπάνω διατάξεων της Προκήρυξης κατά 
το στάδιο της κατακύρωσης. 

4.  Νομιμοποιητικά έγγραφα: Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζεται 
επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και των τυχόν 
τροποποιήσεων αυτού, και έγγραφο της αρμόδιας 
εποπτεύουσας Αρχής που να αποδεικνύει τη νόμιμη 
σύσταση του νομικού προσώπου και τις 
τροποποιήσεις που τυχόν έχουν γίνει στο 
Καταστατικό του. Σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ 
επιπλέον τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Επίσης σε 
περίπτωση ΑΕ, προσκομίζεται επικυρωμένο 
Πρακτικό ΔΣ και το αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης 
αυτού, από το οποίο προκύπτουν όλα τα μέλη του 
ΔΣ και κάθε άλλο όργανο εκπροσώπησης της ΑΕ. Σε 
περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό 
πρόσωπο, προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης 
επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική Αρχή. Σε 
περίπτωση σύμπραξης, προσκομίζονται τα 
αντίστοιχα ως άνω έγγραφα για κάθε μέλος της 
σύμπραξης. 

  

5.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που υπογράφει ή/και υποβάλλει την 
προσφορά ή/και είναι παρών κατά την αποσφράγισή 
της, σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υποβάλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου του 
που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του. 

  

6.  Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος με το 
οποίο:  
(i) Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε 

περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται, με 
σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος 
οργάνου του νομικού προσώπου, η συμμετοχή 
εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η 
σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της 
ένωσης. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού 
προσώπου στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με 
αντίστοιχο περιεχόμενο. 

(ii) Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο 
ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση 
να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της 
προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να 
παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών 
σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, καθώς και να 
υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο 
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απαιτηθεί. 

7.  Για τις Ενώσεις Οικονομικών Φορέων απαιτείται η 
προσκόμιση μαζί με την προσφορά όλων των 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση 
και επιπρόσθετα: 
(i) Υπεύθυνη Δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 

του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) όπως ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία για 
κάθε μέλος θα αναφέρεται η αποδοχή της 
σύστασης και συμμετοχής στην ένωση, ο 
επικεφαλής οικονομικός φορέας της ενώσεως 
και θα καθορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής 
των μελών της.  

Διευκρινίζεται ότι μεταξύ των φορέων που θα 
συνιστούν την ένωση, τουλάχιστον ένας (1) 
και, σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής αυτής 
(project leader), θα πρέπει να έχει 
αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, 
εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και 
τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο του υπό 
ανάθεση έργου ή άλλες συναφείς 
δραστηριότητες, και να μπορεί να επιλεγεί ως 
Ανάδοχος Οικονομικός Φορέας των υπηρεσιών 
του παρόντος τεύχους. 

(ii) Συμβολαιογραφική πράξη στην οποία θα 
ορίζεται από κοινού και για κάθε ένα από τα 
μέλη της ένωσης: 

- Ο Κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος για την 
υπογραφή των δικαιολογητικών και της 
προσφοράς και για την κατάθεση της 
προσφοράς, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος 
κάθε μέλους. 

- Το ειδικό μέρος των υπηρεσιών με το οποίο 
κάθε μέλος θα ασχοληθεί στα πλαίσια εκτέλεσης 
της Σύμβασης. 

- Τα ποσοστά συμμετοχής έκαστου μέλους στην 
ένωση. 

- Το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που 
θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης. 

- Το υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση 
όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας, 
μέλος (project leader). 

Η πράξη αυτή θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, 
του Κοινού Νομίμου Εκπροσώπου περί αποδοχής 
του ορισμού του. 

  

8.  Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή 
εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών 
προσώπων, των τριών (3) προηγουμένων του έτους 
του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. Ο 
προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο 
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εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων μεγαλύτερο του 200% του συνολικού 
προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του 
υπό ανάθεση έργου. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, 
τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος από το 200% του συνολικού 
προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του 
έργου (*). 

9.  Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του 
κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών ως 
προς την παροχή παρόμοιων ή αντίστοιχων με τις 
ζητούμενες υπηρεσίες κατά την διάρκεια των τριών 
(3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού 
οικονομικών χρήσεων (*). 

  

10.  Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη 
δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το 
απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη 
δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου έργου. 
Επίσης περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των 
παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, του τεχνικού 
εξοπλισμού και των υπευθύνων για τον έλεγχο αυτό. 
Όσον αφορά στο προσωπικό που απασχολεί, θα 
πρέπει να προσκομίσει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την αριθμητική του επάρκεια (*). 

  

11.  Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, 
αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων 
(εργασιών), τα οποία υλοποίησαν κατά την 
προηγούμενη πενταετία, με ένδειξη της οικονομικής 
τους αξίας, της χρονικής διάρκειας υλοποίησης, του 
αποδέκτη και του ποσοστού συμμετοχής του 
διαγωνιζομένου σε αυτό. Αν οι αποδέκτες των έργων 
είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η προσήκουσα 
υλοποίηση, τουλάχιστον του 50% εκάστου των 
έργων, αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή 
πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την 
κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν οι αποδέκτες 
των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα 
εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται με βεβαίωση ή 
σχετική δήλωση τους (*). 

  

 
(*) Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των 
ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να καλύπτονται 
μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η 
προσφορά της ένωσης/ κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις των εδαφίων 1 και 2 
των παραγράφων 1.3.3.1 και 1.3.3.2 της προκήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Τρόπος Συμπλήρωσης των Πινάκων 

Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις προδιαγραφές του έργου θα πρέπει να 

συμπληρωθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο όλοι οι πίνακες του Παραρτήματος ΙΙΙ 

όπως ακριβώς καταγράφονται στο συγκεκριμένο μέρος της παρούσας με την ίδια 

σειρά και τάξη.  

Επειδή ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών, οι Πίνακες 

Συμμόρφωσης περιγράφουν κατά περίπτωση τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές 

προδιαγραφές των απαιτούμενων υπηρεσιών. 

Οι Πίνακες Συμμόρφωσης αποτελούνται από γραμμές στις οποίες περιγράφονται 

(ανάλογα με το είδος του πεδίου) είτε λειτουργικά χαρακτηριστικά είτε τεχνικά 

χαρακτηριστικά είτε δραστηριότητες ή ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν με 

σκοπό την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.  

Σε όλους τους πίνακες : 

• ζητείται να εξηγηθεί η αρχιτεκτονική και γενική μεθοδολογία της προτεινόμενης 

λύσης για το συγκεκριμένο πεδίο έργου,  

• καταγράφονται οι αναλυτικές απαιτήσεις (προδιαγραφές) στις οποίες ο 

υποψήφιος πρέπει να εξηγήσει λεπτομερώς με ποιον ακριβώς τρόπο θα 

ανταποκριθεί, 

• ζητείται να εξηγηθεί πώς η λύση που προτείνεται για το συγκεκριμένο πεδίο 

έργου εντάσσεται μέσα στο σύνολο του έργου. 

Αυτοί οι άξονες βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα Κριτήρια Αξιολόγησης και αφορούν 

στην επάρκεια και καταλληλότητα της προτεινόμενης τεχνικής λύσης, στην 

ολοκλήρωση της μέσα στο σύνολο των δραστηριοτήτων του έργου και τέλος στην 

τεχνική επάρκεια του προτεινόμενου προσωπικού του αναδόχου. 

Στόχος των πινάκων είναι να περιγραφούν, με όσες περισσότερες λεπτομέρειες είναι 

δυνατόν, ποιες είναι οι ακριβείς απαιτήσεις κάθε πεδίου έργου ούτως ώστε ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να αντιληφθεί σαφώς ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις του. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να απαντήσει σε κάθε γραμμή του Πίνακα Συμμόρφωσης με την 
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μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και εξηγώντας κατά περίπτωση: 

• Τη συμφωνία με τις ουσιώδεις τεχνικές προδιαγραφές, όπου αυτές 

καταγράφονται. 

• Την καταλληλότητα και επάρκεια των προτεινόμενων υπηρεσιών που ζητούνται. 

• Την καταλληλότητα των προτεινόμενων διαδικασιών ή δομών για την 

ολοκλήρωση του έργου. 

• Την ολοκλήρωσή τους μέσα στο σύνολο των υπηρεσιών που προκηρύσσονται 

στο παρόν έργο. 

Καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα είναι εφικτή η ανάλυση της απάντησης 

του υποψηφίου αναδόχου στους συγκεκριμένους πίνακες, θα πρέπει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος να καταγράψει σαφή παραπομπή στην αντίστοιχη σελίδα και 
παράγραφο της Αναλυτικής Τεχνικής Προσφοράς, όπου εκεί θα εκτίθεται 
αναλυτικά η απάντησή του και όποια επιπλέον στοιχεία κρίνει αναγκαία για 
την δημιουργία συνολικότερης εικόνας και ακριβέστερης προσέγγισης στο 
έργο.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα 

παρεχόμενα από τους υποψήφιους ανάδοχους στοιχεία κατά την διαδικασία τεχνικής 

αξιολόγησης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η τεχνική αρτιότητα του συνόλου της προσφοράς θα αποτελέσει στοιχείο 

αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής αρτιότητας, της επιμέλειας και της ποιότητας 

των υποψηφίων αναδόχων.  

Επίσης στις αναλυτικές Τεχνικές αναφορές θα υπάρχουν και όλα εκείνα τα στοιχεία 

που απαιτούνται συμπληρωματικά από το έργο ή που προκύπτουν για την 

υλοποίησή του και δεν περιλαμβάνονται  στους πίνακες συμμόρφωσης.  

Ο Προσφέρων   

• Συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της 

ακρίβειας των δεδομένων. 

• Υποβάλλει την προσφορά του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη. 
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• Συμπληρώνει με σαφήνεια ακρίβεια και πληρότητα τα φύλα οικονομικής 

αξιολόγησης.  

Οδηγίες συμπλήρωσης πινάκων συμμόρφωσης: 

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν 

πλήρως από τους προμηθευτές. 

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: 

1. Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις. 

2. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί: 

• Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για 

τον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων 

ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση 

περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση 

για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει 

επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού. 

• Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής 

(μέγιστο ή ελάχιστο). 

• Όπου υπάρχει κενό, εάν ρητώς δεν αναφέρεται διαφορετικά ή από οποιοδήποτε 

άλλο σημείο των προδιαγραφών δεν προκύπτει ότι πρόκειται περί υποχρεωτικής 

απαίτησης, η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν είναι υποχρεωτική για τον 

προμηθευτή, αλλά αποτελεί επιθυμητό – βαθμολογήσιμο χαρακτηριστικό. 

3. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει : 

• Την ένδειξη “ΝΑΙ”, εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή 

ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη 

περίπτωση. 
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• Ένα αριθμητικό μέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η 

αντίστοιχη προδιαγραφή. 

• Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της 

προδιαγραφής και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά την κρίση της, 

μπορεί να τη δεχθεί ή όχι. 

4. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία 

της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, 

δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι 

απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς. 

Όλο το παραπάνω υλικό τεκμηρίωσης θα αποτελέσει ξεχωριστό τόμο της 

προσφοράς ο οποίος και θα είναι αριθμημένος ανά σελίδα. Οι παραπομπές θα 
γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες του τόμου αυτού. Γενικές αναφορές 
ή ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της 
προσφοράς. 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή σε όλα τα 

σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 
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Διαδικτυακή Πύλη 
 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1 

Το σύστημα θα πρέπει να καλύπτει τις 

ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών. Η 

κάθε ομάδα θα έχει διαφορετικές 

απαιτήσεις από το σύστημα αλλά και 

διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης σε 

αυτό. 

ΝΑΙ 

  

2 

Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα 

είναι πλήρως γραφικό (GUI) 

χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά 

χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ 

  

3 

Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να 

προσφέρονται μέσω web interface, ενώ η 

διεπαφή θα πρέπει να αναπτυχθεί 

χρησιμοποιώντας τις τελευταίες 

δυνατότητες των τεχνολογιών διεπαφών. 

ΝΑΙ 

  

4 

Η πρόσβαση θα πρέπει να είναι εφικτή 

μέσω περισσοτέρων του ενός από τα 

ευρέως διαδεδομένα προγράμματα 

πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple 

Safari κλπ στις πιο πρόσφατες εκδόσεις 

τους) χωρίς να απαιτείται επιπλέον 

εγκατάσταση εφαρμογών με εξαίρεση 

εφαρμογές που επαυξάνουν τη 

λειτουργικότητα των προγραμμάτων 

πλοήγησης (plug ins). 

ΝΑΙ 

  

5 

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης 

συμβατότητα με τα πρότυπα του WWW 

Consortium (W3C) όπως CSS, HTML 4.01, 
ΝΑΙ 
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XHTML 1.0 κλπ. 

6 

Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει 

από τους χρήστες τις τεχνικές λεπτομέρειες 

του πληροφοριακού συστήματος. 
ΝΑΙ 

  

7 

Οι εφαρμογές πρέπει να έχουν ομοιόμορφη 

εμφάνιση και να τηρείται συνέπεια στη 

χρήση των λεκτικών και των συμβόλων, 

αλλά και στη γενικότερη παρουσίαση της 

διεπαφής των χρηστών. 

ΝΑΙ 

  

8 

Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού 

συστήματος θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος 

δυνατός. 
ΝΑΙ 

  

9 

Στην περίπτωση χρονοβόρων λειτουργιών, 

ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται με 

κατάλληλα οπτικά μέσα ότι βρίσκεται σε 

εξέλιξη επεξεργασία 

ΝΑΙ 

  

10 

Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να αποτελεί 

το μοναδικό σημείο εισόδου για όλες τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες (ανάλογα με τα 

δικαιώματα που έχουν οριστεί). 

ΝΑΙ 

  

11 

Με την πιστοποίηση της ταυτότητας του 

χρήστη θα επιτρέπεται πλέον οι πρόσβαση 

στις ανάλογες υπηρεσίες (single sign-on) 

χωρίς να απαιτείται η πιστοποίηση του 

χρήστη για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά 

ΝΑΙ 

  

12 

Παροχή «προσωποποιημένων» υπηρεσιών 

(personalized services) προς τελικούς 

χρήστες, ανάλογα με το προφίλ που οι ίδιοι 

θα έχουν εισάγει στο σύστημα κατά την 

εγγραφή τους 

ΝΑΙ 

  

13 Θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις ΝΑΙ   
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οδηγίες του προτύπου W3C/WAI Web 

Content Accessibility Guidelines 1.0 

τουλάχιστον σε επίπεδο συμμόρφωσης 

Level A με δυνατότητα μελλοντικής 

αναβάθμισης σε ανώτερα επίπεδα (AA, 

AAA) 

14 

Το σύστημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο 

και υλοποιημένο κατά τέτοιο τρόπο, που να 

είναι εύκολη η μελλοντική του επέκταση, 

όσον αφορά την κάλυψη νέων υπηρεσιών, 

την αύξηση του όγκου περιεχομένου,  του 

πλήθους εξυπηρετούμενων χρηστών κλπ. 

ΝΑΙ 

  

15 

Οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν στο 

πλαίσιο της πύλης πρέπει να συνδέονται 

και να ανταλλάσσουν δεδομένα με άλλες 

εσωτερικές εφαρμογές της Διαδικτυακής 

Πύλης των ΑΚΕ καθώς και να έχουν 

δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικές 

εφαρμογές. 

ΝΑΙ 

  

16 

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί πρέπει να 

είναι σύμφωνο με την εθνική νομοθεσία και 

τις απαιτήσεις και τις συστάσεις, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα σχεδίασης 

ιστοτόπων, θέματα προστασίας 

προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων 

κ.λ.π. 

ΝΑΙ 

  

Υπηρεσίες Αυθεντικοποίησης και Πιστοποίησης Χρηστών 

17 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει 

λειτουργίες καταχώρησης, διαχείρισης και 

εξουσιοδότησης χρηστών. Η καταχώρηση 

και διαχείριση των χρηστών στο σύστημα 

θα γίνεται από τον κεντρικό διαχειριστή του. 

Σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη θα 

ΝΑΙ 
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παρέχονται: ένα μοναδικό αναγνωριστικό 

συνθηματικό (username) και κωδικός 

(password) για την αυθεντικοποίηση και 

πρόσβαση στο σύστημα. 

18 

Όλες οι εφαρμογές και οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες που θα είναι προσβάσιμες μέσω 

της διαδικτυακής πύλης (restricted access) 

θα βασίζονται στην αρχική διαδικασία 

αυθεντικοποίησης του χρήστη (Single sign-

on), χωρίς την απαίτηση για επαναληπτική 

καταχώρηση των αναγνωριστικών 

στοιχείων. 

ΝΑΙ 

  

19 

Το υποσύστημα διαχείρισης χρηστών θα 

πρέπει να παρέχει δυνατότητες καθορισμού 

δικαιωμάτων πρόσβασης και αξιοποίησης 

υπηρεσιών και δεδομένων του συστήματος 

μέσω του προσδιορισμού και της ανάθεσης 

ρόλων στους εγγεγραμμένους χρήστες 

ΝΑΙ 

  

20 

Η διεπαφή με το χρήστη (user interface), 

τόσο ως προς τον διαχειριστή της 

εφαρμογής όσο και ως προς τον τελικό 

χρήστη, πρέπει να είναι φιλική και 

παραμετροποιήσιμη. 

ΝΑΙ 

  

Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου 

21 

Η υπηρεσία διαχείρισης του ψηφιακού 

περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης θα 

παρέχει ολοκληρωμένες λειτουργίες 

επεξεργασίας και πλήρους διαχείρισης του 

περιεχομένου από πιστοποιημένους 

χρήστες που έχουν τα αντίστοιχα 

δικαιώματα διαχείρισης 

ΝΑΙ 

  

22 
Η πρόσβαση στις λειτουργίας του 

συγκεκριμένου υποσυστήματος θα είναι 
ΝΑΙ 
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διαβαθμισμένη ανάλογα με το ρόλο που θα 

έχει αποδοθεί σε κάθε χρήστη 

23 

Η υπηρεσία θα παρέχει τη δυνατότητα 

καθορισμού και διαχείρισης ολόκληρου του 

κύκλου ζωής (προβλεπόμενη ημερομηνία 

δημοσίευσης, προβλεπόμενη ημερομηνία 

απόσυρσης κλπ.) των πληροφοριών που 

αφορούν το θεσμό και τη λειτουργία των 

ΑΚΕ, θα υποστηρίζει πλήρως τη συντακτική 

πολιτική (editorial policy) της Πύλης και θα 

καθιστά εφικτή (και εύκολη) τη δημιουργία 

και ανανέωση του περιεχομένου, με τη 

χρήση web browser, από οποιαδήποτε 

τοποθεσία (remote locations) και από 

προσωπικό (editor/authors) χωρίς 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Ειδικότερα, η 

εφαρμογή διαχείρισης του ψηφιακού 

περιεχομένου θα πρέπει να υποστηρίζει 

ΝΑΙ 

  

24 

Δημιουργία και εισαγωγή αρχείων 

περιεχομένου σε μορφή δομημένων 

εγγράφων 
ΝΑΙ 

  

25 
Αξιοποίηση προτύπων για τη δημιουργία 

νέων ιστοσελίδων ΝΑΙ 
  

26 

Κατηγοριοποίηση, αποθήκευση και 

διαχείριση των αρχείων περιεχομένου 

(εγγράφων, αρχείων, media) 
ΝΑΙ 

  

27 

Υποστήριξη της διαδικασίας δημιουργίας, 

επιμέλειας και δυναμικής έκδοσης-

συνδυασμού των αρχείων περιεχομένου 
ΝΑΙ 

  

28 
Δυνατότητα δυναμικής μεταβολής της 

παρουσίασης του περιεχομένου 
ΝΑΙ 
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(μετασχηματισμοί) 

29 
Υποστήριξη ρόλων χρηστών και ροής 

διαδικασιών (workflow) ΝΑΙ 
  

30 
Πολλαπλές γλωσσικές εκδόσεις του 

περιεχομένου ΝΑΙ 
  

Υπηρεσίες Προβολής και Αναζήτησης Περιεχομένου 

31 

Πρόσβαση σε Εξειδικευμένο Υλικό / 

Περιεχόμενο: Στην ενότητα αυτή ο κάθε 

ενδιαφερόμενος θα μπορεί να έχει 

περιορισμένη πρόσβαση στο 

ψηφιοποιημένο περιεχόμενο και τις 

εφαρμογές της Διαδικτυακής Πύλης, Δεν θα 

πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση των 

απλών χρηστών σε πληροφορίες που η 

Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει ως 

«εσωτερικής και περιορισμένης χρήσης». 

ΝΑΙ 

  

32 
Δυνατότητες πολυκριτηριακής αναζήτησης 

πληροφοριών ΝΑΙ 
  

Υπηρεσία αποτύπωσης πληροφορίας σε ψηφιακό χάρτη 

33 

Η Διαδικτυακή Πύλη θα παρέχει χάρτη του 

κάθε Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου. Βασικό 

στοιχείο για την χαρτογράφηση και 

αποτύπωση των ΑΚΕ είναι επίσης η 

λεπτομερής καταγραφή των 

συμβεβλημένων επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται, καθώς και η 

κατηγοριοποίησή τους τόσο ανάλογα με το 

αντικείμενο δραστηριότητάς τους (π.χ. 

κατηγορίες ένδυσης, κατηγορίες 

παντοπωλείων, κλπ.), όσο και με άλλα 

χαρακτηριστικά, προκειμένου να 

υποστηριχθεί ο καταναλωτής στις 

ΝΑΙ 
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αναζητήσεις του. 

34 

Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα 

αποτύπωσης του κάθε ΑΚΕ σε εφαρμογές 

που χρησιμοποιούν την τοποθεσία, όπως 

Foursquare, Facebook, Twitter, κλπ., ή 

άλλες εφαρμογές που μοιράζονται 

πληροφορίες σχετικά με την γεωγραφική 

θέση. 

ΝΑΙ 

  

35 

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

ειδοποίησης του καταναλωτή μέσω SMS 

όταν εισέρχεται σε χώρο ΑΚΕ μέσω της 

εφαρμογής στο κινητό 

ΝΑΙ 

  

36 

Η υπηρεσία θα πρέπει να αξιοποιεί τη 

δορυφορική απεικόνιση (Google Maps) των 

ΑΚΕ για την αποτύπωση των ορίων τους 

αλλά και των συμβεβλημένων επιχειρήσεων 

στο χάρτη και την εύκολη και πλήρη 

κατατόπιση του επισκέπτη 

ΝΑΙ 

  

37 

Για κάθε ΑΚΕ θα δημιουργηθεί βάσει ενός 

εύχρηστου template, το «εξώφυλλο» του 

κάθε ΑΚΕ, στο οποίο θα αποτυπώνεται 

περιληπτικά η συνολική πληροφόρηση 

σχετικά με το ΑΚΕ που έχει επιλεγεί 

ΝΑΙ 

  

Υπηρεσίες προβολής συμβεβλημένων επιχειρήσεων ΑΚΕ 

38 

Ο ανάδοχος θα προβεί στη συλλογή και 

στην καταχώρηση στη Δικτυακή Πύλη ΑΚΕ 

ψηφιακού υλικού και στη δημιουργία 

ιστοσελίδων για όλες τις συμβεβλημένες 

επιχειρήσεις, ομαδοποιημένες ανά ΑΚΕ με 

το οποίο έχουν συμβληθεί αλλά και για τα 

σημεία ειδικού ενδιαφέροντος. Η 

πληροφορία που θα περιλαμβάνεται για 

κάθε επιχείρηση θα περιλαμβάνει: profile 

ΝΑΙ 
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επιχείρησης έως 500 λέξεις, λογότυπο, και 

έως πέντε φωτογραφίες. 

39 

Σε κάθε ιστοσελίδα θα πρέπει να 

εμφανίζεται ψηφιακός χάρτης (google map), 

με σημειωμένη τη θέση της επιχείρησης 

στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του 

ΑΚΕ στο οποίο δραστηριοποιείται. 

ΝΑΙ 

  

40 

Όλες οι ιστοσελίδες θα βασίζονται σε ενιαίο 

σχεδιαστικά template, το οποίο θα 

διαφοροποιείται ανά ΑΚΕ (σύνολο: έξι 

templates). 

ΝΑΙ 

  

41 

Η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα 

δημιουργίας νέων templates που θα 

χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την 

εισαγωγή πληροφορίας ΑΚΕ που πρόκειται 

να δημιουργηθούν μετά την ολοκλήρωση 

της παρούσας πιλοτικής φάσης της 

δράσης. 

ΝΑΙ 

  

42 

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, θα πρέπει 

να γίνει ταξινόμησή τους με βάση πρότυπη 

κατηγοριοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών 

ή τον τύπο της, καθώς και την κατανομή 

τους στο γεωγραφικό χώρο του κάθε ΑΚΕ 

με την χρήση και των δεδομένων 

γεωγραφικής απεικόνισης της τοποθεσίας 

που έχει εισαχθεί για την κάθε επιχείρηση 

(GIS). 

ΝΑΙ 

  

43 

Σε ό,τι αφορά τα σημεία ειδικού 

ενδιαφέροντος (εκκλησίες, αστυνομικά 

τμήματα, στάσεις μέσων μαζικής 

μεταφοράς κ.λπ.), θα πρέπει να 

κατηγοριοποιηθούν και να προσφέρονται 

δύο δυνατότητες προβολής τους. Η πρώτη 

ΝΑΙ 
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θα περιέχει τον τίτλο, την κατηγορία και τις 

συντεταγμένες του σημείου, ενώ η δεύτερη 

θα περιέχει εκτός των παραπάνω και 

περιγραφή καθώς και κατάλληλο 

πολυμεσικό περιεχόμενο  

Υπηρεσίες επιβράβευσης πελατών 

44 

Η λειτουργία του προγράμματος θα πρέπει 

να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

1. να είναι ένα απλό στη χρήση 

σύστημα, με δεδομένο ότι θα 

απευθύνεται και σε χρήστες με 

χαμηλή ή καθόλου γνώση χρήσης 

διαδικτυακών εφαρμογών, 

2. να μην είναι αναγκαία για τη χρήση 

του συστήματος η ύπαρξη 

εξειδικευμένου ή κοστοβόρου 

εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις ή 

τους καταναλωτές. 

3. να παρέχει απολύτως ασφαλείς και 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς για 

την ταυτοποίηση του χρήστη, 

ανάλογα με τον ρόλο που του έχει 

αποδοθεί (π.χ. συμβεβλημένη 

επιχείρηση, εγγεγραμμένος 

καταναλωτής), 

4. να διαθέτει απολύτως αξιόπιστους 

και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 

για την καταγραφή των οφελών 

(bonus πόντων) που κερδίζει ο 

καταναλωτής με κάθε αγορά του 

από τις συμβεβλημένες με τα ΑΚΕ 

επιχειρήσεις, το πώς αυτά 

εξαργυρώθηκαν, και την σε 

πραγματικό χρόνο ενημέρωση του 

διαθέσιμου ύψους αυτών ανά 

ΝΑΙ 
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καταναλωτή, 

5. να υποστηρίζεται από σύστημα 

διαχείρισης βάσης δεδομένων στην 

οποία θα τηρούνται με ασφάλεια τα 

στοιχεία όλων των συναλλαγών που 

διεξάγουν οι εγγεγραμμένοι 

καταναλωτές και οι συμβεβλημένες 

επιχειρήσεις στο πλαίσιο των ΑΚΕ, 

με σκοπό την μη αμφισβήτηση της 

ορθότητας και της πληρότητας των 

σχετικών στοιχείων, 

6. να παράγει αναφορές της 

λειτουργίας των ΑΚΕ, και να 

παρέχει τη δυνατότητα στο 

διαχειριστή να παράξει με ευκολία 

νέες αναφορές ανάλογα με τις 

ανάγκες της όλης πρωτοβουλίας.  

7. να παρέχεται η δυνατότητα στο 

χρήστη να παρατηρεί την 

κατανάλωση που έχει κάνει σε 

διάφορες επιλογές (γραφήματα, 

κλπ.). 

45 

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα 

αποστολής αυτοματοποιημένων 

ενημερώσεων προς τους καταναλωτές (με 

SMS) για το ύψος των αγορών τους, των 

bonus που έχουν κατοχυρώσει, ειδικών 

προσφορών από επιχειρήσεις των ΑΚΕ, 

κλπ.  

ΝΑΙ 

  

46 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι ευέλικτη 

ώστε να επιτρέπει την εισαγωγή και 

τροποποίηση των πολιτικών επιβράβευσης 
ΝΑΙ 

  

47 

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα 

λειτουργίας θεσμού gift card μέσω της 

κάρτας και της εφαρμογής, όπου οι 
ΝΑΙ 
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ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 

προπληρώσουν για κάποιο συγκεκριμένο 

χρήστη ένα ποσό 

48 

Θα υπάρχει ξεχωριστή υπο-σελίδα, όπου 

να παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του 

συστήματος επιβράβευσης, το περιεχόμενο 

της οποίας θα συγγράψει ο Ανάδοχος, 

ανάλογα με την τεχνολογική λύση που θα 

προτείνει και θα εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ 

  

Υπηρεσίες Διαχείρισης Επαφών ΑΚΕ 

49 

Μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, θα πρέπει 

να παρέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή 

δυνατότητες διαχείριση επαφών που είναι 

εγγεγραμμένα μέλη της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας και μαζική επικοινωνία σε 

πολλά επίπεδα 

ΝΑΙ 

  

50 

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

αποστολής καλαίσθητου και λειτουργικού 

newsletter (μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) στους εγγεγραμμένους 

χρήστες ή σε ομάδες αυτών που θα έχει 

ορίσει ο διαχειριστής του συστήματος 

ΝΑΙ 

  

51 

Μέσω ειδικών φίλτρων, ο διαχειριστής του 

συστήματος θα μπορεί να διαμορφώνει 

λίστες παραληπτών με τα κριτήρια που τον 

ενδιαφέρουν. 

ΝΑΙ 

  

52 

Το σύστημα ομαδικής αποστολής emails θα 

πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο εργαλείο, 

με την βοήθεια του οποίου θα μπορούν να 

κατασκευάζονται πρότυπα για newsletters 

και για ομαδικά μηνύματα, με επιλογές 

χρωμάτων, μορφοποίηση, εισαγωγή 

ΝΑΙ 
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λογοτύπων και εικόνων. Επιπλέον θα 

πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 

δημιουργίας καμπάνιας emails και να 

παράγει στατιστικά αποτελέσματα της κάθε 

αποστολής. 

53 

Μέσω του συστήματος και δη του 

ημερολογίου της θα πρέπει να μπορεί ο 

διαχειριστής να δημιουργεί ευθύνες και 

αποστολές, να τις κατανέμει σε χρήστες της 

ομάδας διαχείρισης και να διαχειρίζεται 

αυτές τις αποστολές, καθώς και δρώμενα 

που σχετίζονται με το έργο. Το ημερολόγιο 

θα πρέπει να μπορεί εύκολα να συνδεθεί με 

το Google Calendar του κάθε χρήστη της 

ομάδας διαχειριστών και να είναι 

προσβάσιμο ακόμη και μέσω έξυπνου 

κινητού τηλεφώνου οιουδήποτε 

λειτουργικού συστήματος  

ΝΑΙ 

  

54 

Μέσω του συστήματος θα μπορέσει να 

διαμορφωθεί και ένα αρχείο σχετικών 

εγγράφων (π.χ. δελτία τύπου). Αυτά θα 

καταχωρούνται και θα ταξινομούνται 

συνοδευόμενα από πληροφορίες όπως 

ημερομηνίες, λέξεις κλειδιά και σχετιζόμενα 

πρόσωπα, ώστε να γίνεται εύκολη η 

αναζήτηση. Τα έγγραφα θα αρχειοθετούνται 

σε εσωτερικούς υποφακέλους με 

δυνατότητα διαβάθμισης 

ΝΑΙ 

  

55 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει την 

δυνατότητα να συνδεθεί με ειδικές 

εφαρμογές μαζικής αποστολής μηνυμάτων 

σε κινητές συσκευές (π.χ. Clickatell ή 

Textanywhere) για την αποστολή SMS σε 

εγγεγραμμένα μέλη 

ΝΑΙ 
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Ολοκλήρωση με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

56 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει 

καλαίσθητη παρουσία των ΑΚΕ 

δημιουργώντας αντίστοιχα groups στη 

δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής 

δικτύωσης Facebook. Για τη δημιουργία 

των σελίδων αυτών, θα χρησιμοποιηθεί το 

υλικό προβολής των ΑΚΕ αλλά και των 

επιχειρήσεων, που θα παραχθεί στο 

πλαίσιο του παρόντος έργου. 

ΝΑΙ 

  

57 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον να 

φροντίσει για τη διασύνδεση 
περιεχομένου της Δικτυακής Πύλης ΑΚΕ 
με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτως 

ώστε να είναι εύκολη και απλή για τον/τους 

διαχειριστή/ές η δημοσίευση περιεχομένου 

του portal από / προς την παρουσία των 

ΑΚΕ σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και αντίστροφα μέσω ενιαίας 

διεπαφής, χωρίς την ανάγκη πολλαπλής 

καταχώρησης περιεχομένου. 

ΝΑΙ 

  

Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές Διαδικτυακής Πύλης 

58 

Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να καλύπτει 

τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει 

περαιτέρω ανάπτυξη με βάση τα 

διατιθέμενα εργαλεία (πχ. portlets) χωρίς 

την ανάγκη προμήθειας περαιτέρω αδειών 

χρήσης.  

• Η αρχιτεκτονική του συστήματος να 

βασίζεται στη χρήση 

επαναχρησιμοποιήσιμων portlets 

εφαρμογών. ώστε να είναι δυνατή η 

επέκταση του Portal με επιπλέον 

ΝΑΙ 
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λειτουργικότητα. 

• Η ανάπτυξη των portlets εφαρμογών 

θα γίνεται με χρήση τεχνολογιών που 

συμμορφώνονται με ανοικτά πρότυπα. 

• Θα πρέπει να παρέχεται χάρτης της 

διαδικτυακής πύλης (Site Directory), ο 

οποίος θα πρέπει να ανανεώνεται δυναμικά 

κάθε φορά που αλλάζει η δομή της πύλης ή 

προστίθεται μια νέα επιλογή 

• Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει 

δυνατότητες για ολοκλήρωση περιεχομένου 

και υπηρεσιών από τρίτα συστήματα και 

εφαρμογές. Έτσι. θα πρέπει να 

ενσωματώνεται API και να υποστηρίζονται 

τεχνολογίες όπως ενδεικτικά: XML, Web 

Services, RSS. 

• Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει 

ένα σύνολο από σύγχρονα Web Services 

πρωτόκολλα. όπως ενδεικτικά: SOAP, 

JSON, REST, WSRP, WebDAV 

• Θα πρέπει να υποστηρίζονται 

πρωτόκολλα HTTPS, SSL/TLS για την 

ασφαλή διακίνηση της πληροφορίας. 

• Θα πρέπει να υποστηρίζεται WS-

Security 

• Θα πρέπει να υποστηρίζεται LDAP 

Authentication ή Active Directory. 

 
 

Mobile Portal 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

1 
Ο ανάδοχος θα αναπτύξει ειδική έκδοση 

της Δικτυακής Πύλης των ΑΚΕ φιλική προς 
ΝΑΙ 
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κινητές συσκευές (mobile portal). 

2 

Οι δυνατότητες που θα παρέχονται από την 

mobile έκδοση του portal ενδεικτικά θα είναι 

οι κάτωθι:  

• Αναζήτηση καταστημάτων σε χάρτη 

• Πληροφορίες και πολυμεσικό υλικό για 

τα καταστήματα 

• Γενικές πληροφορίες για τον τόπο, 

σημεία ενδιαφέροντος, εκδηλώσεις, 

καιρός κ.α. 

• Συμμετοχή χρήστη με διαμοιρασμό 

περιεχομένου σε site κοινωνικής 

δικτύωσης, σχολιασμό και βαθμολογία 

προσφορών, καταστημάτων, εκδηλώσεων 

• Επικαιροποίηση και επέκταση του 

περιεχομένου του portal 

• Ειδοποιήσεις με push / local 

notifications 

• Πρόσβαση στο σύστημα επιβράβευσης 

της καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τους 

εγγεγραμμένους χρήστες. 

ΝΑΙ 

  

3 

Η πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου 

του portal θα παρέχει: 

• δυνατότητες διαχείρισης νέων 

καναλιών διανομής (πέραν του desktop 

web, δηλαδή για mobile web browsers), 

• δυνατότητες στόχευσης του 

εισαγομένου περιεχομένου προς ένα ή 

περισσότερα κανάλια μέσα από ενιαία 

διεπαφή (π.χ. ο διαχειριστής να επιλέγει 

μέσω ενιαίας διεπαφής αν ένα άρθρο θα 

δημοσιεύεται μόνο στο portal των ΑΚΕ ή και 

στη mobile έκδοση ή/και στα μέσα 

ΝΑΙ 
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κοινωνικής δικτύωσης), 

• ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει 

μια λύση που να μπορεί να καλύψει κατ’ 

ελάχιστον την δημοσίευση για τους default 

web browsers των iOS, Android και 

Windows Phone σε εκδόσεις τους 

τουλάχιστον της πρόσφατης 2-ετίας. 

4 

Τα αρχικά δεδομένα που θα 

παρουσιάζονται στη mobile έκδοση του 

portal θα προέρχονται από τη δικτυακή 

πύλη των ΑΚΕ και θα υπάρχει δυνατότητα 

off-line πλοήγησης σε περίπτωση που δεν 

είναι διαθέσιμη σύνδεση δεδομένων, όπου 

αυτό είναι εφικτό.  

ΝΑΙ 

  

 

Εφαρμογή για κινητές συσκευές (app) 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

1 

Ο ανάδοχος θα αναπτύξει ειδικές 

εφαρμογές (native i-phone & android 

applications) των ΑΚΕ με πλούσιο 

πληροφοριακό υλικό αλλά και ψηφιακές 

υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο 

πλαίσιο του παρόντος έργου. 

ΝΑΙ 

  

2 

Η εφαρμογή θα παρέχει στον καταναλωτή 

πληροφορία ανάλογη με αυτήν του portal 

των ΑΚΕ που αναφέρεται παραπάνω. 
ΝΑΙ 

  

3 

Θα υπάρχει ξεχωριστή σελίδα για κάθε 

ΑΚΕ, με χάρτη της περιοχής όπου θα 

παρουσιάζονται και οι παροχές που έχει το 

συγκεκριμένο ΑΚΕ (όπως πρόσβαση για 

ΑμεΑ, info-kiosk, Wi-fi, χώρους στάθμευσης 

ΝΑΙ 
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για αυτοκίνητα / ποδήλατα, κλπ.), ενώ θα 

υπάρχει και ξεχωριστή υπο-σελίδα για κάθε 

συμβεβλημένη επιχείρηση, όπου θα 

παρουσιάζεται περιγραφικά το είδος, 

προφίλ της επιχείρησης και προσφορές / 

εκπτώσεις που παρέχει. Επιπρόσθετα θα 

παρέχονται οδηγίες πρόσβασης στο ΑΚΕ 

και τις δυνατότητες διαμονής επισκεπτών.  

4 

Η εφαρμογή θα είναι εύχρηστη για το μέσο 

καταναλωτή και θα παρέχει πληροφορίες 

χρήσιμες, χωρίς να τον «βομβαρδίζει» με 

θέματα που δεν τον ενδιαφέρουν. Στο 

πλαίσιο αυτό, κάθε καταναλωτής θα 

αποκτά μια ψηφιακή «ταυτότητα» και η 

εφαρμογή θα πρέπει να διαμορφώνεται 

ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις αγορές 

του.  

Αυτό θα πρέπει να γίνεται με δύο τρόπους:  

(α) αρχικά με την εγγραφή να συμπληρώνει 

ο χρήστης ηλεκτρονικά ένα 

ερωτηματολόγιο, όπου με τα βασικά 

στοιχεία που θα παρέχει να δημιουργείται 

το καταναλωτικό προφίλ του και  

(β) στη συνέχεια, ανάλογα με τις αγορές 

που κάθε καταναλωτής θα κάνει από το 

ΑΚΕ, να προβάλλονται οι προσφορές, οι 

εποχιακές εκπτώσεις και τα events που θα 

τον ενδιαφέρουν. 

ΝΑΙ 

  

5 

Η εφαρμογή θα έχει την δυνατότητα 

λειτουργίας μέσω διαδικτύου για την 

ανανέωση των προσφορών/ εκπτώσεων/ 

events/κλπ., αλλά και offline ώστε ο 

χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιεί το 

χάρτη του ΑΚΕ αλλά και τις σελίδες των 

επιχειρήσεων που βρίσκονται στο ΑΚΕ. 

ΝΑΙ 
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6 

Η εφαρμογή / ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμη σε τουλάχιστον δύο γλώσσες, 

Ελληνικά και Αγγλικά, όπως επίσης και 

προσβάσιμη από ΑμεΑ με ότι αυτό τεχνικά 

συνεπάγεται.  

ΝΑΙ 

  

7 

Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα σύνδεσης με τα social media 

για την προώθηση των ΑΚΕ, μέσω 

αναρτήσεων status, φωτογραφιών, check-

in, κλπ. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι 

συμβατή με όλα τα smartphones / tablets / 

υπολογιστές, άρα και με τα αντίστοιχα 

λογισμικά τους (Android, iOS, Windows, 

κλπ.) 

ΝΑΙ 

  

8 

Η διάθεση της εφαρμογής θα 

πραγματοποιείται με εύκολο τρόπο, 

συμβατό με αυτό που είναι συνηθισμένοι 

και χρησιμοποιούν οι χρήστες των 

smartphones μέσω App Stores. Ο 

Ανάδοχος θα αναλάβει στο πλαίσιο του 

Έργου την διαδικασία υποβολής και 

έγκρισης στα επίσημα App Stores κάθε 

πλατφόρμας εκ μέρους της Αναθέτουσας 

Αρχής και κάθε κόστος που σχετίζεται με 

την διαδικασία αυτή. Σύνδεσμοι στα 

συγκεκριμένα App Stores θα υπάρχουν στη 

Διαδικτυακή Πύλη των ΑΚΕ και 

συνεργαζόμενους φορείς (π.χ. Εμπορικοί 

Σύλλογοι).  

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΙV.1. Εξοπλισμός 

ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

*ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 1ο έτος 2ο έτος 

3ο έτος 

           

           

           

    ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΙV.2. Βασικό Λογισμικό & Λογισμικό Εφαρμογών  

ΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

*ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 1ο έτος 2ο έτος 

3ο έτος 

           

           

    ΣΥΝΟΛΟ       

 
 

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 
* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 
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ΙV.3. Υπηρεσίες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΙV.4. Άλλες Δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3 ΕΤΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

1  Εξοπλισμός (Πίνακας ΙV.1)     

2 Βασικό Λογισμικό  & Λογισμικό Εφαρμογών (Πίνακας ΙV.2)     

3 Υπηρεσίες (Πίνακας ΙV.3)     

4 Άλλες δαπάνες (Πίνακας ΙV.4)     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
VI.1. Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Αθήνας 
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VI.2. Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πειραιά 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Μητροπόλεως 42, Αθήνα, Τ.Κ. 10563 
Συνεργαζόμενος Φορέας: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  

145 
 



Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» της 
Πράξης Πιλοτική Δράση: «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» 

VI.3. Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Θεσσαλονίκης 
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VI.4. Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας 
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VI.5. Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λάρισας 
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VI.6. Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Αλεξανδρούπολης 
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